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L’Ajuntament ha baixat els preus dels abonaments per potenciar 
la pràctica d’esport al municipi i ajudar les famílies.         
                                                      Pàg. 15

El passat 22 de desembre el ple municipal va donar el seu 
vistiplau a uns comptes que prioritzen l’atenció a les persones.                      
             Pàg. 6

Noves tarifes per utilitzar les 
instal·lacions esportives    

Aprovats els pressupostos de 
l’Ajuntament per al 2012 

Entrevista a la 3a 
Tinent d’Alcalde, 
Cristina Borràs 
      Pàg. 3 

Recull de fotografies 
del Nadal i del 
Carnestoltes 
      Pàg. 22 i 23

S’obre al trànsit el sentit sud 
de l’autovia A-7 a l’Hospitalet

foto: Beatriz Higueras
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A mesura que passen els mesos, tothom pot fer 
una valoració de la seva actuació. En el cas del nou 
Ajuntament, cal fer una autoavaluació i reflexionar en 
veu alta.

La primera percepció que un té és que la presa de 
decisions és un procés que requereix temps per tal 
de valorar els diferents aspectes que incideixen en 
qualsevol assumpte. Per tant, una actitud reflexiva ha 

de ser el primer que cal tenir davant de qualsevol actuació per molt urgent que a 
les persones o institucions implicades els pugui resultar, això sí sense caure en la 
deixadesa.

Com molt bé sap tothom, el principal problema del nostre municipi és la manca 
de capacitat de subministrament d’energia elèctrica que limita l’expansió 
comercial, industrial i residencial del sector del camí de la Porrassa i del polígon 
Les Tàpies II. La responsabilitat és del promotor, això és de l’INCASÒL, que ha 
estat incapaç de donar solució a una situació enquistada des de fa més de cinc 
anys i sobre la qual continuem treballant prop del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, fins ara de forma infructuosa.

Mentrestant, l’Ajuntament ha donat llum verd als pressupostos que faciliten la 
gestió del municipi (al ple del 22 de desembre), té previst aquest mes de març 
aprovar inicialment el POUM que permet l’expansió urbana futura, està a punt 
de posar en marxa els dos centres de dia, ha aplicat una reestructuració interna 
de l’administració local, ha impulsat una política afavoridora de l’esport, ha 
avançat les obres dels equipaments tant a ca la Torre de Vandellòs, com a casa 
l’Abadia a Masriudoms i cal Forn a l’Hospitalet… És a dir, ha fet els deures.

Amb aquesta voluntat de continuar informant-vos de les darreres actuacions 
municipals us fem arribar aquest nou número de La Revista que, a partir d’ara, 
serà de periodicitat trimestral.

Alfons Garcia 
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Heu anunciat la propera obertura dels cen-
tres de dia. Per quan és prevista?
La nostra previsió és que puguin estar en fun-
cionament el proper mes d’abril. Al ple del 
29 de febrer es va aprovar l’adjudicació de la 
seva gestió a l’empresa SAGESSA. Després, 
l’empresa haurà de procedir a la selecció del 
personal. En aquesta selecció es donarà prefe-
rència als treballadors que estiguin apuntats a 
la borsa de treball del Viver d’empreses.

Quantes places i quin horari tindran?
En un primer moment, al centre de dia de 
l’Hospitalet s’hi oferiran 16 places, tot i que 
es podrà arribar fins a 30; i al de Vandellòs, 
amb  capacitat per a 24 persones, 10. Tots dos 
estaran oberts de dilluns a divendres, de les 9 
del matí a les 7 de la tarda. 

Com teniu pensat omplir aquestes places?
Primer que  tot, amb veïns del municipi, al-
guns dels quals seran derivats pels Serveis So-
cials; i si queden places lliures, amb ciutadans 
d’altres llocs. Cal tenir  present que l’obertura 
dels centres de dia és una necessitat, que la 
gent feia temps que esperava i demanava, 
i que aquest equip de govern s’ha marcat 
com a prioritat des del principi. A Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant hi ha un miler d’ha-
bitants que té o farà enguany 65 anys, la qual 
cosa significa que un 17% de la població és 
gent gran.

Quins serveis es posaran a disposició dels 
usuaris?
Els centres de dia són uns 
serveis diürns per a perso-
nes grans amb dependèn-
cies i com a tals ofereixen: 
acolliment i convivència, 
alimentació, atenció per-
sonal en les activitats de la 
vida diària, higiene perso-
nal, readaptació funcional 
i social, recuperació dels hàbits d’autonomia, 
dinamització sociocultural, activitats de lleu-
re, suport personal, social i familiar, fisioterà-
pia i seguiment i prevenció de la salut. Més 
endavant, depenent de les necessitats que hi 
hagi, hi podrà haver també serveis de suport 
psicològic familiar, perruqueria/barberia, po-
dologia i transport adaptat.

El personal que treballarà en aquests equipa-
ments, doncs, haurà de ser qualificat?
Sí, hauran de disposar de personal tècnic, 
com auxiliars de gerontologia, animador so-
ciocultural o educador social, fisioterapeu-
ta, treballador social, diplomat en inferme-
ria, psicòleg i terapeuta ocupacional; a més 
d’empleats encarregats de la neteja i del man-
teniment.

Quin preu hauran de pagar els usuaris?
Els centres de dia seran de gestió privada, per-
què la Generalitat no se’n fa càrrec de cap 
part. Això significa que cada plaça costarà 
800 euros. Per ajudar les famílies a assumir 
aquesta quantitat, però, l’Ajuntament ha pre-
vist una partida pressupostària de 265.000 eu-

ros i donarà unes subven-
cions en base als ingressos 
familiars. Els beneficiaris 
d’aquests ajuts podran 
cobrar fins a un màxim de 
600 euros al mes.

Les instal·lacions ja són a punt?
Sí, l’Ajuntament ha enllestit el que quedava 
pendent al centre de dia de l’Hospitalet: la 
instal·lació de la cuina, el condicionament de 
l’entrada perquè hi puguin accedir les ambu-
làncies i altres vehicles, el repàs de la pintura, 
la fusteria, etc. I al de Vandellòs, hem reubi-
cat els serveis que s’hi oferien per tenir l’espai 
disponible.

A on s’hauran d’adreçar les persones interes-
sades en apuntar-se als centres de dia?
A les oficines municipals d’atenció ciutadana 
(OMAC), de forma presencial o bé a través de 
la pàgina web www.vandellos-hospitalet.cat. 
Per donar a conèixer aquests equipaments, 
organitzarem properament unes jornades de 
portes obertes i altres accions promocionals.

En breu també es posarà en marxa el menja-
dor escolar de Vandellòs, oi? 
Volem obrir-lo al mes d’abril. El passat 21 
de febrer van començar les obres a l’escola 
i un cop estiguin acabades s’haurà d’equipar 
l’aula que serà destinada a aquesta funció. 
Des d’aquí vull donar les gràcies a l’Escola 

Valdelors per haver-nos ofert l’ espai on una 
empresa de càtering podrà servir els menjars 
als nens. Aquest servei, necessari per als pares 
i mares que treballen fora de casa, s’oferirà 
també als alumnes de la llar d’infants de la 
manera que resulti més adequada, en funció 
de la demanda.

Quants alumnes s’han beneficiat aquest curs 
de les subvencions municipals per la compra 
de llibres de text i ordinadors escolars?
Gairebé 650 alumnes. L’Ajuntament ha des-
tinat al programa municipal subvenció i reu-
tilització de llibres de text un total de 58.000 
euros.

D’altra banda, el període de matriculació als 
nous cursos de català ha finalitzat recent-
ment...
Sí, als cursos d’aquest 2on quadrimestre s’hi 
ha inscrit més d’una seixantena de persones. 
Aquests cursos i el programa del “Voluntariat 
per la llengua”, que també impulsa el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística de l’Àrea 
de Reus, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, sempre tenen molt èxit.

El que també té molt èxit és la banda de mú-
sica municipal “Clau de vent”.
Té molt bona acceptació, sí. La formen ja una 
trentena de persones i encara està oberta a 
noves incorporacions. Per aquest 2012 té pro-
gramades una sèrie d’actuacions al municipi, 
així que tindrà més presència i hi haurà més 
oportunitats perquè gaudim escoltant-la. I avi-
at estrenarà nous uniformes amb què identifi-
carem els seus membres. 

S’ha fet darrerament alguna millora al CAP 
de l’Hospitalet?
L’Ajuntament col·labora sempre amb el CAP 
en tot allò que pot. Darrerament, per exem-
ple,  li ha comprat una cadira de dentista, que 
ha costat uns 16.000 euros, perquè la que te-
nien estava en males condicions.

La 3a Tinent d’Alcalde, Cristina Borràs, 
està al capdavant d’unes de les regidori-
es de l’Ajuntament que requereixen més 
vocació de servei a les persones: Benes-
tar Social i Ensenyament. Tal com admet 
l’edil,  atendre les necessitats dels veïns 
és complicat, especialment en aquests 
temps de crisi, però el poder ajudar la 
gent resulta gratificant i compensa la 
quantitat d’hores que ha de dedicar a 
aquesta tasca.

Hi haurà ajuts per 
als usuaris de fins 

a un màxim de 600 
euros al mes 

Entrevista a Cristina Borràs, 3a Tinent d’Alcalde

A l’abril obrirem els 
centres de dia 
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Són temps difícils, potser no cal 
incidir més en aquesta evidència 
però això no exclou que puguem 
fer una reflexió envers com cada 
govern administra els diners pú-
blics posats a la seva disposició. 
La definició de les prioritats de 
cada administració mostra alhora 
el seu model de societat.
Cada dia és més evident que, es-
cudant-se en la crisi, els governs 
de dretes - CiU i PP van més de 
la maneta que mai tant a Madrid 
com a la Generalitat- aprofiten 
per retallar els drets fonamentals 
que tant ens ha costat aconseguir 
a la ciutadania. El nostre govern 
municipal, anant una mica a con-
tracorrent, aposta d’una manera  clara i contundent 
per una societat on les persones, i la seva qualitat de 
vida, són l’eix central de les nostres politiques. 
Gràcies  a una gestió acurada dels recursos econò-
mics amb els quals comptem prioritzem la despesa 

social i treballem fermament  
pel foment de l’ocupació i 
també per donar suport a les 
famílies. Mentre altres admi-
nistracions, empreses públi-
ques i municipis veïns, acomi-
aden treballadors, nosaltres 
mantenim els llocs de treball 
i en creem de nous amb el Pla 
d’Ocupació Municipal.
Si els governs de CiU i el PP 
ens retallen les subvencions 
per les llars d’infants, l’es-
cola municipal de música, 

etc.,  l’actual govern municipal decideix  no pujar 
les quotes i assumir aquesta despesa extra per tal 
que les butxaques de les famílies no s’hi vegin per-
judicades.
També hem rebaixat els preus d’utilització de les 

instal·lacions esportives, estem a punt d’obrir, per fi!, 
els centres de dia per a la gent gran, amb importants 
subvencions a les tarifes que haurem de sufragar en-
terament com Ajuntament (vés per on el govern de 
CiU a la Generalitat no té diners per aquesta i altres 
necessitats similars). A més, estem treballant per in-
centivar la promoció econòmica al nostre municipi, 
atorgant, per exemple, ajuts als autònoms i petites 
empreses locals per contractar veïns aturats i implan-
tar noves activitats estratègiques…
Creiem que no és moment de perdre el temps, ni 
amb disputes partidistes, ni amb temes proposats 
amb l’única intenció de distreure l’atenció d’allò que 
és realment important i preocupa la gent. L’equip 
de govern municipal, amb el lideratge coherent del 
nostre Alcalde, està treballant amb rigor i durament 
per tractar de minimitzar els efectes de la crisi al nos-
tre municipi. I estem convençuts que això és el que 
ara toca fer.

