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El número de La Revista que teniu a les vostres mans 
us servirà a la majoria per recordar i reviure l’activitat 
festiva que té lloc en els diferents nuclis del municipi al 
llarg de l’estiu.

Tanmateix, aquest no és l’únic objectiu de la 
publicació, sinó que, davant la gravetat de la situació 
econòmica en què ens trobem, m’agradaria enviar als 
veïns un missatge d’optimisme per al futur immediat. 

Sense caure en el triomfalisme, voldria fer èmfasi en la importància d’alguns dels 
darrers acords que ha pres l’Ajuntament. Per damunt de tot, voldria assenyalar 
que, per fi, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha presentat un projecte per 
a l’electrificació del sector del Camí de la Porrassa i del polígon Tàpies II on, 
com sabeu, des de fa temps hi ha importants projectes comercials, industrials 
i residencials que estan esperant –o, millor dit, desesperant- per tal de realitzar 
inversions que ens serviran per generar els desitjats llocs de treball que el nostre 
municipi demanda. El pas que resta pendent és l’acord entre la propietat 
i la subministradora elèctrica, per tal que l’Ajuntament atorgui llicències 
condicionades.

D’igual manera, en les properes setmanes es procedirà a iniciar altres obres, 
com les de sanejament i millora urgent de la muralla de l’hospital gòtic, 
l’arranjament dels espais públics de la zona d’Hifrensa, o la reforma de la 
piscina de Vandellòs… Així mateix, es continuarà avançant en altres projectes 
de futur que l’excessiva burocratització del nostre sistema administratiu alenteix 
més del que ens agradaria a tots. 

Per això i pel bé de tot, cal continuar treballant i no defallir.

                                                                                 

Alfons Garcia 
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Si hagués de resumir en una frase l’essència 
de les seves polítiques en matèria d’esports, 
quines paraules faria servir?
La nostra màxima és donar més per menys. 
És a dir, oferir més serveis i activitats als veïns 
per menys diners. Afortunadament, Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant és un municipi amb 
una economia sanejada. Creiem que els prin-
cipals beneficiaris d’aquesta situació privile-
giada, sobretot en aquests moments de crisi, 
han de ser els veïns del municipi, que han de 
poder gaudir d’una oferta de qualitat a uns 
preus assequibles. 
Per això heu reduït les tarifes d’ús de les 
instal·lacions esportives municipals?
Per això i per fomentar la pràctica d’esport 
al municipi, que té uns efectes positius sobre 
la salut física i mental de les persones, hem 
rebaixat el preu de la majoria d’abonaments, 
amb descomptes de fins al 30% gairebé. I 
hem ofert descomptes especials als empadro-
nats i als joves, que ara paguen el mateix que 
els jubilats i són considerats com a tals fins 
als 21 anys. 
Quines altres accions heu dut a terme per 
incentivar la pràctica esportiva?
Un altre exemple clar és ‘L’esport al carrer’, 
una activitat dirigida que hem posat a l’abast 
de la gent cada dimecres d’aquest estiu i de 
l’anterior de forma gratuïta. L’ampliació de 
l’horari de funcionament de les instal·lacions 
esportives també és una 
mostra d’aquest objectiu: 
el gimnàs de l’Hospitalet 
obre de dilluns a divendres 
de les 8 a les 22 h, ininter-
rompudament; i des del 
passat mes de juny, també 
els dissabtes a la tarda (de 
les 9 a les 20 h, ininterrom-
pudament) i els diumenges al matí (de les 10 
a les 13 h). 
Durant aquest estiu, a més, el gimnàs de 
Vandellòs ha estat obert els caps de setma-
na, igual que les pistes de pàdel i tennis de 
l’Hospitalet i de Vandellòs, que s’han tancat 
més tard. 
Parlant de l’estiu, quin balanç feu de les acti-
vitats esportives que heu organitzat a l’estiu?
Un balanç positiu. Hem augmentat el nom-
bre d’activitats i hem introduït novetats que 
han tingut molt bona acollida. Així, hem ofert 
activitats les setmanes del 25 al 28 de juny 
i del 3 al 7 de setembre, quan l’escola està 
tancada, i una cinquantena de nens han utilit-
zat aquest servei, amb la qual cosa hem atès 
una necessitat d’algunes famílies. També hem 
realitzat un curs de natació sincronitzada per 
la tarda que ha permès iniciar-se en aquest es-
port a un bon grup de nenes. Les inscripcions 
als cursos de natació, de fet, s’han incremen-
tat un 21% ; i als casals del matí un 15%, en 
relació a l’any passat.
Segons es diu, l’esport està de moda i cada 
vegada hi ha més gent que el practica. En 
aquest municipi es veu aquesta tendència?
Sí, una prova és que s’ha creat un equip mixt 
de bàsquet a l’Hospitalet de l’Infant, de la ca-
tegoria aleví i aquest 2012 esperem que neixi 
un equip mixt de la categoria benjamí i un 
altre de la categoria infantil. Enguany també 

esperem formar un equip 
femení de futbol sala sè-
nior. D’aquesta tendència 
a l’alça de l’esport al mu-
nicipi en són igualment 
responsables els clubs i 
entitats esportives locals, 

als quals vull agrair públicament la seva tas-
ca. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament els 
donem suport. En el cas del Club de Futbol de 
Vandellòs, fent que puguin assumir el futbol 
base. 
La temporada que està a punt de finalitzar 
també serà recordada pels diversos esdeve-
niments esportius que s’han celebrat al mu-
nicipi...
Organitzar i donar suport als clubs o entitats 
en l’organització d’esdeveniments esportius 
al municipi per promocionar turísticament 
el nostre municipi ha estat una de les nostres 
finalitats. En aquest sentit, cal destacar, per 
exemple, el I Open Nacional de l’Hospitalet 
de l’Infant de balls esportius, que van tenir 
molt ressò mediàtic; i la 5a Trobada Espor-
tiva i Cultural Pirineus Mediterrània, que va 
aplegar a l’Hospitalet uns 400 nens d’arreu de 
França i d’altres escoles de Catalunya.
Quins esdeveniments esportius teniu previs-
tos per als propers mesos?
Tenim previst acollir, com l’any passat, el Cros 
Comarcal del Consell Esportiu i el Campionat 
Territorial de Natació, promoguts pel Consell 
Comarcal del Baix Camp, entre altres com-
peticions que donarem a conèixer al llarg del 
2013.
A més de donar suport a les entitats esporti-
ves locals, mitjançant un programa de sub-
vencions, doneu suport a les escoles. Com?

Llastres S.L, l’empresa municipal que gestio-
na els esports, s’ha fet càrrec també del servei 
d’acollida matinal a les escoles. Aquest servei 
es presta amb personal propi i això ha permès 
que el seu preu s’hagi abaratit un 60% i que 
s’hagi duplicat el nombre d’usuaris. L’Àrea 
d’Esports també continua duent a terme, jun-
tament amb els centres docents del munici-
pi, el pla municipal “Esport a l’escola”. En el 
marc d’aquest pla, els estudiants practicaran 
aquest curs atletisme, handbol, bàdminton, 
tennis, pàdel, natació, caiac i pitch&putt.
Com a regidora de Seguretat i Protecció Ci-
vil, quins són els principals projectes que ha 
impulsat?
Per apropar la Policia Local a la població, 
hem habilitat un nou número de telèfon gra-
tuït i més fàcil de recordar: el 092. També hem 
comprat bicicletes per als agents i hem imple-
mentat el servei de denúncies davant la poli-
cia via Internet. D’aquesta manera, a través de 
la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: 
www.gencat.cat/mossos, clicant  l’apartat de 
“Denúncies”, els internautes poden tramitar 
uns determinats tipus de denúncia.
Pot avançar-nos alguna notícia en relació a la 
Policia Local?
La Policia Local s’adherirà aviat als programes 
RESCAT i SIPCAT del Departament d’Interior 
de la Generalitat. Això significa que estarà 
interconnectada amb els serveis d’informació 
dels cossos dels Mossos d’Esquadra i també 
amb el centre de gestió de trucades d’urgèn-
cia 112 i que comptarà amb una xarxa de 
radiocomunicacions mòbils que li permetrà 
coordinar-se amb altres col·lectius en actua-
cions d’emergència o seguretat. D’altra ban-
da, l’any que ve volem reforçar la Policia amb 
més agents de proximitat i fer més vigilància 
a les platges.
En un municipi nuclear com aquest la segu-
retat és un factor clau. Com la reforça l’Ajun-
tament?
Utilitzant els recursos humans de l’Ajun-
tament, hem creat la figura del tècnic de 
Protecció Civil, amb la finalitat de revisar i 
tenir operatius el Pla d’Actuació Municipal 
en Emergència Nuclear (PAMEN) i els altres 
plans municipals d’emergències. Propera-
ment, s’organitzarà un simulacre d’accident 
nuclear.

Com a regidora d’Esports i Seguretat i 
Protecció Civil, Pilar Morales està abo-
cada a planificar actuacions contínua-
ment. Morales té molt clars, però, quins 
són els objectius finals de les seves acci-
ons: afavorir la pràctica esportiva al mu-
nicipi, apropar la policia a la població i 
vetllar pel benestar dels veïns.

Els veïns han de 
gaudir d’una oferta 
de qualitat a preus 

assequibles

Entrevista a la regidora Pilar Morales

La nostra màxima és 
donar més per menys
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Partint de la base que cada grup 
polític és lliure de fer l’actuació 
política que consideri oportuna, 
resulta paradoxal que el grup mu-
nicipal de CiU voti sovint negati-
vament a diverses qüestions, amb 
les quals diu estar d’acord, per 
raons estrictament “de formes”, 
quan paral·lelament fa una oposi-
ció diguem-ne que poc neta.  Les 
nostres portes són obertes a do-
nar informació envers els assump-
tes treballats en cadascuna de les 
regidories. Aquest hauria de ser el 
camí, i no tractar de generar una 
sensació de desgavell que creiem 
no porta a res positiu pel municipi. Dit això, anem a 
allò que és important.
A l’estiu hem celebrat la majoria de festes majors del 
nostre municipi. Estem contents del resultat final per-
què han estat seguides per una immensa majoria de 
persones amb bona voluntat i ganes de passar-ho bé. 
En aquesta labor de fer balanç continu podem mani-
festar que, tot i errors que de ben segur haurem comès, 

estem satisfets d’anar donant 
resposta a col·lectius majorita-
ris de la nostra població.
Treballem per dotar la joven-
tut de més equipaments.  S’ha 
costejat l’obertura a les nits 
del CAP de l’Hospitalet aquest 
estiu. Seguim creant tota 
l’ocupació que ens permeten 
les actuals, i restrictives, lleis. 
Hem encetat un nou curs es-

colar assumint com Ajuntament les subvencions que 
han deixat de pagar altres governs, com ara l’impor-
tantíssima retallada que ha efectuat la Generalitat de 
Catalunya (llars d’infants, escola de música...) i que 
l’oposició municipal de CiU mira de justificar contí-
nuament. Incrementem, com no s’havia fet mai, els 
ajuts per llibres de text per les famílies del nostre mu-
nicipi. I tot això perquè apostem per l’educació quan 

els governs de CiU i el PP han deixat de fer-ho.
Els centres de dia segueixen en marxa, donant servei 
als més grans dels nostres veïns i a les seves famílies. 
També subvencionem íntegrament aquestes places 
doncs, un cop més, tampoc això és prioritari pels go-
verns de dretes.
L’augment obligat i sense sentit de l’IVA repercutirà 
negativament a les butxaques de tots nosaltres, tam-
bé a les arques municipals. De moment, mantenim els 
preus dels abonaments i assumim la meitat d’aquest 
impost pel que fa a les activitats esportives engega-
des des dels serveis esportius municipals. La pràctica 
esportiva no hauria d’esser considerada un luxe, com 
tampoc la Cultura. Engeguem nous projectes, com 
mirar de portar finalment subministrament elèctric 
als polígons de “la Porrassa” i “Tàpies II”, i d’altres 
que s’aniran desvetllant a mida que es desencallin els 
pedregosos tràmits administratius. Més informació a: 
www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