Entramats estranys, embolics, 
vicis de llarga durada, cliente-
lisme sectari, sorpreses, camins 
foscos... Per qui sap llegir i sap 
escoltar aquests són únicament 
els mots que he emprat en els 
meus escrits d’opinió dels porta-
veus municipals a la Revista, i a 
les meves intervencions a la TVV. 
Evidentment,  sempre fent refe-
rència a tot allò que ens vàrem 
trobar a partir d’aquell  11 de 
juny de l’any passat.
Per qui sap llegir i sap escoltar 
mai he fet servir la paraula FO-
RAT o FORATS, entenent que la 
persona o persones que posen 
en boca meva el mot FORAT o 
FORATS vol dir econòmics.
Em refermo doncs en el meu escrit de la Revista del 
novembre del 2011 que feia referència a què una 
auditoria a la gestió comptable era una pèrdua de 
temps.
Però no ens enganyem, el que sí hem fet l’Equip de 
Govern, i que encara no hem donat per acabada, 

és una auditoria a la gestió en 
el treball, a les eines amb què 
contem, a l’àmbit de la ges-
tió, al control de la despesa, al 
model de societat que volem, 
al model de festa, a les mar-
ques culturals, al benestar de 
les famílies, a com fer front a 
les despeses que van quedar 
per liquidar, a posar al dia, a 
legalitzar tot allò que no com-
plia els requisits oficials per la 

seva obertura, etc., etc. És a dir, deixar de viure en 
aquell “País de les Meravelles” i obrir la “Caixa de 
Pandora”.
És en aquesta auditoria on descobrim els entramats 
estranys, els embolics, els vicis de llarga durada, el 
clientelisme sectari, las sorpreses, els camins foscos... 
Auditoria que encara no em donat per finalitzada, 

i que cada dia, TRISTAMENT,  ens porta una nova 
sorpresa.
Però que ningú s’alarmi, la Ciutadania pot estar 
tranquil·la que quasi bé tot s’està reconduint, que 
l’Equip de Govern treballa i treballarà perquè tot es 
resituï al seu lloc natural, on li pertoca estar, però el 
que si hem de tenir clar és que això no és el “País de 
les Meravelles”.
Quedi clar, doncs, que mai s’ha parlat de FORAT o 
FORATS, però sí de molta FOSCOR, foscor que aviat 
s’avaluarà, quantificarà i es donarà a conèixer, per res-
ponsabilitat i per coherència, i sobretot pel respecte a 
la molta gent que ens ha donat el seu suport.
Aquest no era l’escrit que tenia preparat per aquest 
núm. 69 de la Revista, volia parlar del nou pressu-
post, de les accions que estem portant a terme, de 
l’organització, de l’esquema de treball. Ho deixarem 
per un altre dia.
Molta salut

El PSC i la FIC han decidit dis-
soldre el Patronat de Turisme. El 
regidor, Àlex Marfull, va fona-
mentar aquesta decisió en mo-
tius econòmics. Aquest argu-
ment no queda justificat, ja que 
es continua mantenint l’Oficina 
de Turisme, i també els treba-
lladors; a més els membres del 
Patronat no cobraven res; per 
tant, el Patronat com a tal no 
suposava una major despesa.
El nostre grup va votar en contra 
d’aquesta decisió perquè pen-
sem que suposa un pas enrere 
envers la participació de la soci-
etat civil en les polítiques que es 
duen a terme des del Consistori. En el Patronat els 
empresaris del municipi participaven i aprovaven 
des del pressupost que regia l’organisme fins a les 
polítiques que se’n portaven a terme. Ara totes les 
decisions depenen d’un únic regidor. 
La desaparició del Patronat també suposa l’incom-

pliment del programa elec-
toral del PSC que en l’apar-
tat de turisme contemplava 
com a objectius “potenciar 
el Patronat Municipal de Tu-
risme integrant-lo de forma 
activa en el consorci turístic 
dels municipis costaners 
propers, i potenciar la seva 
pàgina web”. Tot plegat fa 
pensar que l’extinció del Pa-

tronat ha estat un dels preus que el PSC ha hagut 
de pagar per mantenir el pacte amb el seu soci de 
govern, el regidor de la FIC.
Des de CiU es venia demanant des de l’ inici 
d’aquest mandat la convocatòria de la Junta del 
Patronat de Turisme, i també ho van sol·licitar 5 

dels membres que assolien el quòrum necessari 
per demanar la convocatòria d’aquest òrgan. S’ha 
fet cas omís a aquestes peticions, i ni tant sols han 
tingut la deferència de convocar els empresaris per 
anunciar l’eliminació d’aquest organisme.  CiU la-
menta les formes i la manca de tacte de l’equip 
de Govern, que no ha tingut cap mena de con-
sideració pel sector empresarial que integrava el 
Patronat de Turisme.
L’equip de Govern s’ha compromès a crear un òr-
gan consultiu que substitueixi el Patronat de Tu-
risme. Per nosaltres, això no representa en aquest 
moment cap garantia de participació de la societat 
civil, ja que des de l’inici del mandat tampoc s’ha 
convocat el Consell Consultiu Esportiu del muni-
cipi.
Més informació a: www.ciuvh.com
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Pérez 

Sánchez
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Apostem per les persones

Aclariments
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prioritzen la despesa 
social i el foment de 

l’ocupació

Això no és el “País de 
les Meravelles”

Adéu al patronat de turisme

Opinió dels portaveus municipals
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Aquest document entra dins la 
classificació de document polític-
econòmic, la data exacta d’emissió 
és del 7 d’abril de 1939. Eren mo-
ments difícils per a moltes persones, 
la guerra civil acabava de conclou-
re i la situació socioeconòmica del 
país era desoladora, i més encara al 
nostre territori, que fou el darrer en 
caure en mans dels revoltats.
La circumstància es va veure agreu-
jada arrel dels decrets i ordres del 
govern colpista  dels anys 1938 i 
1937, pels que quedava anul·lat tot 
el diner en circulació, un amb dret 
a bescanvi, un altre no.
Cal dir que l’Hospitalet, durant la 
dècada dels 30 als 40 del segle XX, 
va perdre el 20% de la població, 
continuant aquesta davallada en un 
2% durant la dècada següent. Els 
desapareguts, morts, ferits, exiliats i 
represaliats a causa del conflicte fo-
ren molts. Fins ben entrats els anys 
seixanta no es va produir  un creixe-
ment poblacional.
El que s’autoproclamava govern, 
que en realitat era un govern il·legal 
i colpista, dictà sengles decrets i or-
dres a l’agost del 1938 i setembre de 
1937 on es donaven totes les instruc-
cions per fer efectiva la confiscació i 
el bescanvi dels diner i vals o efectiu 
de plata “puesto en circulación por 
el enemigo”. Aquests decrets esgri-
mien una sèrie de motius per justificar 
l’anul·lació de tot el paper moneda i vals 
de plata emesos pel Banc d’Espanya, per 
cert moneda legal, emesa per un govern 
legítim i democràtic.
Els decrets i ordres del govern vénen a 
dir que, la moneda  emesa després del 
dia de la revolta ja no tindria cap tipus 
de valor. Per tant, la que només era sus-
ceptible de canvi era l’emesa abans del 
dia del cop d’estat, és a dir, abans del 18 
de juliol de 1936 (veure BOE núm. 79 
de 17 de setembre de 1938).
Els posseïdors d’aquests diners, plena-
ment legals, es trobaren en la situació 
d’haver-los de lliurar a l’autoritat, tot i 
tenir el convenciment de recuperar-los, 
com així ho diu la llei, però el cas és que 
això no es va produir. La gran majoria 
de persones afectades es van quedar, so-
lament, amb el resguard del lliurament 
dels diners, i d’aquests mai més en van 
saber res.
Aquella recollida dels diners republicans 
a l’Hospitalet va anar a càrrec de l’al-
calde pedani de la nostra població el Sr. 
Joan Mañé Casadó. La llei marcava que 
la recollida l’havia de fer el Banc d’Es-
panya, i en el seu defecte, les entitats de 
crèdit privades i, en el seu defecte, els 
ajuntaments. Evidentment, aquests di-
ners foren lliurats al Banc d’Espanya.
La trajectòria de càrrec públic del sr. 

Joan Mañé, que durà des de 1939 a 
1961, amb un petit parèntesi d’un any 
aprox., va estar marcada per la tasca de 
servei i defensa dels veïns i del poble. Hi 
ha casos que encara avui són recordats 
per la població, tres potser són els que 
més perduren a la memòria col·lectiva:
- Defensa dels veïns enfront l’autoritat 
militar arran del gran incendi del mes 
d’agost de 1961.
- Disputes amb el bisbat de Tortosa da-
vant la prohibició de fer el ball de la fes-
ta major a la plaça. Tal i com em consta 
i existeixen documents de l’arxiu del 
bisbat de Tortosa, Mañé va fer tot el pos-
sible per evitar aquella prohibició, mal-
grat que al final no se’n va poder sortir.
- Negociacions per reobrir el carrer César 
Gimeno. Aquí va demostrar els seus dots 
negociadors i va aconseguir que aquest 
carrer tornés a ser un passatge públic i 
tots els veïns en poguessin gaudir.  
El Juanito del Mariano, com el conei-
xíem al poble, fou un alcalde pedani 
que ostentava un estatus singular. Si bé 
la majoria de pedanis eren anomenats 
per l’alcalde del municipi o pel ple de 
l’ajuntament, el sr. Mañé fou nomenat 
directament pel Governador Civil de la 
província.
Del document cal fer constar certs as-
pectes rellevants: el segell determina 
quina era l’oficina receptora dels diners, 

aquesta era l’alcaldia pedània de l’Hos-
pitalet. Darrera la xifra 3000 es pot lle-
gir la paraula “anteriores”, aquest terme 
feia esment a què els diners confiscats 
foren emesos abans del 18 de juliol de 
1936. També, cal remarcar que a la data 
del document hi ha la inscripció “III Año 
Triunfal”, això fou una forma  protocol-
lària emprada pels vencedors en referèn-
cia a la datació dels documents, doncs 
aquesta era una fórmula d’exaltació de 
la victòria i d’advertiment als vençuts. 
Darrerament, encara hi ha associacions 
i grups polítics que lluiten pel rescaba-
lament d’aquesta injustícia. El 8 d’oc-
tubre de 2008 els grups parlamentaris 
d’ERC i IC-V del Congrés dels Diputats 
presentaren una proposició no de llei 
a la Mesa del Congrés per la reparació 
dels capitals confiscats segons l’ordena-
ment franquista, però la proposició no 
va reeixir. Altres associacions com la de 
perjudicats de la incautació franquista, 
ja fa anys que perseveren en la defensa 
dels drets dels afectats, però fins ara, res 
no s’ha aclarit. A més a més, consultada 
l’oficina del Síndic de Greuges de Cata-
lunya, la resposta ha estat del tot dece-
bedora, en el sentit que ells no poder fer 
res i remeten al Ministeri d’Hisenda per 
poder conèixer l’estat de la qüestió.

Ferran Castellví Miralles

Els diners confiscats 
l’any 1939



MaRç de 20126 ActualitatActualitat MaRç de 20126

Els pressupostos de l’Ajuntament 
prioritzen l’atenció a les persones

El pressupost municipal consolidat, 
que està integrat pel pressupost de 
l’Ajuntament, i els pressupostos dels 
tres Patronats (el de la Llar d’infants, 
l’Escola de Música i els Mitjans de 
Comunicació) i de les dues societats 
municipals (IDETSA i Llastres Ser-
veis Municipals S.L), ascendeix a uns 
18,2 milions d’euros. Aquesta quan-
titat és lleugerament inferior a la del 
2011 (un 1,65%, aproximadament).
El pressupost de l’Ajuntament prò-
piament dit serà de gairebé 16,4 mi-
lions euros, un 2,7% menys que el 
de l’exercici anterior, a causa de la 
davallada d’ingressos que hi haurà 
enguany. Aquesta davallada estarà 
motivada sobretot per la disminució 
de les aportacions de l’Estat i del Go-
vern de la Generalitat.
Això i la voluntat de contenció farà 
que el percentatge destinat a inver-
sions sigui gairebé un 7% inferior al 
de l’any 2011. En concret, el consis-
tori té previst invertir 3.308.549,82 
euros (un 20% dels ingressos). En-
tre les inversions previstes per al 2012, 
el regidor d’Hisenda, Joaquim Gracia, 
ha destacat la millora de les platges (se 
les vol equipar amb més serveis per aug-
mentar-ne la seva qualitat); la construcció 
d’una piscina descoberta a l’Hospitalet; 
l’arranjament de la piscina de Vandellòs; 
la compra d’habitatges a Vandellòs i a 
l’Hospitalet de l’Infant per promoure el 
lloguer assequible i la conservació del 
patrimoni històric; i el soterrament de ser-
veis, per facilitar la mobilitat als carrers.
D’altra banda, amb l’ajuda de les sub-
vencions del Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) l’Ajuntament finançarà els pro-
jectes de restauració de ca la Torre de Van-

dellòs, casa Abadia de Masriudoms, cal 
Forn de l’Hospitalet i la Plaça Hexagonal 
de l’antic poblat d’Hifrensa de l’Hospitalet. 
En línies generals, els nous pressupostos fi-
xen les seves prioritats en l’atenció a les per-
sones. Així, per fer front a l’actual situació 
econòmica i impulsar la creació de llocs de 
treball, s’incrementarà un 17% la dotació 
econòmica assignada al Pla d’Ocupació 
Municipal. A aquest pla, que té com a ob-
jectiu la contractació en règim temporal 
de veïns en situació d’atur, amb càrregues 
familiars i inscrits al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, l’Ajuntament hi destinarà 
360.000 euros. Per fomentar l’ocupació, 
igualment, es posaran a disposició dues lí-

nies 
de subvencions: 
per a la implan-
tació d’empreses 
al municipi; i per 
a la contractació 
d’aturats (més in-
formació a la pàg. 
12).
També s’ha apro-
vat una partida 
de 265.000 euros 
per a ajuts socials 
destinats a les per-
sones que facin 
servir els centres 
de dia del munici-
pi. Els beneficiaris 
d’aquests ajuts po-
dran cobrar fins a 
un màxim de 600 
euros al mes.
D’altra banda, es 
veurà incrementa-
da la subvenció a 
les llars d’infants i 
a l’Escola de Mú-

sica ja que el Govern de la Generalitat 
hi ha disminuït les aportacions econòmi-
ques (més informació a la pàg. 11); i es 
reduiran les tarifes dels abonaments de les 
instal·lacions esportives (més detalls a la 
pàg. 15).
El deute de  l’Ajuntament i IDETSA és 
d’uns 2.520.000 euros (atribuïble a la 
construcció de les naus del Viver Tecnolò-
gic i al Centre Cultural Infant Pere). En re-
lació a l’endeutament, cal assenyalar que 
en el marc d’una política de contenció de 
la despesa, l’equip de govern ha decidit 
no utilitzar l’1.840.000 euros que queda 
dels 3.163.000 euros de crèdit que va 
concertar l’Ajuntament l’any 2010.

El Ple va aprovar el passat 22 de desembre el pressupost municipal per l’exercici 
econòmic de 2012, amb els vots a favor del PSC i la FIC i l’abstenció de CiU

Pressupost Ingressos
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.393.817,00 € 16.393.817,00 € 90,17%
OA Llar d'Infants 861.185,15 € 494.973,15 € 366.212,00 € 2,01%
OA Escola de Música 464.671,58 € 332.840,58 € 131.831,00 € 0,73%
OA Mitjans de comunicació 354.432,37 € 341.212,37 € 13.220,00 € 0,07%
IDETSA 1.994.651,64 € 1.540.000,00 € 454.651,64 € 2,50%
Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.620.590,78 € 800.000,00 € 820.590,78 € 4,51%
Total 21.689.348,52 € 3.509.026,10 € 18.180.322,42 € 100,00%

Pressupost Despeses
Transferències 

internes
Pressupost 
consolidat %

Ajuntament 16.393.817,00 € 3.509.026,10 € 12.884.790,90 € 70,87%
OA Llar d'Infants 861.185,15 € 0,00 € 861.185,15 € 4,74%
OA Escola de Música 464.671,58 € 0,00 € 464.671,58 € 2,56%
OA Mitjans de comunicació 354.432,37 € 0,00 € 354.432,37 € 1,95%
IDETSA 1.994.651,64 € 0,00 € 1.994.651,64 € 10,97%
Llastres Serveis Municipals S L 1 620 590 78 € 0 00 € 1 620 590 78 € 8 91%

                          AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

                          Departament de Serveis Econòmics

Pressupost General
     Any 2012

Llastres Serveis Municipals, S.L. 1.620.590,78 € 0,00 € 1.620.590,78 € 8,91%
Total Agregat 21.689.348,52 € 3.509.026,10 € 18.180.322,42 € 100,00%
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Es reuneix la Junta Local de 
Seguretat per fer balanç

Satisfacció per l’obertura del 
sentit sud de l’autovia 

En nom del municipi, l’alcalde Alfons Garcia va 
expressar la seva satisfacció per l’obertura al tràn-
sit del sentit sud de l’autovia A-7, al seu pas per 
l’Hospitalet de l’Infant, el passat 16 de febrer. 
“L’obertura del tram que va des de la sortida de 
l’Hospitalet al nucli de l’Almadrava és una molt 
bona notícia perquè fa molt temps que els veïns 
del municipi i els usuaris d’aquesta via, en general,  
reivindicàvem la finalització de les obres”, va dir.
I és que, tal com va recordar l’alcalde, són moltes 
les persones que durant tres anys han hagut de patir 
llargues cues a la sortida de l’autovia a l’Hospitalet, 
sobretot els caps de setmana i els períodes de va-
cances; i el trànsit ha col·lapsat la zona, perquè 
molts conductors de turismes i en especial de ca-
mions que havien d’agafar l’enllaç amb la carretera 
N-340  es confonien i anaven a parar al nucli urbà 
del poble.
En aquest sentit, Alfons Garcia va afegir: “Ara que 
els conductors podran circular per aquest tram de 
l’A-7 en tots dos sentits, millorarà la mobilitat per 
l’interior de l’Hospitalet; i milloraran els accessos 
al nucli de l’Almadrava i a la central nuclear Van-
dellòs II”.

La Junta Local de Seguretat es va reunir el 
passat 12 de gener per fer balanç del pe-
ríode comprès entre l’1 de desembre de 
2010 i el 30 de novembre de l’any pas-
sat, temps transcorregut des de la darrera 
junta.
A aquesta reunió periòdica, hi van assis-
tir l’alcalde, Alfons Garcia; la regidora 
de Seguretat, Pilar Morales; el sergent de 
la Policia Local, Jordi Jiménez; la subdi-
rectora del departament d’Interior de la 
Generalitat, Carme Mansilla; la sots ins-
pectora de la Comissaria de Districte de 
Cambrils, Núria Roca; i l’intendent cap 
dels Mossos de la Regió Policial de Tarra-
gona, Jaume Giné.
En aquesta trobada es va fer un balanç 
positiu de l’estat de la seguretat al mu-
nicipi, ja que el nombre de fets delictius 
ha disminuït gairebé un 5%, el relació al 
període anterior. Els fets delictius s’han 
concentrat, sobretot, a l’àrea de servei 
de l’autopista; i estan relacionats amb 
furts i robatoris als vehicles; i amb el 
“top manta”.
A la reunió es va remarcar, igualment, 

la col·laboració existent entre la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra que ha fet 
possible, per exemple, que aquest Nadal 
s’hagi dut a terme l’”Operació Grèvol”. 
Aquesta operació consisteix en el patru-
llatge de proximitat que fan de manera 
conjunta els dos cossos, visitant els co-
merços locals.

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant haurà d’aplicar enguany 
l’increment de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) establert pel Go-
vern d’Espanya al Reial Decret-
llei 20/2011, de 30 de desembre, 
que amb els vots del PP i de CiU 
va convalidar el Congrés dels Di-
putats.
Els consistoris hauran de incremen-
tar l’IBI d’urbana en funció de l’any 
en què van dur a terme la seva revi-
sió cadastral. Així, com al municipi 
es va realitzar l’actualització abans 
de l’any 2002, el tipus d’aquest tri-
but s’augmentarà el 10% (passarà 
del 0,46% al 0,51%).
Com que el nostre consistori va 
aprovar al novembre de 2011 la 
corresponent ordenança munici-
pal, mantenint el mateix tipus de 
l’IBI d’urbana (0,46%) per al 2012, 
a diferència d’altres poblacions, a 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
l’increment estatal no s’afegirà a 
l’aprovat pel respectiu ajuntament. 

El Govern d’Espanya 
incrementa l’IBI establert 
per l’Ajuntament

El tram pendent està en 
servei des del 16 de febrer
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ENRESA va ser una de les empreses dis-
tingides amb el Premi Recerca i Territo-
ri durant la gala Premis Cambra, cele-
brada el passat 15 de desembre en una 
antiga fàbrica de vermuts de Reus. La 
trobada es va emmarcar dins dels actes 
commemoratius de celebració del 125è 
aniversari de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Reus. 

L’acte va congregar més de tres-cents 
representants empresarials i polítics de 
la demarcació d’aquesta institució, que 
comprèn les comarques tarragonines 
del Baix Camp, la Conca de Barberà, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, a 
més de la destacada presència del pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas.
Alejandro Rodríguez, director d’Opera-
cions d’ENRESA, va rebre de mans del 
president de la Generalitat, Artur Mas; i 
del president de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Reus, Isaac 
Sanromà, el Premi Cambra 125 anys en 
la categoria de Recerca i Territori.
Durant l’entrega d’aquest guardó es va 
destacar el desafiament que va suposar 
el desmantellament de la central nucle-
ar Vandellòs 1, on ENRESA va desenvo-

lupar una completa metodologia amb 
escassos antecedents al món i es va 
convertir en un referent internacional, 
gràcies al Centre Tecnològic Mestral. 
També es va destacar la professionali-
tat del seu equip humà, la seva aposta 
per la recerca i el seu compromís amb 
la transparència i la comunicació, com 
a factors clau en l’èxit d’aquest projecte.
Alejandro Rodríguez es va mostrar molt 
agraït de rebre aquest guardó que pre-
mia la contribució d’ENRESA a la inno-

vació i el desenvolupament de l’entorn 
de l’antiga CN Vandellós 1, convertida 
avui i des del 2003 en el Centre Tecno-
lògic Mestral. 
En el transcurs de la nit també van rebre 
distincions altres empreses presents al 
Baix Camp com La Caixa, Repsol, Port 
de Tarragona, ANAV, Agbar, Activa Mú-
tua, Catalunya Caixa, Eselfri, Grup Pere 
Mata, TAU Icesa, Virginias, BBVA o TEC-
NOLAMA, que fou reconeguda en la ca-
tegoria d’Internacionalització.

ENRESA rep el Premi Recerca i Territori 

D’esquerra a dreta: Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus; Alejandro 
Rodríguez, director d’Operacions d’Enresa; i Artur Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya, durant l’entrega del Premi Recerca i Territori. 

És un reconeixement 
atorgat per la Cambra 
de Comerç de Reus

El passat mes de gener els alumnes de segon de Batxillerat de l’Insti-
tut Berenguer d’Entença van visitar les instal·lacions del Centre Tec-
nològic Mestral, acompanyats per la seva cap d’estudis, M. Dolors 
Domènech i la professora de química, Lluïsa Mas. Els alumnes van 
realitzar un taller didàctic sobre la gestió de residus radioactius, mit-
jançant un programa informàtic. L’objectiu principal del taller és que 
els alumnes comprenguin el sistema de gestió de residus radioactius 
que practica Enresa i raonin al voltant de la complexitat associada a 
aquests treballs, així com la importància de la correcta planificació 
d’aquest tipus d’activitats. A més, els alumnes van poder recórrer 
tota la instal·lació durant la visita per la planta, coneixent com una 
central nuclear ha passat a ser un centre tecnològic de referència a 
nivell internacional.  
Any rere any, aquest centre d’estudis contempla aquesta visita com 
una cita ineludible en el seu calendari de sortides escolars. De la 
mateixa manera, el CT Mestral reserva una data per aquest centre 
per considerar-lo un públic prioritari, a causa tant de la proximitat, 
com de la bona sintonia que el Mestral manté amb el seu entorn 

més immediat i, en concret, amb els veïns del municipi de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Els alumnes de Batxillerat de l’Institut Berenguer 
d’Entença visiten el Centre Tecnològic Mestral

Els alumnes de segon de Batxillerat van realitzar un taller sobre 
gestió de residus radioactius durant la seva visita al Mestral. 
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Càrites de l’Hospitalet recull més de 
1.000 kg. d’aliments al Nadal

Més de 16.000 
euros, recaptats 
per la Marató 

El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
representat per l’Ajuntament, lamenta la mort dels 
dos veïns de l’Hospitalet que van morir el passat 10 
de gener a la nit apunyalats al bar Racó de la Vila, 
situat al carrer Tivissa de l’Hospitalet.
Segons va destacar l’alcalde, Alfons Garcia, “les víc-
times eren dos veïns molt coneguts del municipi i 
estimats, per la qual cosa la notícia de la seva mort 
ha consternat la població”. 
El consistori va transmetre el seu condol a les famí-
lies, amics i companys de les víctimes i els va oferir el 
seu suport. D’altra banda, per condemnar els crims i 
solidaritzar-se amb les famílies, la corporació muni-
cipal va decretar dos dies de dol i va convocar un mi-

nut de silenci el dimecres 11 de gener, a les 13 hores, 
davant la Casa de la Vila. La bandera del municipi va 
onejar a mitja asta, tal com va acordar també la junta 
de portaveus que va reunir-se el mateix dia, integrada 
per l’alcalde i els representants dels 3 grups polítics 
que componen l’Ajuntament (PSC, FIC i CiU).
L’alcalde va agrair a tots els cossos policials que van 
intervenir la seva actuació en aquest cas.