No ens podem relaxar, no podem 
permetre’ns el luxe de deixar de tre-
ballar, no podem caure en el parany 
de perdre el temps en comentaris 
tendenciosos i plens de continguts 
que tenen com a única finalitat 
desgastar; dia a dia ens hem d’anar 
avaluant, donar-ho a conèixer als 
nostres ciutadans, ells són els qui un 
dia ens jutjaran i diran si la feina s’ha 
fet correctament.
Què vull dir amb tot això? Vull dir 
que estem aquí per treballar, per 
aplicar polítiques únicament i ex-
clusivament Municipalistes, políti-
ques de cohesió social, polítiques 
de control, polítiques d’ajut. Aquí, 
en aquest Municipi no s’hi val aquella frase de “Divide 
i vencerás”, ans al contrari, sumant es guanya, sumant 
esforços, sumant treball, acceptant la realitat social i fent 
el possible per cohesionar-la. Tenim molta feina i s’ha de 
fer, amb il·lusió, amb constància, amb criteri, amb molta 
dedicació i responsabilitat.
És importat que la Ciutadania sàpiga que la Regidoria 
d’Obres i Serveis des que es va implementar el sistema 

d’ordres de treball, i d’això 
estem parlant de només fa 9 
mesos, ha generat 94 feines 
en manteniment d’edificis, 215 
en temes d’electricitat, 142 de 
fusteria, 120 en obres, 65 en 
treballs de pintura, i 353 en 
serveis. Això si és important, el 
que l’Equip de Govern sigui mes 
o menys catalanista, o indepen-
dentista, no és tan important.

És important que la Ciutadania sàpiga que la Regidoria 
de Turisme, Comerç, Consum i Platges, ha atès 15.000 
persones que han passat per les seves oficines a demanar 
diversa informació, i que estem parlant només dels mesos 
de juliol i agost, i que el mateix període de l’any anterior 
varen ser unes 9.000 persones, aproximadament 6.000 
menys; i que en l’apartat de platges l ‘Ajuntament ha fet 
una gran inversió en serveis,  plataformes de llançament, 

punts verds, etc. Això sí és important, que la Festa de Sant 
Roc comenci el 15 o 16 d’agost no és important.
Perquè el més important és la feina feta, l’autoavaluació 
de la feina feta i millorar dia a dia, i arribats aquí necessi-
taríem tres planes per poder-la explicar.
També és important que la Ciutadania sàpiga que aquest 
Regidor de la FIC (Federació d’Independents de Catalu-
nya), només treballa i treballarà per interessos Municipa-
listes, per cap més tipus d’interès, amb rigor i respecte, i 
procuraré no caure en el parany de comentaris tenden-
ciosos, considero que això seria una pèrdua de temps.
En aquests moments convulsos que estem vivint de pro-
nunciaments polítics prou importants el nostre Municipi 
encara té la llum encesa, a d’altres ja fa temps que els hi 
varen tallar, podem ser optimistes, tenim oportunitats i de 
ben segur les farem servir. Passaran coses, segur que en 
passaran, però amb treball i la col·laboració de TOTHOM, 
d’aquest Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
en sentirem a parlar.

El Ple és el màxim òrgan de deci-
sió de l’Ajuntament on es trami-
ten les qüestions pròpies del seu 
àmbit competencial. Els Plens 
també són l’espai de debat on 
tots els partits -que representem 
una part dels ciutadans del mu-
nicipi- podem arribar a acords, 
discrepar o debatre els temes 
que es porten a votació.
Recordo en l’anterior mandat 
llarguíssimes intervencions de 
grups a l’oposició i intensos de-
bats sobre temes importants i 
aspectes més trivials. Sols recor-
do una vegada en què després 
de moltes  intervencions i en un 
ambient una mica “tensionat” es donés per finalit-
zat el debat de forma brusca.
Ara les coses han canviat. Ara és habitual que se’ns  
negui el dret de rèplica, que no se’ns permeti con-
testar en cas d’al·lusions personals, que l’Equip de 
Govern expliqui els punts de l’Ordre del Dia i es pas-

si directament a la votació. 
Ara és normal que no hi hagi 
debat i que el nostre grup es 
vegi forçat a fer explicacions 
de vot. Ara és costum que 
PSC i FIC repliquin les nos-
tres explicacions de vot; quan 
aquestes serveixen simple-
ment per justificar el  perquè 
es vota d’una manera o una 
altra. Ara és normal que certs 

regidors/es riguin per sota el nas. 
Alguns direu que això no pot ser, que això no és el 
que surt a la TVV. Cert, el que surt a la televisió és 
una edició, amb els corresponents talls i amb l’or-
dre d’intervencions que s’estima convenient. Fa 6 
mesos CiU va demanar còpia de les gravacions sen-

ceres del Ple; però ens van ser denegades. Vàrem 
presentar recurs i no ens han contestat. No esperem 
que ho facin, perquè el que vam al·legar és que el 
Tribunal Constitucional ens dóna la raó en moltes 
sentències.
Els partits polítics també disposem d’un espai al tau-
lell d’anuncis que hi ha a l’Ajuntament i a la Casa de 
la Vila. Ara, per art de màgia, també desapareixen 
les nostres publicacions que poden incomodar a les 
visites “importants”. 
Des de l’oposició donem suport als temes que con-
siderem encertats, però també volem dir la nostra 
en aquells aspectes en què pensem que el govern 
s’equivoca. El debat i la pluralitat formen part de la 
democràcia; tot i que alguns voldrien que solament 
els hi diguéssim “sí, senyor” mentre acotxem el cap. 
Més informació a www.ciuvh.com
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Un dels personatges més interessants 
de la història del nostre municipi, per 
bé que poc conegut, és Ferran Folc 
de Cardona Enríquez. Nascut a Arbe-
ca el 1469, d’ençà de 1513 i fins a la 
seua mort (1543) aplegà un grapat de 
títols nobiliaris: marquès del Pallars, 
vescomte de Vilamur, baró d’Entença, 
comte de Prades i duc de Cardona. De 
fet, des del començament del s. XV, 
fruit com era habitual en aquella època 
d’una premeditada política matrimoni-
al, el casal comtal de Prades havia es-
tat vinculat a la poderosa nissaga dels 
Cardona.
Ferran va ser un dels membres més 
influents de la noblesa catalana en la 
primera meitat del s. XVI. El 1519 fou 
l’únic a rebre la insígnia del Toisó d’Or 
en la reunió celebrada aquell any a Bar-
celona. A més, s’erigí en un ferm defen-
sor de la llengua i la cultura catalanes. 
Així, malgrat l’inexorable procés de 
‘castellanització’ en què ja estava sot-
mès el Principat, ell “hablava siempre 
catalán”, tal com afirmava el seu cunyat 
i futur arquebisbe de Tarragona, Anto-
ni Agustí Albanell. A priori, la cosa no 
hauria hagut de tenir més importància, 
però sí que la tenia, ja que el seu posi-
cionament era objecte de preocupació 
fins i tot entre els homes més poderosos 
d’aquells temps. No endebades, l’em-
perador Carles V li arribà a preguntar 
per què no emprava el castellà, i ell el 
respongué amb un escuat i sonor “por 
no mentir”.
Però no són les seues conviccions lin-

güístiques les que ara ens inquieten, 
sinó l’actiu paper que va jugar en la 
recuperació de l’antic hospital del Coll 
de Balaguer. El 1526, Ferran Folc va 
encarregar un informe per conèixer, de 
primera mà, en quin estat es trobava. 
L’edifici havia entrat en una espiral de 
decadència física i econòmica després 
de la guerra civil catalana (1462–1472) 
i encara que mai no s’arribà a abando-
nar, els seus murs s’anaven esquerdant, 
de manera que a inicis del s. XVI pre-
sentava un aspecte mig enrunat. Al-
menys, això és el que es fa constar en 
l’esmentat informe, signat per Onofre 
de Copons, canonge de la seu de Tarra-
gona i que uns anys després seria presi-
dent de la Generalitat (1551-1552), i el 
notari Agustí Torres. Aquest document 
és un dels més importants d’entre els 
que s’han conservat, ja que no només 
ens ofereix una radiografia primmirada 
de la situació de l’immoble, sinó que 
també inclou una descripció que ens 
ha permès de conèixer la seua estructu-
ra, l’organització, el nombre de sales i 
les seues funcions, els objectes que s’hi 
custodiaven. Entre altres coses es diu 
que la majoria d’estances “es plovien” 
(tenien goteres) o bé que havien perdut 
la seua coberta; per tant, residir-hi de 
manera permanent havia esdevingut 

una quimera. Davant d’aquest desola-
dor panorama, i atesa la manca de re-
cursos per fer-hi front, Ferran Folc, en 
condició de duc de Cardona i, al cap i a 
la fi, de senyor de l’hospital, va determi-
nar el restabliment de totes les rendes i 
la seua immediata restauració. Aquests 
acords i d’altres que ara ometem, l’en-
cimbellen a la categoria de segon fun-
dador, ja que el seu propòsit era vetllar 
per la continuïtat del projecte endegat 
per l’infant Pere en el llunyà 1344.
El nostre personatge va morir el 9 de no-
vembre de 1543, i les seues despulles, 
juntament amb les de la seua primera 
esposa Francisca Manrique de Lara († 
1539), descansen en un magnífic sepul-
cre d’alabastre conservat a la canònica 
de Sant Vicenç de Cardona. La figura 
del duc jacent es representa vestit amb 
armadura i espasa, i amb el cap —que 
s’aguanta amb la mà esquerra— repo-
sant damunt d’un coixí ricament orna-
mentat. Als peus, tal com és habitual en 
l’escultura funerària, un gos simbolitza 
metafòricament la fidelitat del seu amo. 
Una fidelitat que, pel que fa a la llengua 
i al seu compromís envers el nostre hos-
pital, resten fora de dubte.

Antoni Conejo da Pena
Agraïments: Dr. Joan Yeguas

Ferran Folc de Cardona Enríquez 
“hablava siempre catalán” 

Tomba del duc 
Ferran Folc de 

Cardona i la 
seua primera 

muller Francisca 
Manrique, de 
vers 1520-30 

(Cardona: Sant 
Vicenç).
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És l’equivalent a la paga 
de Nadal que deixaran 

de cobrar els treballadors 
municipals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
passat 13 d’agost en una sessió extraor-
dinària la reducció de les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la cor-
poració municipal, amb els vots a favor 
del PSC i FIC i el vot en contra de CiU.
A proposta de l’alcalde, la reducció sa-
larial establerta per l’article 2 del Reial 
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol que 
afecta tots els treballadors de l’Ajunta-
ment, patronats i empreses municipals, 
es farà extensiva també als regidors del 
consistori, tot i que el decret no obliga a 
aplicar aquesta reducció a les retribuci-
ons dels càrrecs electes.
En concret, aquest 2012 es reduirà en un 
7% el sou de l’Alcalde i de la 2a Tinent 
d’Alcalde; i les indemnitzacions dels re-
gidors de l’equip de govern (que cobren 
per assistència als plens i a les comissions 
informatives). No s’aplicarà cap reducció 
a les indemnitzacions que reben els regi-
dors de l’oposició per assistir a les sessi-
ons (6.000 euros com a màxim), per ana-
logia als treballadors que també cobren 
una quantitat inferior a 1,5 vegades el 
Salari Mínim Interprofessional i, per tant, 
queden exclosos de la reducció de sou.