Per les festes nadalenques, Càritas Parroquial 
de l’Hospitalet de l’Infant va dur a terme di-
verses campanyes de recollida d’aliments 
per a les persones necessitades del poble. En 
total, va aconseguir-ne recollir 1.150 kg. 
La campanya va començar a l’Escola Mes-
tral, on es va col·lectar un total de 135 kg. 
d’aliments bàsics. També es van habilitar 
llocs de recollida d’aliments a l’església, al 
supermercat Dia i a la Carnisseria Dolors, on 
se’n van aplegar 75 kg. Els dies 16 i 17 de 
desembre, a més, es van organitzar dues jor-
nades de recollida d’aliments al supermercat 
Consum, en el marc de la campanya “Gran 
Recapte”, impulsada pel Banc d’Aliments 
arreu de Catalunya. S’hi van reunir 940 kg. 
d’aliments.
Per tot plegat, Càritas ha expressat el seu 
agraïment a tots els que han col·laborat amb 
aquesta iniciativa solidària.

Càritas Parroquial de l’Hospitalet de l’Infant 
atén unes 38 famílies del poble, que integren 
més de 100 persones, i els lliura entre 800 i 
950 kg. d’aliments cada quinze dies.

Els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant han demostrat novament 
que són solidaris, amb motiu de la ce-
lebració de la Marató de TV3. Prova 
d’això és la quantitat de diners que ha 
recaptat per aquesta iniciativa, dedi-
cada enguany a la regeneració i trans-
plantaments d’òrgans i teixits: més de 
16.000 euros.
La regidora de Cultura i Festes, Àngels 
Pérez, ha destacat la quantitat recapta-
da i ha felicitat totes aquelles persones 
que han col·laborat amb aquesta bona 
causa. Per aplegar aquesta quantia de 
diners, les entitats locals, els centres 
educatius i la ciutadania en general va 
organitzar, de forma altruista, amb el 
suport de l’Ajuntament, una trentena 
d’actes durant el mes de desembre. 

Per condemnar els crims es va 
convocar un minut de silenci

Consternació per la mort dels 
dos veïns assassinats

Actualitat
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Els regidors de l’Ajuntament van visitar el 19 de gener, la central nuclear Vandellòs II. El Di-
rector General d’ANAV, José María Grávalos, el Director de la central, Manel Campoy, i la 
Cap de Comunicació i Relacions Externes, Montse Godall, van acompanyar el grup durant el 
recorregut, que va incloure la visita a l’edifici de turbines, sala de control i sistema EJ.

Els regidors visiten la central nuclear Vandellòs II 

Segons es preveu, els treballs de restaura-
ció de Cal Forn de l’Hospitalet de l’Infant i 
la Casa Abadia de Masriudoms comença-
ran aquest mes de març. Les obres de Cal 
Forn s’han adjudicat a l’empresa ALTER 
CIP, S.L., per uns 510.000 euros i un termi-
ni d’execució de 9,5 mesos; i les de la Casa 
Abadia, a l’empresa COBRA INSTALACIO-
NES Y SERVICIOS S.A, per uns 328.000 eu-
ros, i un termini de construcció de 12 mesos.
Aquestes empreses contractaran empreses 
locals i veïns a l’atur. Aquest, precisament, 
va ser un dels aspectes que va valorar el con-
sistori a l’hora d’adjudicar els projectes.
Com a resultat d’aquestes obres, que 
l’Ajuntament finançarà amb l’ajuda de les 
subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC), la Casa Abadia tindrà un ús social; 
i Cal Forn albergarà la nova seu de l’oficina 
de turisme.

El consistori ha rebut l’autorització dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament a Tarragona 
per poder desafectar de l’ús escolar l’edifici 
de les Escolles Velles, situat  al carrer Es-
coles, núm. 12. de l’Hospitalet de l’Infant. 
D’aquesta manera, podrà recuperar la ple-
na titularitat d’aquest edifici cedit en ús a 
la Generalitat per a activitats escolars, amb 
l’argument que ha deixat de  complir la seva 
funció escolar.   
Cal recordar que actualment l’esmentat im-
moble acull l’emissora de ràdio municipal, 
diverses entitats locals i des de fa uns mesos 
també el Casal de Joves de l’Hospitalet.

Des del passat 16 de gener, l’Oficina Muni-
cipal d’Atenció Ciutadana de l’Hospitalet de 
l’Infant (OMAC), situada a la Casa de la Vila, 
està oberta a la tarda de dilluns a dijous, de 
les 16 a les 19h. Així, s’ha ampliat el seu 
horari d’atenció a la tarda, donat que abans 
només estava oberta a la tarda dos dies a la 
setmana. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
vol millorar el servei presencial d’atenció als 
veïns. 
A l’Hospitalet de l’Infant, l’OMAC continua 
estant oberta de dilluns a divendres, de les 
8 a les 15h. L’horari d’atenció al públic de 
l’OMAC de Vandellòs no ha canviat (de di-
lluns a divendres de les 8 a les 15 h; i dime-
cres, de les 16.30 a les 19h).
A més, els ciutadans tenen a la seva dispo-
sició, de forma ininterrompuda, l’oficina vir-
tual d’atenció ciutadana, a través del web: 
www.vandellos-hospitalet.cat.

Més de 350 persones 
celebren la Festa de l’Oli 

Més de 350 persones van acudir el diumenge 22 de 
gener a la VIII Festa de l’Oli, organitzada per la coo-
perativa agrícola de Vandellòs amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, el CCERV i l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes del mateix poble.
Aquests ciutadans van gaudir d’un esmorzar popular on 
van poder tastar l’oli de la cooperativa. Entre els assis-
tents va destacar la presència de l’alcalde, Alfons Gar-
cia; així com de diversos regidors i del director dels Ser-
veis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, Anton Vallvé.

Poc abans de l’esmorzar, 7 persones van prendre part en 
un concurs d’allioli, que va guanyar Manel Castellnou, 
veí de Vandellòs. I després, va tenir lloc una tirada ober-
ta de bitlles que va comptar amb la participació d’una 
seixantena de jugadors.

Manel 
Castellnou 
va guanyar 
el concurs 

d’allioli

Adjudicades les obres de 
Cal Forn i la Casa Abadia

Es recuperarà la titularitat 
de les Escoles Velles de 
l’Hospitalet de l’Infant

Nou horari d’atenció al públic a 
l’OMAC de l’Hospitalet
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L’alcalde és membre de la 
Comissió d’Educació de la FEMP
L’alcalde, Alfons Garcia, forma part de 
la Comissió d’Educació de la Federa-
ción Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP). Aquesta comissió, integra-
da per 25 membres, es va constituir a 
Madrid el divendres 3 de febrer, per al 
mandat 2011-2015.
Segons ha acordat aquesta comissió, 
que presideix l’alcalde de la localitat 
balear de Santa Eulalia del Río, Vicente 
Mari Torres, la FEMP demanarà que les 
noves lleis de govern local i de finança-
ment ajustin les competències educati-

ves de l’administració local a la realitat, 
ampliant-les i dotant-les de mitjans per 
al seu desenvolupament.
La Comissió també farà el mapa esco-
lar municipal que servirà per obtenir 
la radiografia de la situació actual i 
l’avaluació del sistema de cada locali-
tat, per establir pautes d’actuació muni-
cipal a curt i llarg termini. Així mateix, 
treballarà en el disseny i desenvolupa-
ment de plans específics per la millora 
de la convivència escolar i la prevenció 
i control de l’absentisme.

Es mantindran les 
quotes de les llars 
d’infants i l’escola 
de música
L’Ajuntament no incrementarà 
les quotes de les llars d’infants 
municipals ni les de l’Escola Mu-
nicipal de Música aquest curs, tot 
i la rebaixa de les subvencions 
de la Generalitat. Per mantenir 
les quotes mensuals que paguen 
les famílies, el consistori es farà 
càrrec dels 200 euros que la Ge-
neralitat ha deixat de pagar per 
cada plaça de les llars d’infants 
a l’any; i dels 140 euros, que 
l’administració catalana ha 
deixat de pagar per cada plaça 
de l’escola de música.
Així, doncs, les famílies del mu-
nicipi no es veuran  perjudicades 
per la retallada de les aporta-
cions de la Generalitat  i conti-
nuaran pagant 65 euros al mes 
pels alumnes de P-1 i P-2 de les 
llars d’infants; i 73 euros, pels na-
dons;  i entre 22 i 56 euros pels 
alumnes de l’escola de música 
(en funció del seu nivell i edat). 
Aquests preus són molt inferiors 
als que es paguen en altres po-
blacions de la demarcació.

Els Punts Òmnia: una porta 
oberta a les noves tecnologies

Els Punts Òmnia són un servei gratuït que 
brinda l’Ajuntament a tota la ciutadania. 
Ofereixen equipaments dotats de maqui-
nari i programari informàtic d’utilització 
pública i comunitària, amb el suport 
d’una persona professional que dinamit-
za l’espai i dóna suport als usuaris per tal 
d’afavorir la seva autonomia i per fomen-
tar la igualtat d’oportunitats i la cohesió 
social.
Al municipi aquest paper dinamitzador 
va a càrrec de la Magda Marzo, qui des 
del passat mes de gener s’encarrega 

d’impartir diversos tallers promoguts 
des de l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de Vandellòs, el Grup de Do-
nes Alamanda, el mateix Punt Òmnia i 
l’empresa municipal IDETSA.
L’oferta de tallers inclou cursos 
d’informàtica, d’escriptura i recursos amb 
Open Office, de mecanografia; d’Internet, 
correu i xarxes socials; i de cerca la-
boral. Els interessats en apuntar-s’hi ha 
d’inscriure’s als mateixos Punts Òmnia en 
horari d’espai obert (consulteu els horaris 
al web municipal, al bloc del Punt Òmnia 
o al Facebook).
Aquests equipaments, que disposen tam-
bé d’un espai d’accés lliure i d’aula oberta, 
tenen com a objectiu “disminuir l’escletxa 
digital i ajudar totes les persones a acce-
dir a les tecnologies de la informació i la 
comunicació, a la formació; i a la inclusió 
social i laboral”, ha recordat la regidora 
de Benestar Social, Cristina Borràs.

S’hi ofereixen 
tallers adreçats 

a diferents 
col·lectius
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L’Ajuntament ha obert dues lí-
nies de subvencions adreçades 
als autònoms, petites empreses 
ja existents i petites empreses 
de nova creació que realitzin la 
seva activitat i tinguin establert 
els seu domicili social al muni-
cipi: ajuts per a la implantació 
de projectes innovadors i noves 
activitats estratègiques per al 
municipi; i ajuts per a la con-
tractació de veïns aturats.
Per poder donar aquestes sub-
vencions, el consistori ha pre-
vist una partida de 65.000 eu-
ros en el pressupost municipal, 
segons ha explicat el regidor de 
Promoció Econòmica, Miguel 
Ángel Garcés.
En el cas dels ajuts per la con-
tractació de treballadors atu-
rats, la quantia màxima d’ajut 
establerta és de 800 euros per 
persona contractada amb jor-
nada completa, amb un màxim 
de 2.400 euros anuals per em-
presa, i amb una durada míni-
ma de contractació de 3 mesos. 
A aquests nous incentius hi 
podrà accedir qualsevol tipus 
d’empresa que contracti veïns 
a l’atur, ha precisat Garcés, ar-

gumentant que el que pretén 
l’Ajuntament així és facilitar-ne 
la seva obtenció i fomentar en-
cara més la generació d’ocupa-
ció.
La quantitat màxima que es 
concedirà per a la implantació 
de projectes innovadors i noves 
activitats estratègiques oscil·la 
entre els 1.500 i els 3.600 eu-
ros, en funció de les despeses 
subvencionables (inversió en 
actius fixos, ajuts a la implanta-
ció de noves tecnologies o cre-
ació neta d’ocupació). 
Els interessats en rebre aquests 
ajuts han de presentar les seves 
sol·licituds a les oficines mu-
nicipals d’atenció ciutadana 
(OMAC). Per demanar més in-
formació, poden adreçar-se al 
Viver d’empreses, situat al po-
lígon Les Tàpies.

Ajuts a les empreses per fomentar 
l’ocupació i reactivar l’economia

Hi ha prevista 
una partida 

pressupostària de 
65.000 euros 

fotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

L’Eva Espejo transmet la seva passió pels ani-
mals a la feina. A la feina que té des del pas-
sat 6 de juny al nou establiment que va obrir 
a la Via Augusta, núm. 61 de l’Hospitalet. 
Es diu “Només mascotes” i acull una per-
ruqueria canina i, com a complement, una 
petita botiga de menjar i altres articles per 
a animals.
Per a l’Eva, aquest negoci –el primer que ha 
muntat-, és “un repte personal” que la fa 
sentir “realitzada”, segons explica. I és que, 
en opinió d’aquesta enginyera agroalimen-
tària que va aprendre a ser perruquera cani-
na en una escola de Barcelona i va exercir-ne 
com a tal a la ciutat comtal, “treballar per a 
un mateix és una motivació molt gran”.

Per aconseguir-ho, es va adreçar al Servei 
d’Assessorament a Emprenedors (SAE) del 
Viver d’empreses, on li van ajudar amb el pla 
d’empresa i l’estudi de viabilitat del projecte.

“Al municipi hi ha molts animals i la gent es 
preocupa cada vegada més per tenir cura 
de les seves mascotes”, afirma Espejo, tot 
precisant que  la majoria dels seus “clients” 
acostumen a ser gossos petits.
Ella, però, sap donar el seu toc personal 
al pentinat de qualsevol tipus de gos. En 
aquest sentit, explica que cada raça té un 
tallat de pèl característic i que el procés de 
tallar dura unes 2 hores. 
“El meu objectiu és que els gossos gaudei-
xin quan els portin a tallar-los el pèl i que 
els seus propietaris se’n vagin contents amb 
el resultat”, assegura, conscient que el més 
important en aquest negoci és que la gent 
confiï en ella. 

eMpRenedoRs

visita eL nou web d’idetsa!
www.idetsa.net

Eva Espejo, a la seva perruqueria canina.

“Per a mi tenir aquest negoci és un repte 
personal i una motivació molt gran”

Contractats 4 veïns a l’atur amb el Pla 
Extraordinari d’Ocupació Local

El consistori ha contractat 4 veïns a través del Pla Extraor-
dinari d’Ocupació Local. Aquestes persones havien esgotat 
la prestació per desocupació o el subsidi de l’atur, tal com 
s’establia a les bases de la convocatòria d’aquests plans de 
la Generalitat.

Els esmentats veïns van començar a treballar el passat 30 de 
desembre, després d’haver signat un contracte de 6 mesos. 
Durant aquest període es dedicaran a la construcció amb 
pedra seca, segons ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, 
Àlex Marfull.

SAE: 977 820 820
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i representants de tretze 
municipis (entre els quals, el de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, de la Ruta del Cister, de la Tàrraco Romana 
i del parc temàtic PortAventura van revalidar l’acord que regula la participació 
conjunta de totes aquestes entitats en fires nacionals, estatals i internacionals. 
El “conveni Córner” estableix l’assistència a les fires promogudes per l’Agència 
Catalana de Turisme i a les accions promocionals que du a terme el Patronat 
de Turisme de la Diputació.
En el marc d’aquest acord, la Costa Daurada ha presentat ja els seus atractius a 
la fira Vakantiebeurs d’Utrecht (del 10 al 15 de gener) i a la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid (FITUR), del 18 al 22 de gener.
L’encarregat de signar aquest conveni, en representació de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, va ser el regidor Àlex Marfull (a la fotografia).

Vandellòs i l’Hospitalet rep la Bandera 
Blava a l’excel·lència del turisme nàutic 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com a municipi 
pertanyent a l’Estació Nàutica Costa Daurada (junta-
ment amb Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Mia-
mi Platja i ara també, l’Ametlla de Mar), ha rebut la 
Bandera Blava que concedeix l’Associació Espanyola 
d’Estacions Nàutiques (AEEN) a les destinacions nàuti-
ques de l’estat espanyol que des de l’AEEN estan quali-
ficades com excel·lents.
En representació de l’Ajuntament del municipi, el regi-
dor de Turisme Àlex Marfull va recollir aquest distintiu 
el passat 18 de gener a Madrid, en un acte organitzat a 
FITUR i presidit pel director general de Turespaña, Ma-
nuel Butler; i pel president de l’AEEN, Joan Campolier.

Conveni per la promoció turística conjunta

L’extinció del Patronat Municipal de Turisme i Comerç de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i el traspàs de totes 
les competències d’aquest organisme autònom a la Regido-
ria de Turisme, Comerç, Consum i Platges de l’Ajuntament es 
va aprovar també al ple del passat 22 de desembre. A favor 
d’aquesta proposta de l’equip de govern van votar els partits 
que l’integren (PSC i la FIC); i CiU, en contra.
“Entenem que el Patronat no ha de basar el seu funciona-
ment orgànic en el d’una empresa, amb els inconvenients que 
aquest sistema comporta: comptabilitat pròpia, càrrecs admi-
nistratius i de gestió innecessaris, que incrementen la despesa 
d’una àrea en la qual hauria de ser més important el criteri del 
que es pretén aconseguir que la simple administració buro-
cràtica d’un pressupost”, ha argumentat el regidor de Turisme, 
Comerç, Consum i Platges, Àlex Marfull. 
En la mateixa línea, ha afegit: “No ens cal un Patronat per, 
simplement, gestionar un pressupost. Ens cal un àrea que 
sigui eficient i realista per gestionar aquest patrimoni natu-
ral i aquesta indústria i que, a més a més, sigui motor capaç 
d’incentivar la creació d’empreses turístiques, d’empreses de 
serveis, de conscienciar la ciutadania que viu en un municipi 
amb unes grans possibilitats turístiques i que tot això, en defi-
nitiva, ens donarà com a resultat noves inversions al municipi 

i la generació de llocs de treball. En una paraula: riquesa”.
En aquest nou sistema de funcionament, la Regidoria compta 
amb el personal laboral del Patronat i li donarà noves eines 
de treball (workshops, roadshops, famtrips, Facebook, incom-
ming, etc.) per la promoció turística, que té dissenyada la re-
gidoria i que incideix en els mercats català, espanyol, britànic 
i rus.  A aquest personal se l’ atorgarà també la plena admi-
nistració del Consell Consultiu Sectoritzat, que es crearà dins 
el primer trimestre de 2012 i que promourà molt més la parti-
cipació dels agents vinculats al sector turístic en les decisions 
últimes que es prendran des de la regidoria.

La Regidoria de Turisme, 
Comerç, Consum i Platges 

assumeix les seves 
competències

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament 
canvia el seu sistema de funcionament
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Un hivern ple 
d’activitats juvenils

Joventut

Amb l’objectiu que els joves es facin 
seves les propostes lúdiques, cultu-
rals i esportives pensades perquè 
gaudeixin del seu temps lliure i hi 
participin, la Regidoria de Joventut 
ha posat a l’abast d’aquest col·lectiu 
un seguit de cursos i tallers per la 
temporada d’hivern.
“Hem inclòs activitats de tot tipus, 
perquè els joves puguin triar aque-
lles que s’adapten més als seus gus-
tos”, ha argumentat l’edil d’aquesta 
regidoria, Àngels Pérez. Així, s’han 
organitzat propostes noves, com ara 
un taller de reciclatge i un altre de 
bellesa; i s’han tornat a programar 
propostes que han tingut una bona 
acollida, com per exemple, els ta-
llers de dj i d’skate; i els cursos de 

llengua i cultura àrab i de guitar-
ra. També s’ha apostat per muntar 
campionats, perquè s’ha vist que és 
quelcom que motiva els joves (de 
futbolí, de PS3, de ping-pong).
Els interessats en apuntar-s’hi han 
d’adreçar-se al Casal de Joves de 
Vandellòs i al de l’ Hospitalet. Al 
Bloc del Casal de Joves: http://blocs.
xarxanet.org/cjvandellos, hi ha pen-
jada tota la informació al respecte.

L’oferta de la 
Regidoria de Joventut 

és variada

El sevillà Sr.Chinarro arri-
barà a l’Hospitalet de 
l’Infant el proper cap de 
setmana del 9 i 10 de 
març per a encapçalar el 
cartell de la primera edició 
del festival TWINPALM, el 
germà hivernal de PAL-
MFEST, que tindrà lloc a 
l’Auditori del Centre Cul-
tural Infant Pere. 
Amb ell, inauguraran 
aquest festival els greco-
barcelonins Evripides and 
his Tragedies, l’intimista 
artista tarragoní Espalda-
maceta, i les propostes 
d’avantguarda de Don Si-
mon y Telefunken i Caus-
tic Roll Dave.
Aquestes actuacions tin-
dran lloc durant la tarda 
del dissabte a l’Auditori 
de l’Hospitalet (les entra-
des es poden adquirir a 
www.codetickets.com).
TWINPALM comptarà, a més, amb una doble versió nocturna per al divendres 
9 i el dissabte 10 de març al ritme d’una selecció de djs; i amb activitats cultu-
rals paral·leles (més informació a: www.palmfest.es).
TWINPALM és una nova iniciativa d’AMA (Associació Multicultural Alternati-
va), l’entitat promotora del festival PALMFEST, el referent de la música indepen-
dent a la Costa Daurada i el sud de Catalunya, que enguany celebrarà la seva 
7a edició els dies 26, 27, 28 i 29 de juliol.

Nou programa del ‘Tok’l 2’
Les àrees de joventut dels ajuntaments de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp i Miami 
Platja han editat, a més, el nou programa ‘Tok’l 2’.
Com a novetat, aquest programa que organitzen 
cada any conjuntament els dos consistoris és ara se-
mestral i la majoria de les activitats que s’inclouen 
són sortides, a uns preus molt assequibles. 
Les primeres sortides previstes han tingut com a 
destinació Barcelona, per patinar sobre gel i visi-
tar el Museu de Cera; i la Vall Nord (Andorra), per  
participar en una esquiada. En els propers mesos 
els joves podran prendre part en una excursió amb 
bicicleta a Arnes-Fontcalda (Terra Alta), un cap de 
setmana a València (amb visita a l’Oceanogràfic i a 
la ciutat) i d’un altre a Llavorsí, per practicar ràfting i 
barranquisme; i una altra excursió a Barcelona, per 
visitar el Camp Nou i el Cosmocaixa.

Neix el festival TWINPALM a 
l’Hospitalet de l’Infant
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Un hivern ple 
d’activitats juvenils

Gairebé 150 nens participen en la 
I Trobada de Babies a l’Hospitalet

Esports

Nou calendari d’activitats 
del Club Nàutic

El diumenge 18 de desembre va tenir lloc 
la I Trobada de Babies, organitzada pel C.E. 
L’Hospitalet al camp de futbol de l’Arenal. 
En aquesta trobada hi van participar prop de 
150 infants de 3, 4 i 5 anys, procedents d’11 
equips de la demarcació. Al dinar posterior hi 
van assistir prop de 200 persones. 