Aquest percentatge de reducció dels sous 
(el 7%) és l’equivalent al que deixaran 
de percebre aquest 2012 els funcionaris 
i treballadors de l’Ajuntament, amb la su-
pressió de la paga extraordinària del mes 
de desembre a la qual obliga l’article 2 
del Reial Decret-llei de 13 de juliol.
Amb aquesta mesura, l’alcalde i els re-

gidors de l’equip de govern han volgut 
acostar les seves condicions laborals als 
dels treballadors de la casa i evitar greu-
ges comparatius.
La moció presentada pel grup municipal 
de CiU com alternativa a la proposta de 
l’alcalde va ser rebutjada amb els vots en 
contra del PSC i la FIC.

L’Alcalde i els regidors de l’equip 
de govern s’abaixen un 7% el sou

Davant l’actual situació de crisi econòmica i els alts 
índexs d’atur registrats a tot el país, l’Ajuntament 
ha programat per al 2012 la realització d’un Pla 
d’Ocupació Municipal per tal de contractar perso-
nes del municipi en situació d’atur, amb càrregues 
familiars i inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Mitjançant aquest pla, es pretén fomentar la contrac-
tació temporal d’aturats/des del municipi, per tal de 
reforçar actuacions a zones públiques, manteniment 
de mobiliari urbà, neteja d’espais públics i d’espais 
naturals i suport administratiu per terminis de tres a 
sis mesos a jornada completa.
El període per presentar les sol·licituds va finalitzar el 
21 de setembre. Més informació a www.vandellos-
hospitalet.cat i a les oficines municipals d’atenció 
ciutadana.

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de 
Catalunya es reuneix a l’Hospitalet 
La Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant va acollir el 23 de juny la 
reunió de la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE), on es 
va tractar l’acceptació de la incorporació de nous membres a la MADE, 
entre altres temes. 
Amb la incorporació dels alcaldes de Móra d’Ebre, Joan Pinyol; el de Gar-
cia, Joan Marimon; i el de la Torre de l’Espanyol, Eduard Masip; la Mesa 
dóna per tancat el procés constituent. L’entitat estarà formada per deu 
municipis que concentren més del 70% de l’electricitat que es consu-
meix a Catalunya (Ascó, la Fatarella, Garcia, Móra d’Ebre, Móra la Nova, 
Riba-roja d’Ebre, Tivissa, la Torre de l’Espanyol, Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant i Vilalba dels Arcs). Aquests municipis reuneixen la totalitat de les 
fons de generació: nuclear, tèrmica de cicle combinat, eòlica, hidràulica 
i solar.
La MADE manté relacions permanents amb la Generalitat, el Govern cen-
tral i el món empresarial per defensar els interessos dels municipis de la 
zona MADE. L’associació vol esdevenir un punt de referència no només 
a nivell català sinó estatal en la producció, recerca i desenvolupament de 
noves tecnologies en relació a l’energia, i també a l’hora de captar empre-
ses grans consumidores d’energia.

S’ha obert una nova 
convocatòria del Pla 
d’Ocupació Municipal   

Càrrec electe Percepció anual apro-
vada el 4/07/2011

Percepció per a l’any 
2012, resultant de la 
reducció del 7%

Percepció anual míni-
ma recomanada per 
l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM)

Alcalde 30.000 euros 27.857 euros 40.000 euros

1er Tinent 
d’Alcalde

24.000 euros 22.286 euros 34.000 euros

2on Tinent 
d’Alcalde

24.000 euros 22.286 euros 34.000 euros

Resta regidors de 
l’equip de govern

18.000 euros 16.714 euros 24.000 euros

Regidors de 
l’oposició

6.000 euros  6.000 euros 6.000 euros
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El Ple de l’Ajuntament ha aprovat ini-
cialment, per unanimitat, el Pla Es-
pecial Urbanístic  (PEU) del projecte 
d’estesa d’una nova línia elèctrica, 
que parteix de la subestació de Van-
dellòs fins als sectors del Camí de la 
Porrassa (residencial) i Tàpies II (in-
dustrial). El traçat de la línia es preveu 
realitzar amb 2 circuits de 25kV, amb 
una longitud total de 5.370 m, dels 
quals 1.430 m discorreran en aeri pel 
costat muntanya de les infraestruc-
tures viàries existents (l’autopista i 
l’autovia); i 3.940 m estaran soterrats.
Amb aquesta aprovació inicial del 
PEU, redactat per  l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL), s’han iniciat els trà-
mits per solucionar el problema de la 
manca de subministrament elèctric a 
aquests dos sectors en desenvolupa-
ment. Ara el Pla s’haurà de sotmetre 
a informació pública durant el termini 

d’un mes i simultàniament, s’hauran 
de sol·licitar els corresponents infor-
mes dels organismes afectats. 
Cal tenir en compte que l’actuació re-
querirà d’expropiacions puntuals de 
sòl i que en aquest cas, l’administració 
expropiant dels terrenys necessaris per 
executar la infraestructura serà el De-
partament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i el be-
neficiari de l’expropiació, l’INCASÒL. 
Un cop executada la infraestructura, 
INCASÒL cedirà la instal·lació elèc-
trica a l’empresa distribuïdora, Fecsa-

Endesa; i a l’Ajuntament, els sòls ex-
propiats. 
L’alcalde, Alfons Garcia, ha destacat la 
importància d’aquest pas endavant per 
l’electrificació dels esmentats polígons: 
“La resolució de la manca de subminis-
trament elèctric en aquests sectors, un 
problema encallat des de fa molt temps, 
deixa via lliure al desenvolupament i 
l’atracció d’activitat econòmica, tant al 
polígon industrial Les Tàpies II com al 
polígon residencial La Porrassa, on hi 
ha previstos centres comercials i altres 
activitats econòmiques”. 

El Ple de l’Ajuntament també 
va aprovar el 5 de setembre, 
amb els vots a favor del PSC 
i la FIC i l’abstenció de CiU,  
l’adjudicació de les obres de 
rehabilitació de la Plaça Hexa-
gonal i arranjament de la Plaça 
de Gespa de l’Hospitalet de 
l’Infant a la societat Tecnologia 
de Firmes SL, per un import 
d’uns 200.000 euros. Aques-
tes obres, incloses al Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC), es 

duran a terme abans d’acabar 
l’any i tindran un termini 
d’execució d’uns dos mesos.
La intenció bàsica del pro-
jecte consisteix en reformar 
aquestes places del poblat Hi-
frensa per tal de retornar-les 
al seu estat original per resol-
dre diverses patologies, i amb 
l’esperit que va impulsar el 
reconegut arquitecte Antonio 
Bonet Castellana en l’ús dels 
materials.

S’han instal·lat uns semàfors 
intel·ligents a la carretera C-44

Aviat es rehabilitaran les 
places del poblat Hifrensa

El Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
ha instal·lat recentment uns semàfors reguladors de ve-
locitat al pas de la carretera C-44 pels nuclis urbans de 
Masriudoms i Masboquera.
La instal·lació d’aquests semàfors intel·ligents que mar-
quen la velocitat a què circulen els vehicles quan passen 
per aquests dos nuclis de població del municipi és fruit 
d’un acord entre el Servei de Carreteres de la Generalitat 
i l’Ajuntament.
El consistori, en representació dels veïns, feia temps que 
reivindicava aquesta mesura, per evitar que els conduc-
tors circulin per aquests punts a més de 50 km/h, que 
és la velocitat màxima permesa. El mateix demana per 
Vandellòs.

Llum verd per a l’electrificació dels 
sectors de la Porrassa i Tàpies II 

El Ple ha aprovat inicialment el Pla 
Especial Urbanístic 
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El president d’Enresa, Francisco Gil-Or-
tega, va visitar el passat 30 d’agost les 
instal·lacions del Centre Tecnològic Mes-
tral, situades a l’antiga C.N. Vandellós 1, a 
l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta visita a la 
central s’emmarca dins d’un pla programat 
en base al desig manifestat pel president 
de conèixer de primera mà el personal i els 
projectes i instal·lacions que l’empresa té 
operatius actualment al nostre país.

Gil-Ortega va estar acompanyat en tot 
moment per altres directius d’Enresa i pels 
responsables del Centre Tecnològic Mes-
tral, entre els qual cal destacar la presència 
d’Álvaro Rodríguez Beceiro, director de la 
Divisió Tècnica; Alejandro Rodríguez, di-
rector d’Operacions o Carlos Pérez, direc-
tor de la Instal·lació Vandellòs 1.

Durant la seva visita, a banda de conèixer 
tot l’equip de professionals que integren 
actualment la plantilla del CT Mestral, va 
recórrer tota la instal·lació realitzant una vi-
sita completa pel Mestral. El president es va 
mostrar molt interessat en conèixer tots els 
detalls del que va ser el primer desmante-
llament d’una central nuclear al nostre país, 
a més d’aprofundir sobre els treballs que es 
desenvolupen dia a dia a la instal·lació com 
són la vigilància institucional del calaix del 
reactor, l’R+D, que es duu a terme en col-

laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, o les visites rebudes a l’Es-
pai Enresa a Vandellòs. Durant la visita es 
va destacar l’evolució experimentada a la 
instal·lació, que va passar de ser una central 
nuclear a un centre tecnològic de referèn-
cia a nivell internacional.

Amb posterioritat a la visita i aprofitant el 
viatge fins a Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant, el president Gil-Ortega es va reunir 
amb l’alcalde del municipi, Alfons Garcia, 
qui no va voler deixar passar aquesta opor-
tunitat de mantenir un intercanvi d’impres-
sions. 

El nou president d’Enresa visita el 
Centre Tecnològic Mestral

Francisco Gil-Ortega es 
va reunir amb l’alcalde

El passat 25 de juny el Consell d’Administració d’Enresa va 
nomenar, a proposta del Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me, Francisco Gil-Ortega Rincón com a president d’aquesta 
empresa pública. El nou president d’Enresa és llicenciat en Ci-
ències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid i 
ha estat director de l’Institut Politècnic de Ciutat Real. Fins al 
seu recent nomenament al capdavant d’aquest empresa públi-
ca desenvolupava la funció de sots president de les Corts de 
Castella-La Manxa.

Gil-Ortega es converteix així en el quart president de l’Em-
presa Nacional de Residus Radiactius després dels mandats 
de Juan Manuel Kindelán (1985-1994), José Alejandro Pina 
(1994-1996 i 2004-2012) i Antonio Colino (1996-2004).

El nou president d’Enresa també ha estat senador entre els 
anys 1989 i 2004, formant part de la Comissió d’Indústria i 
Energia de la Cambra Alta durant tres legislatures; ha estat 
l’alcalde de Ciutat Real entre els anys 1995 i 2007 i diputat 
autonòmic des de l’any 2007 fins l’actualitat.

Francisco Gil-Ortega va ser nomenat president d’Enresa el passat 
dilluns dia 25 de juny.

Francisco 
Gil-Ortega, 
acompanyat pels 
responsables 
d’Enresa i de 
la Instal·lació 
Vandellòs 1, 
durant la seva 
visita al Centre 
Tecnològic 
Mestral.
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El CAP de l’Hospitalet ha fet més 
de 500 assistències nocturnes 

El Centre d’Assistència Primària  (CAP) de 
l’Hospitalet de l’Infant ha registrat un total de 572 
assistències nocturnes aquest estiu. En concret, 
de les 21 a les 24 hores, durant el període com-
près entre l’1 de juliol i el 16 de setembre.
Aquest és el període en què el CAP ha estat obert 
a les nits, per decisió de l’Ajuntament. I és que, 
davant la impossibilitat del departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya de fer-se cà-
rrec aquest estiu de l’obertura d’aquest centre, 
el consistori va resoldre assumir el cost d’aquest 
servei perquè els ciutadans el tinguessin assegu-
rat aquest estiu i es poguessin cobrir possibles 
emergències.
Segons dades facilitades pel mateix CAP, la mi-
tjana d’assistències diàries durant aquest temps 
va ser de 7,33 (en les 3 hores d’obertura a les 
nits) i 15 van ser de complexitat alta. La majoria 
d’assistències es van efectuar al mes d’agost (305) 
i juliol (191). El nombre de persones ateses ha 
anat disminuint progressivament, fins arribar a les 
76 assistències la primera quinzena de setembre.
Davant aquestes xifres, la regidora de Benestar 
Social i Salut, Cristina Borràs, ha manifestat la 
seva satisfacció per haver donat resposta a les 
necessitats del mig miler de persones ateses i ha 
recordat els motius pels quals l’Ajuntament va 
decidir costejar aquest servei. En aquest sentit, 