Al web del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs 
(CNHV) i de l’Ajuntament (www. vandellos-hos-
pitalet.cat), podeu consultar el gran ventall d’acti-
vitats que ha organitzat el CNHV per aquest 2012. 
Dins les activitats esportives, destaca la lliga anual 
de regates de vela lleugera i de creuer i altres pro-
ves ben assenyalades també al calendari, com la 
III Ultra Trail del Mestral (windsurf), la III Regata 
Vents del Sud, el IV Trofeu Vents del Sud i la Re-
gata Trofeu President. També mereix ser remarcat 
l’Open España Raceboard i el Campionat de Ca-
talunya Raceboard.
En el marc de les activitats socials, el port espor-
tiu acollirà també diverses competicions de pesca, com el Trofeu Verge del Carme, el 
Trofeu President, el 12è Concurs de Calamar Dr. Capella, el VIII Trofeu Hnos. Guasch 
de pesca al curricà i el Concurs de Pesca Excm. Ajuntament. Tampoc hi faltaran altres 
propostes tan arrelades com la Festivitat de la Verge del Carme, la XII Nit d’Havaneres, 
la Travessa al Port Nedant i la Jornada Ecològica.
A més, el club ofereix durant tot l’any cursos d’iniciació i perfeccionament de vela 
lleugera, windsurf i creuer. 

Per potenciar la pràctica d’esport i do-
nar un cop de mà a les famílies, l’Ajun-
tament ha modificat les tarifes que 
paguen els usuaris de les instal·lacions 
esportives municipals. Així, ha reduït el 
preu de la majoria d’abonaments, amb 
descomptes que oscil·len entre el 4 i el 
24%, aproximadament.
Amb aquest canvi de preus els més be-
neficiats seran les persones empadrona-
des al municipi (amb una antiguitat mí-
nima de 2 anys) i els joves.
Com a novetat, es diferenciarà entre 
empadronats i no empadronats. Els em-
padronats no només tindran la 1a matrí-
cula gratuïta, sinó que també gaudiran 
d’un descompte del 5% en tots els abo-
naments. Els no empadronats, així ma-
teix, pagaran un 40% menys per la 1a 
matrícula que l’any passat, és a dir, 30 
euros, en lloc de 50. D’aquesta manera, 
el consistori pretén atreure també els ve-
ïns dels municipis dels voltants.
Una altra de les novetats és que aquest 

2012 els joves tindran les mateixes tarifes 
que els jubilats, que són molt reduïdes. 
Per fomentar l’esport entre el col·lectiu 
jove, l’Ajuntament també ha ampliat la 
franja d’edat dels que es consideren jo-
ves, de forma que ara arriba fins als 21 
anys (el límit d’edat estava fixat abans en 
els 17 anys). 
El consistori ha ampliat, igualment, 
l’horari del gimnàs de l’Hospitalet. Ara 
també està obert als migdies, de les 14 
a les 16 hores.
A l’hora d’establir les noves tarifes (hi ha 
alguns exemples al quadre), l’Àrea d’Es-

ports de l’Ajuntament ha fet un estudi 
dels preus d’altres poblacions properes, 
que són més alts que els del municipi.
Més informació al web: www.vandellos-
hospitalet.cat

S’han reduït les tarifes d’ús de les 
instal·lacions esportives municipals

Hi ha descomptes 
especials per als 

empadronats i també 
per als joves
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El consistori ha encarregat la instal-
lació de nous contenidors soterrats als 
nuclis de l’Hospitalet de l’Infant, Vande-
llòs, Masboquera i Vanessa Park. A Mas-
boquera, s’ha col·locat ja una bateria de 
5 contenidors, destinats a les diferents 
fraccions de residus (paper i cartró, vi-
dre, plàstic, matèria orgànica i rebuig) 
a prop de les escoles velles i a la zona 
del camp de futbol (com es pot veure a 
la fotografia).
També entraran aviat en servei bateri-
es de 5 contenidors als carrers Farigola 
i Sajolida de la urbanització Vanessa 
Park; als carrers Fatxes i Onze de Se-
tembre de Vandellòs; i als carrers Es-
glésia i Tamarit i a la cantonada de la 
Via Augusta amb el carrer Tivissa de 
l’Hospitalet de l’Infant.
“En la majoria de casos, els nous con-
tenidors soterrats reemplaçaran els 
contenidors que hi havia de superfície 
i aquells que resultaven molestos (és el 
cas dels del carrer Onze de Setembre, 
que substituiran els de la Plaça Cata-
lunya). “Els previstos a l’Hospitalet es 

col·locaran en els punts on s’ha detec-
tat més acumulació de brossa; i els de 
Vanessa Park cobriran les necessitats 
de l’interior de la urbanització, perquè 
fins ara només hi havia contenidors a 
l’entrada”, ha explicat el regidor de 
Medi Ambient, Joaquim Gracia.

L’Ajuntament assumirà el cost de tots 
aquests contenidors, a excepció de 3 
dels 5 contenidors que s’han posat a 
les Escoles Velles de Masboquera, que 
seran finançats per l’empresa promoto-
ra dels habitatges construïts a la zona, 
tal com estableix la normativa.

Nous contenidors soterrats
A l’Hospitalet, 

Vandellòs, Masboquera 
i Vanessa Park

El CAP al teu servei
El sistema sanitari públic posa a la vostra disposició diversos 
recursos on us podeu adreçar en cas que us trobeu davant d’una 
urgència mèdica. Podeu anar al vostre centre d’atenció primària 
(CAP) i, fora del seu horari habitual, als centres amb atenció 
continuada, els quals estan en funcionament durant més hores.
També, si es tracta d’una urgència, podeu trucar al Sanitat Respon 
061, on professionals sanitaris us oferiran consells de salut i us 
assessoraran sobre què cal fer en cada situació.
En cas d’emergència heu de telefonar al 112. Recordeu que, 
si no és estrictament necessari, no heu d’anar directament als 
serveis d’urgències de l’hospital. Així s’evita que es col·lapsin en 
detriment de les persones que més els necessiten.
Recordem que el nostre CAP, actualment, està obert tots els dies 
de l’any, de les 8 a les 21 hores (inclòs tots els caps de setmana i 
tots els festius). El nostre telèfon és el 977 820 336.

Els centres als quals podeu acudir en horari nocturn (de les 9 de 
la nit a les 8 del matí) són:
- L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
- El CAP Sant Pere de Reus 
- L’Hospital Lleuger de Cambrils 

ABS Vandellòs-Hospitalet

Tinc una urgència. On m’adreço?
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Nova pàgina web per la venda
d’entrades per les activitats culturals 

Més de 3.000 euros recaptats 
al concert solidari de gospel 

Comprar entrades per assistir als actes 
culturals i festius programats al mu-
nicipi de Vandellòs i l’Hospitalet via 
Internet ja és possible. A través de la 
pàgina web www.culturaalabast.cat, 
tots els internautes poden adquirir les 
localitats dels espectacles que ofereix 
la Regidoria de Cultura i Patrimoni de 
l’Ajuntament; així com d’altres actes de 
tipus festiu que organitzi el consistori.

Aquesta plataforma virtual que ha posat 
en marxa l’Ajuntament no només facili-
ta la compra d’entrades, sinó també la 
informació sobre l’oferta cultural muni-
cipal. I és que, en aquesta nova pàgina 
web, es poden consultar els detalls de 
les propostes programades, les notícies 
relacionades amb l’àmbit cultural del 
municipi i el calendari d’activitats pre-
vistes.
El nou web també conté una descripció 
dels equipaments culturals que gestiona 
la Regidoria de Cultura i Patrimoni, on 
es dóna compte dels serveis que s’hi ofe-
reixen, els horaris, etc. I, a més, permet 
als usuaris apuntar-se a aquelles activi-
tats en què és necessària la inscripció.

El concert de “Gospel solidari per la Banya d’Àfrica” que va tenir 
lloc el diumenge 12 de febrer, a l’Auditori de l’Hospitalet va ser tot 
un èxit. Prova d’això és la quantitat neta de diners que Intermón 
Oxfam va recaptar amb la venda d’entrades i les aportacions de la 
gent: 3.306 euros, segons ha explicat el responsable de relacions 
externes d’Intermón Oxfam a Tarragona, Albert Lanceta.
Aquesta ONG, recordem, va organitzar aquest concert benèfic 
a càrrec de la Coral Gospel de Gràcia, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.
L’acte va tenir molt bona acollida, fins al punt que les entrades es 
van esgotar i algunes persones que volien assistir-hi es van quedar 
sense butaca. I aquesta no ha estat la primera vegada el municipi 
s’ha bolcat en una bona causa! 

Una programació varia-
da, a l’abast de tothom
Tal com es pot veure al programa mu-
nicipal de cultura que ha organitzat 
l’Ajuntament per la temporada d’hivern, 
els actes previstos són variats i pensats 
per a tots els públics. Inclou teatre, ci-
nema i música.
Entre les activitats previstes per  aquest 
primer trimestre de l’any, destaca l’obra 
teatral “Molt soroll per res, de W. 
Shakespeare” que presentarà la com-
panyia Les Antonietes al Teatre-Auditori 
de l’Hospitalet el 17 de març. També, 
les propostes familiars, com ara la de 
les “Les trifulques dels germans Gara-
pinyada”, premi al millor espectacle 
de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2011, que s’oferirà al mateix 
escenari l’11 de març; i els cicles de 
conta contes que hi haurà a les bibliote-
ques municipals.
Remarcables, igualment, són les pro-
postes impulsades per l’associació AMA 
amb la col·laboració de l’Ajuntament: 
el “Cinerama”, un cine club on cada 
dijous, a les 21.30h, es projecta a 
l’Auditori del  Centre Cultural Infant Pere 
una pel·lícula englobada dins d’una te-
màtica concreta (aquest mes de març 
està dedicat a l’humor); i el nou festi-
val de música independent TWINPALM 
(més informació a la pàgina 14).

L’espai virtual 
www.culturaalabast.cat 
brinda també informació 

detallada de l’oferta
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En honor a Santa Àgueda, considerada protectora de les emba-
rassades, les mares lactants i la dona en general, es van orga-
nitzar diverses activitats als nuclis de Vandellòs, l’Hospitalet i 
Masriudoms, el diumenge 5 de febrer.
Els tres cartells de festa van tenir com a denominadors comuns 
el nomenament de l’alcaldessa i les regidores del 2012; l’ho-
menatge a la dona més gran; la missa amb la benedicció de les 
coques de Santa Àgueda i el dinar amb ball i sorteig de regals. A 
Masriudoms també hi va haver una xocolatada popular.
A l’Hospitalet, la 2a Tinent d’Alcalde, Àngels Pérez, va lliurar la 
vara de poder a Maria Ángeles Fernández Fernández (nomena-
da alcaldessa) i a Lourdes Bo Canals i Rosita Mallafré Aragonès 
(com a regidores).
A Vandellòs, la 3a Tinent d’Alcalde, Cristina Borràs, va nomenar 
alcaldessa a Danny Alexandra Valdez Paniagua; i a M. Merce-
des Sánchez Alarcón i Eva Jardí Domènech, regidores.
I a Masriudoms, l’Andrea Sirisi Anguera va ser proclamada al-
caldessa; i l’Andrea Bellot i la Mercè Sirisi Escoda, regidores, 
pel 4t Tinent d’Alcalde, Joaquim Gracia.
Als 3 pobles es va retre homenatge, igualment, a la dona més 
gran (a la Rosa Jaime Font, a l’Hospitalet; a la Filomena Brull, a 
Vandellòs; i a la Maria Vega Irribarren, a Masriudoms).  A Van-
dellòs també es va lliurar un obsequi a les ‘dones’ més petites: 
la Clàudia Saladié i la Laia Madurell.
Al dinar de l’Hospitalet hi va assistir una vuitantena de perso-
nes; i una cinquantena, al de Vandellòs i al de Masriudoms.