ha dit: “Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un 
municipi turístic on a l’estiu s’incrementa molt la 
població, la qual cosa comporta una necessitat 
imperiosa de donar un millor servei en matèria 
sanitària i de salut, tant a la població estacional 
com a la permanent. El municipi, amb una ex-
tensió de 102 km2 i 5 nuclis habitats, a més, està 
inclòs en l’àmbit nuclear i com a tal es troba dins 
de l’operativitat i del radi d’aplicació dels plans 
d’emergència nuclear”.

L’alcalde és el 
president de l’AMAC

Canvis organitzatius a ANAV L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons 
Garcia, és el nou president de la Asociación de Mu-
nicipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC). 
El nomenament va tenir lloc el passat 13 de juliol en 
l’assemblea general ordinària de l’associació celebrada 
a Trillo (Guadalajara), on van participar els alcaldes dels 
67 municipis membres (com es veu a la fotografia).
Alfons Garcia substituïrà en el període d’un any l’alcalde 
de Trillo, Francisco Moreno, fins ara en el càrrec.  Com a 
president de l’AMAC ja, el batlle va donar una ponència 
el passat 21 d’agost a Gniewino (Polònia), on va explicar 
l’impacte de les centrals nuclears a les zones turístiques.

José Antonio Gago és el nou director general de l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), després que l’anterior director 
general, José Maria Grávalos, hagi passat a assumir el càrrec de 
director general d’Energia Nuclear d’Endesa. Aquest procés de 
renovació també s’ha estès a les direccions de les dues centrals, 
de manera que Manel Campoy ha passat a ser el director de la 
central nuclear Ascó i Rafael Martín director de Vandellòs II. 
Aquests canvis els van donar a conèixer el passat 5 de juliol a 
la trobada amb els mitjans de comunicació que van mantenir al 
complex hoteler de la Figuerola. Més informació a: www.anav.es

De l’1 de juliol al 
16 de setembre, 

quan l’Ajuntament 
ha assumit el cost 

d’aquest servei
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Nova oferta formativa 
al Viver d’empreses 
L’empresa municipal que vetlla pel desenvolu-
pament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
IDETSA, ha dissenyat una nova oferta formativa 
per als mesos de setembre, octubre, novembre 
i desembre. Es tracta d’una oferta pràctica i de 
qualitat amb què es pretén ajudar els ciutadans 
a ampliar el seu currículum i els seus coneixe-
ments dins els sectors de més potencial de crei-
xement al territori. 
I és que, segons ha destacat el regidor de Promo-
ció Econòmica, Miguel Ángel Garcés, aquesta 
proposta formativa és el “resultat de la participa-
ció de totes les àrees de servei d’IDETSA, especí-
ficament de la Borsa de Treball; els requeriments 
formatius de l’Ajuntament, les aportacions de 
l’Associació d’Empresaris Municipal de l’Hos-

pitalet de l’Infant, i les conclusions de l’estudi 
de necessitats formatives elaborat per la manco-
munitat que aplega els municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT)”.
Tenint presents aquestes consideracions, IDET-
SA planteja tres grans blocs formatius: 11 cursos 
teòrico-pràctics de llarga durada, per millorar la 
formació dels participants i la seva ocupabilitat; 
10 càpsules, uns cursos més curts i específics per 
despertar l’interès per nous sectors d’activitat i 
ampliar coneixements; i 2 itineraris formatius 
(una combinació de cursos i càpsules per mitjà 
dels quals es vol oferir una formació transversal 
en dos dels sectors que més ocupació generen en 
el territori: gestió comercial i màrqueting i educa-
ció, sanitat i nutrició).

Inclou 11 
cursos, 10 
càpsules i 
2 itineraris

S’ofereixen 
ajuts per a 
la realització 
d’inversions 
d’alt impacte al 
municipi
Amb la voluntat d’afavorir la 
implantació d’empreses que 
generin riquesa i ocupació 
estable i de qualitat a Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
l’Àrea de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament ha 
posat en marxa un programa 
d’ajuts a inversions empresa-
rials d’alt impacte al munici-
pi. L’import màxim d’aquests 
ajuts és de 20.000 euros.
Els beneficiaris de les sub-
vencions poden ser empre-
ses ja existents i empreses de 
nova creació que comportin 
noves activitats empresarials 
econòmicament i tecnolò-
gicament sòlides. Els seus 
projectes han de complir 
diversos requisits: 125.000 
euros d’inversió mínima ac-
ceptada en actius fixos mate-
rials i immaterials; 4 llocs de 
treball de nova creació com 
a mínim a temps complet per 
any o l’equivalent a temps 
parcial; i una durada d’un 
mínim de 3 anys.

Economia i treball

En aquests temps de crisi en què tant es par-
la de la necessitat de diversificar l’economia 
i ampliar els horitzons professionals,  ha nas-
cut la cooperativa de serveis d’estalvi energè-
tic “Les Atxes”. Està formada per 5 veïns de 
Vandellòs (Manel Reverté, Joan Carles Na-
varro, Santi Nomen, Carme Arbós i Ruth Do-
mènech) i un de Tivissa (Marc Castellnou), 
amb perfils molt diferents però complemen-
taris: la meitat dels membres són empresaris 
del sector serveis i l’altra meitat, professionals 
de l’àmbit forestal i de la recerca.
Tots ells es van trobar l’any passat a les II Jor-
nades Tècniques de la MIDIT, on es van pre-
sentar les primeres conclusions de l’estudi 
sobre la disponibilitat i logística de biomassa 