Les dones celebren 
Santa Àgueda

Amb diversos actes tradicionals

Unes 3.700 persones visiten el 
XIV Pessebre dels Estels
Ni el fred, ni el vent van poder 
evitar que el pessebre vivent 
que organitza l’Associació 
Masia de Castelló, amb el 
patrocini de l’Ajuntament i 
el suport de diverses entitats, 
aconseguís tenir una acollida 
excel·lent per part del públic. 
Els 150 participants i més de 
50 col·laboradors en tasques 
d’organització van veure 
com la seva feina i el seu es-

forç era reconegut pels 3.700 
visitants que van pujar fins al 
nucli abandonat de Castelló 
entre els dies 26 de desem-
bre, 6 i 7 de gener.
L’organització valora molt po-
sitivament el nombre de visi-
tants rebuts i l’extraordinària 
resposta que cada any donen 
els veïns i voluntaris de fora 
del municipi que col·laboren 
en el pessebre. 
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Heu d’escalfar el forn a 180º C. Men-
trestant, heu de pelar les po-

mes, treure’ls el cor i tallar-les 
a làmines. A continuació, 

hi heu de tirar una mi-
ca de llimona pel da-
munt.
En un recipient heu 
de batre els ous, la 
mantega, el sucre, la 
llet i al final el llevat 

juntament amb la fa-
rina. 

En un motlle, en aquest cas rodó, heu de 
de posar paper de forn i afegir-hi la barreja 
anterior i tot seguit repartir les làmines de 
poma fent una rodona pel damunt. Des-
prés heu d’espolsar  una mica de sucre i 
posar-ho tot a coure al forn durant mitja 
hora aproximadament.

Suggeriment
Quan el pastís ja estigui fred, feu-li una 
pinzellada de melmelada per donar-li llu-
entor.
Bon profit!       

Pastís de poma
Ingredients per a 8 persones

Elaboració

-2 pomes
-Suc d’una llimona
-150 gr. de mantega desfeta
-3 ous
-180 gr. de sucre

-300 gr. de farina
-3 cullerades de llevat
-10 cullerades soperes de llet
-1 cullerada sopera de melmelada de ta-

ronja

Cuinera: 
Paquita Margalef Callau

fotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

La Penya Ciclista l’Hospitalet de l’In-
fant es defineix com una “entitat cre-
ada per gaudir d’una bona estona 
pedalant amb els amants de la bicicle-
ta” a la seva pàgina web (http://webfa-
cil.tinet.cat/pchi). Aquest objectiu el 
comparteixen actualment en aquesta 
associació uns 70 socis, procedents 
del municipi i també de Miami Plat-
ja, la majoria dels quals són homes 
de més de 18 anys. Més de la meitat 
tenen llicència de ciclista i es reunei-
xen cada diumenge per fer sortides. A 
més, la penya disposa d’una secció de 
BTT de nova creació, amb què li treu 
profit a les muntanyes de la zona.
Aquesta entitat ha festejat recentment 
el seu 30è aniversari. El passat 13 de 
novembre, com vam explicar a la dar-

rera revista, va tenir lloc un dinar com-
memoratiu de l’aniversari al pavelló 
esportiu del poble. I uns dies després, 
el 25 de novembre, es va celebrar 
l’Assemblea General Ordinària, on es 
va aprovar la renovació de la junta di-
rectiva per majoria absoluta (al qua-
dre adjunt consten els noms dels nous 
membres).
El fins aleshores president de la penya, 
Antonio Vigo, recorda després d’haver 
ocupat aquest càrrec durant 22 anys, 
com abans del naixement d’aquesta 
entitat, alguns dels aficionats a la bici-
cleta del municipi formaven part de la 
penya ciclista de Cambrils i van deci-
dir crear la penya de l’Hospitalet.
La penya va començar tenint 40 so-
cis i des del principi ha estat molt ac-

tiva. Així, per exemple, des de fa 27 
anys ja (enguany en farà 28), orga-
nitza la Marxa Cicloturista Ruta del 
Mestral, que transcorre per les nostres 
terres, amb un recorregut molt bonic 
que passa per les comarques del Baix 
Ebre, la Ribera d’Ebre i el Baix Camp.
També se’n fa càrrec d’altres activitats, 
com ara:  el Trofeu Sant Roc de la Fes-
ta Major de l’Hospitalet; la cursa BTT 
de Masboquera,  la Cronoescalada 
el Torn, que substitueix a la baixada 
sense pedals de Masriudoms a l’Hos-
pitalet que es feia abans, etc.
També és un clàssic ja la sortida so-
cial que organitzen cada any sobre 
el mes d’octubre, sense bicicletes, 
perquè tots els socis tinguin l’opor-
tunitat de trobar-s’hi.

Penya Ciclista l’Hospitalet de l’Infant President:  Rafel Zambudio Boquera

Sotspresident: Daniel García Aragón

Secretari: Francisco Capella Castellví

Tresorer: Adolfo De la Calle Martínez

Vocal 1: David Gil Ollé
Vocal 2: Jaime Montesinos Al-carraz 

Contacte:  Bar Restaurant Mi-quel, situat a la Crtra. De Mó-ra. Edif. Estrella de l’Hospitalet   /    Piscines Municipals
Correu electrònic: penyaci-clistahi@tinet.cat. 
Nombres de socis: 70, aproxi-madament.

Objectius: fomentar la pràcti-ca d’esport i gaudir fent exerci-ci físic en companyia d’altres.
Principals activitats: organit-zació de la Marxa Cicloturis-ta Ruta del Mestral, el Trofeu Sant Roc de la Festa Major de l’Hospitalet, la cursa BTT de Masboquera, la Cronoescala-da el Torn, bicicletada Popular per Sant Pere; participació en altres marxes de fora del mu-nicipi, com ara la Baixada de l’Ebre, la “Quebrantahuesos” a Osca, Terra de Remences a Girona, La Bonaigua, Ports de Ribagorza a Osca, etc.

Any de fundació: 1981
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• Ajuntament de l’Hospitalet  .............. 977 82 33 13  
• Ajuntament de Vandellòs .................. 977 82 40 37  
• Ambulàncies ...................................................... 061
• Autocars Hife ..................................... 902 11 98 14
• Biblioteca de l’Hospitalet ................... 977 82 21 22
• Biblioteca de Vandellòs ...................... 977 82 45 12
• Bombers (emergències) ............112 i 977 82 34 19
• Bombers (oficines) ............................. 977 82 00 19
• CAP  ........................ 977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Casa de la Vila  .................................. 977 82 33 13  
• Casal d’avis de l’Hospitalet  ............... 977 82 31 21
• Casal d’avis de Vandellòs  ................. 977 82 43 64
• Casal de l’Hospitalet  ......................... 977 82 30 06
• Casal de Masboquera  ...................... 977 82 43 44
• Casal de Masriudoms  ....................... 977 82 44 10
• Clínica rural  ....................................... 977 82 40 21
• Creu Roja (ambulàncies)  ................... 977 81 11 17
• Emissora municipal  ........................... 977 82 00 14
• Escola de Música (Vandellòs)  ............ 977 82 42 34
• Escola de Música (l’Hospitalet)  ......... 977 82 37 14
• Escola Mestral  ................................... 977 82 31 90
• Escola Valdelors  ................................ 977 82 40 14
• Farmàcia Aragonès  ........................... 977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà  ............................. 977 82 41 64
• FECSA  ............................................... 977 77 00 77
• FECSA (Avaries)  ................................ 900 23 23 23
• Funeràries Cambrils  .......................... 977 36 02 81
• Funeràries  Tortosa  ............................ 977 44 08 71
• Hifrensa (Alberg)  ............................... 977 82 34 40
• Hifrensa (bar)  .................................... 977 82 30 06
• INS Berenguer d’Entença  .................. 977 82 04 27
• IDETSA  .............................................. 977 82 08 20
• Llar d’Infants l’Hospitalet  .................. 977 82 04 61
• Llar d’Infants Vandellòs  ..................... 977 82 40 03
• Locals Culturals Vandellòs  ................ 977 82 42 34
• Mossos d’Esquadra  ........................................... 088
• Notaria  .............................................. 977 82 32 59
• Oficina de Turisme  ............................ 977 82 33 28
• Patronat Municipal d’Esports ............ 977 82 05 23
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs  ........... 977 82 43 54
• Policia Local  ...................................... 609 30 89 45
• Port Esportiu (Club Nàutic)  ............... 977 82 30 04
• Protecció Civil  .................................................1006
• Ràdio l’Hospitalet  .............................. 977 82 00 14
• Tanatori municipal   ........................... 977 36 02 81
• Telefònica (Avaries)  ........................................1 002
• Televisió de Vandellòs  ....................... 977 82 43 60

POBLACIÓ

RE*  06.15 06.51 07.01 07.21 08.35

RE 07.48 08.27 08.37 08.56 10.05

CE 09.18 09.56 10.05 10.32 11.35

RE 10.45 11.26 11.36 11.56 13.05

CE 13.24 14.00 14.08 14.28 15.35

CE 15.54 16.29 16.39 16.58 18.05

CE 17.25 17.59 18.11 18.30 19.35

CE** 18.03 18.37 18.46 19.12 20.35

CE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.05

CE** 19.12 19.59 20.11 20.39 21.40

RE 19.36 20.16 20.33 21.00 22.05

RE*  06.03 07.06 07.30 07.39 08.17

CE 08.03 09.07 09.27 09.40 10.15

RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.49

CE 11.03 12.06 12.23 12.32 13.12

CE 13.33 14.34 14.51 15.01 15.42

CE*** 15.03 16.06 16.25 16.40 17.20

CE 16.33 17.36 17.58 18.11 18.47

RE 18.03 19.08 19.33 19.45 20.28

RE 19.33  20.38 21.00 21.13 21.51

CE 21.03 22.07 22.28 22.37 23.16

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

Barcelona Tortosa

6.06 7.24 7.49

8.03 9.04 9.31 10.05

9.33 10.34 11.04 10

13.30 14.30 14.53 15.34

15.00 16.01 16.27 17.06

17.33

19.33 20.35 21.05 21.43

(1)

(2)

8.28

11.40

11.03 12.03 12.29 13.04

21.00 22.00 22.33 23.12

16.33

(5)

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i  1/05.
(2) Només circula els diumenges i els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(3) No circula els dissabtes. Circula el 22/04.
(4) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.

(1) No circula els diumenges ni els dies 21, 22 i 24/04 i 1/05.
(2) No circula els dissabtes. Circula el 22/04
(3) Els diumenges i els dies 24/04 i 1/05 circula com a Delta.
(4) Només circula els divendres (excepte el 21/04) i el 20/04.
(5) Només circula els divendres d'abril i maig i el 20/04.

HORARI D’AUTOBUSOS

AUTOCARS HIFE

Direcció: Hospitalet-Tarragona

Direcció:  Vandellòs-Reus
VANDELLÒS - MASRIUDOMS - L’HOSPITALET - REUS           REUS - L’HOSPITALET - MASRIUDOMS - VANDELLÒS

7.20 7.30 7.35 8.30 13.30 14.05 14.15 14.25
15.00 15.10 15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(de dilluns a divendres)

Direcció: Reus-Vandellòs

L’HOSPITALET - VILASECA/LABORAL - TARRAGONA           TARRAGONA  -  VILASECA/LABORAL  -  L'HOSPITALET
7.35 8.10 8.20 14.30 14.40 15.15

16.15 ------ 17.15 18.15 18.20 19.15

Direcció: Tarragona-Hospitalet

(d-dv)
(d-dss)

VANDELLÒS - BARCELONA
(de dilluns a dissabte labor.) 7.55

BARCELONA - VANDELLÒS
(de dilluns a dissabte labor.) 15.00

(diumenge) 18.30 (diumenge)   21.00

Direcció: Hospitalet-Saragossa
L’HOSPITALET - SARAGOSSA

16.15 20.20(de dilluns a diumenge)

Direcció: Saragossa-Hospitalet

(dilluns a div. feiners)
(div. i visperes festius)
(dg. i visp. feiners)
(diss., dg. i festius)

SARAGOSSA - L'HOSPITALET
15.30 19.15
19.30 23.15
22.00 01.35
10.30 14.20

Tortosa Barcelona

AUTOCARS PLANA

18.03 19.03 19.37 20.15

(3)

• Ajuntament de Vandellòs..........................Pl. de l’Ajuntament, 5. Vandellòs...........................................977 82 40 37 - 977 82 40 53
• Casa de la Vila.............................................C/ Alamanda, 4. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 13 - 977 82 05 51
• Policia Local ................................................ ....................................................................................................977 82 33 13 - 908 44 69 57
• C.A.P.............................................................Ctra. de Mora, 19. L’Hosp. de l’Infant.................................977 82 04 62 - 977 82 03 36
• Clínica Rural ...............................................C/ Estanislau Figueres, 53. Vandellòs...................................977 82 40 21
• Escola Mestral ............................................C/ Vandellòs, 10. L’Hospitalet de l’Infant ...........................977 82 31 90
• Escola Valdelors..........................................C/ Escoles, 14. Vandellòs........................................................977 82 40 14
• Escola Música ............ ................................C/ Alamanda. L’Hospitalet de l’Infant .................................977 82 37 14
• Llar d'Infants .............................................. C/ Escoles, 12. L'Hospitalet de l'Infant ..............................977 82 04 61
• I.E.S. Berenguer d’Entença .......................Avda. Berenguer d’Entença, 7. L’Hospitalet ......................977 82 04 27
• Farmàcia Aragonès ....................................Via Augusta, 52. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 59
• Farmàcia Gavaldà.......................................C/ Estanislau Figueres............................................................977 82 41 64
• Bombers ......................................................C/ Berenguer d’Entença, 3. L’Hosp. de l’Infant .................977 82 34 19 - 977 82 00 19
• Guàrdia Civil   ...........................................Via Augusta, 11. L’Hospitalet de l’Infant.............................977 82 30 13
• Locals Culturals Vandellòs .......................C/ Remullà, 3. Vandellòs.........................................................977 82 42 34
• Casals Masriudoms ...................................C/ Major, 67. Masriudoms .....................................................977 82 42 13
• Emissora Municipal....................................C/ Escoles, 12. L’Hospitalet de l’Infant...............................977 82 00 14
• Oficina de Turisme.....................................C/ Alamanda, 2. L’Hospitalet de l’Infant .............................977 82 33 28
• Pavelló Poliesportiu Vandellòs.................C/ Les Flors, 34. Vandellòs ....................................................977 82 43 54
• Pavelló Poliesportiu Hospitalet ..............C/ Tivissa, 5. L’Hospitalet de l’Infant...................................977 82 05 23
• Creu Roja (ambulàncies) ......................... ....................................................................................................977 81 11 17
• FECSA (Avaries) ........................................ ....................................................................................................900 23 23 23
• Notaria ........................................................ ....................................................................................................977 82 32 59
• Protecció Civil............................................ ....................................................................................................1 006
• Telefònica (Avaries) ................................... ....................................................................................................1 002
• Parada de Taxis...........................................Via Augusta i Estació de RENFE (Hosp.) ...........................977 82 36 96
• Funeràries Cambrils..................................977 36 02 81 / Tortosa .........................................................977 44 08 71

Autocar a Barcelona
L’HOSPITALET - BARCELONA

(de dilluns a dissabte) 8.05
        laborables

BARCELONA - L'HOSPITALET

(de dilluns a dissabte) 15.00
        laborables

7.20 7.30 7.35 8.30
15.15 16.15 18.15 18.50 19.00 19.10

(dissabtes)

(1)

(3)

(4)

(2)

6.15

7.45

9.18

13.24

15.50

17.25

18.50

19.37

6.51

8.20

9.56

14.00

16.24

17.59

19.26

20.19

7.01

8.30

10.08

14.08

16.42

18.11

19.35

20.33

7.20

8.52

10.25

14.28

16.59

17.50

18.30

19.55

20.58

8.33

10.00

11.30

15.35

18.05

19.00

19.35

21.00

22.01

17.31

Reg.

DELTA
CATALUNYA
EXPRES

REGIONAL
EXPRES

18.09 18.45 (4)

Més informació: 900 41 00 41 i www.renfe.es   Horaris vàlids des del 11/12/2011

(*) No circula els diumenges ni el 26/12, 6/1, 6/4, 9/4, 1/5, 15/8, 11/9, 12/10, 1/11, 6/12 i 8/12
(**) Només circula els diumenges del 4/3 al 4/11 i els dies 6/4, 9/4, 1/5, 28/5, 15/8, 11/9, 24/9, 
12/10 i 1/11.
(***)  Els diumenges i els dies 26/12, 6/1, 6/4, 9/4, 1/5, 15/8, 11/9, 12/10, 1/11, 6/12 i 8/12 circula 
com a Regional

Horari de trens

Horari d’autobusos

Telèfons d’interès

Demografia

Població

Autobús municipal

Contacta amb l’Ajuntament

Autocars Hife • www.hife.es • Informació 902 119 814
Autocars Plana - Línia Tivissa-Reus • www.autocarsplana.com • Informació 977 214 475

www.vandellos-hospitalet.cat
Visiteu la pàgina web de l’Ajuntament on podreu trobar el llistat d’adreces electròniques, telèfons i webs 

d’interès (a la secció “Ajuntament”), l’agenda d’activitats i tota la informació sobre el municipi. 

Telèfons Ajuntament: 977824037 (Vandellòs) i 977823313 (L’Hospitalet)

18’45
19’15
19’45
19’50

19’55
19’57
20’05
20’20

L’Hospitalet de l’Infant .................................. 4.846

Vandellòs ......................................................... 821

Masriudoms ..................................................... 135

Vanessa Park .................................................... 114

Masboquera ...................................................... 75

L’Almadrava ....................................................... 59

Població disseminada ......................................... 12

Total ............................................................ 6.062

Dades actualitzades 01/03/2012

NAIXEMENTS

Han Lei Chen   ...............................02/12/2011

Maximus Stefan Maican  ...............10/12/2011

Amaia Maria Ioanovici Morlocan  .20/12/2011

Naiara Sabaté Gutiérrez    .............21/12/2011

Wassim El Boumediani  .................22/12/2011

Nerea Sabio Garcia   ......................28/12/2011

Blai Alegret Pallarès  ......................04/01/2012

Adrià López Núñez  .......................08/01/2012

Dídac Jornet Gómez  .....................18/01/2012

Damià Nomen Arbós  ....................26/01/2012

MATRIMONIS
Francisco Javier Gómez Gómez 
i Sonia González Lozano  ..................17/12/2011

José Nelson de Jesús Benavides Márquez 

i María Glória Escalante Contreras  ..20/01/2012

DEFUNCIONS

Francisco Portoles Arbos  ...............10/12/2011

Dolores Castellví Navarro  ..............12/12/2011

Amadeo Escoda Jardí  ...................27/12/2011

Manuel Sáenz Alfonso  .................10/01/2012

Pedro Antonio Beltrán Jiménez  ....10/01/2012

Adela Segura Perramon  ...............11/01/2012

Lucía Pardo Muñoz .......................26/01/2012

Bonaventura Sabaté Margalef  ......15/02/2012

Antonio Martínez Marín  ...............15/02/2012
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Escolta el 
programa 
radiofònic 
“Music Tour”!

La Televisió de Vandellòs (TVV) aposta per la proxi-
mitat, la professionalitat i la qualitat. És per això que 
la TVV estrena un nou format de “L’informatiu Casa 
Nostra”, que s’emetrà diàriament. Així, els programes 
informatius seran presentats cada dia pels periodistes 
de la casa, Gerard Nomen i Assumpta Llop, amb la 
voluntat de reflectir la relació amb els veïns i veïnes 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
Aquest nou format representa un canvi notori respec-

te a l’anterior, quan els presentadors només aparei-
xien en pantalla en l’edició cap de setmana de l’in-
formatiu. 
Un canvi, que encara és fa més evident, amb un nou 
plató, més modern, vistós i funcional, com podeu 
veure a la fotografia.
Recordeu, que l’informatiu s’emet cada dia a les 
14:30, a les 17:00, a les 20:00 , a les 22:00  i a les 
00:00 hores.

Ràdio l’Hospitalet de 
l’Infant ofereix de dilluns 
a divendres, de les 18 a 
les 20h, l’espai “Music 
Tour”, presentat i dirigit 
per en Joan Estrada. És un 
programa musical on es 
presenten les novetats del 
món de la música actual 
i es poden escoltar també 
cançons dels 80 i 90. Un 
dels punts forts d’aquest 
programa és que els di-
jous s’entrevisten i es do-
nen a conèixer cantants 
novells i promeses de la 
música de tot el país.
Si us agrada la música 
d’ara i de tots els temps, 
aquest és el vostre espai 
radiofònic.

Les entrevistes de la ràdio
Vuit
Grup de música en català

Teniu ganes de trepitjar terres tarrago-
nines?
Tenim moltes ganes perquè és un lloc al 
qual no hem anat amb el primer disc, 
i creiem que havíem de començar per 
aquí. Són unes terres on ens segueix 
molta gent i creiem que s’ho mereix.

Des que vau començar, amb quin mo-
ment o concert us quedeu?
N’ hem tingut molts, però un moment 

molt bonic va ser tocar al Palau Sant 
Jordi de Barcelona en un festival que es 
diu “Escena FM”. Trepitjar un escenari 
com el Palau, va ser una cosa que ens 
va tocar de molt a prop. Però hem de 
dir que de cadascun dels concerts que 
hem fet ens hem pogut portar alguna 
cosa, perquè també hem viscut com ha 
anat creixent tot i la gent cada vegada 
cantava més les cançons. Per això ens 
quedem amb un resum del que hem fet 
fins ara.

El productor de l’últim disc és en Manu 
Guix…

Doncs sí, hem pogut viure un estudi i un 
productor de luxe, en aquest últim disc. 
I la veritat és que es veu i es nota en el 
resultat.

En aquest àlbum també heu comptat 
amb la col·laboració d’en Mikel Iglesias 
i el Nil Cardoner ( l’Ignasi i el Roc, a la 
sèrie “Polseres vermelles” ) a la cançó 
“Dorm”. Hi seran ells a Tarragona?
La veritat és que els hi estem molt agraïts, 
són molt bona gent, però no tenim ni 
idea. De tota manera us podem dir que 
en tots els concerts hi ha una sorpresa di-
ferent. Us convidem a assistir-hi a algun!

El passat 19 de gener, Joan Estrada, de 
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, va en-
trevistar el grup de música en català 
“Vuit”, al seu programa “Music Tour”, 
un dia abans que presentés a Tarragona 
el disc “15 dies i una nit”. Es tracta d’un 
jove trio musical format pel Carlos (veu 
i guitarra), l’Óscar (bateria) i en Llorenç 
(baix), que va debutar ara fa un any amb 
el disc “Un dia qualsevol.” El grup no va 
passar desapercebut, i molt aviat es van 
fer un lloc dins el panorama pop a Ca-
talunya. Potser us sona, perquè va posar 
les cançons “Tu tens” i “Tornarem” a la 
banda sonora de la sèrie d’èxit “Polseres 
vermelles”, emesa a TV3.

Nou plató per als informatius de la TVV
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Anem a buscar atxes.

Concert de la Coral Arsis a l’Hospitalet.

Festival de Nadal del Club de Rítmica.

Quo Vadis representant “El cianuro, ¿solo o con leche?”.

Els Reis a Masboquera.

foto: GERARD NOMEN

foto: JORDI MARCÓ

foto: J. C. GONZÁLEZ

foto: PEP GIL

foto: JORDI MARCÓ

Actes de la Marató i Nadal

Banda de cornetes i tambors de Vandellòs.

Cursa de Sant Esteve a Vandellòs.

L’Home dels Nassos a l’Hospitalet.

Tirada al plat solidària. Els Reis a Masriudoms.

foto: LOLITA DOMÈNECH

foto: EDUARD MOIX

foto: TEO CASTILLO

foto:  TERE COLL foto: DORA ANGUERA
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Carnaval a l’Hospitalet

Carnaval a Masriudoms

Carnaval a Vandellòs

foto: Estrella Botello

foto: Estrella Botello

foto: Tere Coll

foto: Tere Coll

foto: Tere Collfoto: Albert Sabaté

foto: Dora Anguerafoto: Dora Anguera
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