al territori, i allí va ser on va sorgir la idea de 
crear aquest projecte, que aposta pel servei 
energètic de calor local basat en la biomassa.
Segons expliquen, és l’única cooperativa 
a Catalunya que ofereix un servei integral: 
recol·lecció i processament de la biomassa, 

transport i repartiment a domicili, emmagat-
zematge i compra de biomassa a empreses 
forestals locals. També brinda als clients una 
caldera de biomassa amb un contracte que 
facilita el combustible, i informació i mante-
niment permanent.
Precisament, el fet de facilitar als clients 
aquest servei, d’una forma neta, còmoda 
i segura i sobretot l’estalvi econòmic que 
comporta l’ús d’aquest combustible local 
són els punts forts d’aquest negoci.
Els impulsors també volen que la seva fei-
na reverteixi en els territori: en la gestió dels 
boscos i per tant, la prevenció d’incendis; i en 
el creixement de l’economia local. Més infor-
mació a: www.lesatxes.org

empRenedoRs“Volem que la nostra feina 
reverteixi en el territori” SAE: 977 820 820

www.idetsa.net

@idetsa
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S’han atès més de 15.000 persones a les oficines de turisme

L’Ajuntament ha ampliat enguany els serveis que 
s’ofereixen a les platges. Una de les novetats prin-
cipals han estat les plataformes de llançament al 
mar de les quals han pogut gaudir aquest estiu 
els usuaris de les platges de la Punta del Riu i 
de l’Arenal (n’hi ha hagut una a cadascuna). En 
ambdues platges, a més, el consistori ha ampliat 
la zona esportiva, amb unes pistes de voleibol i 
amb activitats dirigides gratuïtes a l’entorn de les 
guinguetes.
A la Platja de l’Arenal, així mateix, hi ha hagut 
dues guinguetes, un socorrista, dos lavabos i una 
dutxa més. Altres novetats han estat l’activitat 
nàutica de la “banana” a la Platja de l’Almadrava 
i la millora del servei de llum, aigua i desguàs a 
totes les guinguetes.
D’altra banda, a les platges del municipi s’han 
instal·lat un total de 16 punts verds de recollida 
selectiva de brossa, a tocar de les passarel·les; i 

s’ha netejat diàriament la sorra. Per millorar la ne-
teja, el consistori ha dotat el litoral de sorra, fins 
i tot el tram comprès entre el final de la platja de 
l’Arenal i la Cala Bea, on no s’hi podia accedir. 
També ha comprat una màquina i un tractor nou, 
amb els quals ha assumit també la neteja de la 
sorra de les platges del Torn i de l’Almadrava. 
El consistori s’ha fet càrrec, igualment, aquest 
estiu de la neteja de l’aigua de les platges, do-
nat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
deixat de fer-ho. Per netejar l’aigua, el consistori 
ha llogat una barca “pelícano”.

L’any que ve l’Ajuntament continuarà invertint 
en les platges, segons ha explicat el 1er Tinent 
d’Alcalde, Àlex Marfull, destacant el bon treball 
conjunt que han realitzat els empleats de les dues 
regidories que encapçala: Turisme, Comerç, Con-
sum i Platges i Obres i Serveis.

Durant els mesos de juliol i agost un total de 15.604 persones van ser ateses 
a les oficines de turisme del municipi. Aquesta xifra suposa un 40,39% més 
que en el mateix període de l’any passat. 
La majoria va demanar informació sobre els esdeveniments que es duen 
a terme al municipi, seguidament de plànols i informació de la regió de 
Tarragona.
Pel que fa a la procedència dels visitants a les oficines, la meitat són na-
cionals i l’altra meitat, aproximadament, estrangers. En relació als visitants 
nacionals, s’ha observat un increment dels que provenen de la resta de Ca-
talunya, el País Basc i Navarra. Els principals visitants estrangers continuen 
sent els que provenen de França, Alemanya, Bèlgica i Regne Unit. Ha des-
tacat la davallada dels turistes holandesos i l’increment dels turistes proce-
dents de la resta d’Europa, Rússia i especialment, de Suïssa.
El tipus d’allotjament preferit pels visitants a les oficines han estat els apar-
taments de lloguer (que amb la nova Llei de Turisme s’han de registrar) i les 
segones residències.
Una altra dada destacada és la de les visites que ha tingut el web de Turisme 
(www.hospitalet-valldellors.cat) els mesos de juliol i agost: 19.920. I Turis-
me ja compta a hores d’ara amb més de 1.700 seguidors a Facebook!

Més serveis a les platges

El 
consistori 

hi ha 
invertit en 
diverses 
millores

Les platges de l’Arenal, la Pun-
ta del Riu i el Torn han tornat a 
obtenir enguany la Bandera Bla-
va, un guardó anual de prestigi 
internacional que té en compte 
la qualitat de les aigües de bany, 
la informació i educació ambi-
ental, la gestió ambiental i segu-
retat i els serveis i instal·lacions. 
Aquestes tres platges i també la 
de l’Almadrava han aconseguit, 
igualment, renovar aquest 2012 
el certificat de qualitat ambien-
tal de l’EMAS, que té un reco-
neixement europeu i una vigèn-
cia de tres anys.

Turisme L’Hospitalet de l’Infant
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Èxit dels festivals de música 

Més oferta d’activitats

Els joves del municipi han demostrat aquest estiu que 
tenen empenta a l’hora d’oferir propostes culturals i 
d’oci d’interès per al col·lectiu que representen. Així, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, han organitzat 
diversos festivals de música.
El primer va tenir lloc els dies 26, 27 i 28 de juliol, a la 
platja de l’Arenal i a les instal·lacions del Club Nàutic 
de l’Hospitalet. Per aquests escenaris van desfilar ban-
des de la talla de The Wedding Present, Bigott, Klaus 
& Kinski, Litoral, We Have Band i Russian Red. Això i 
milers de persones que van assistir com a públic van 
fer que el festival es confirmés com la principal re-
ferència en música independent a la demarcació de 
Tarragona, segons assenyala l’Associació Multicultu-
ral Alternativa (AMA), l’entitat impulsora.
Entre 700 i 800 persones calcula l’entitat organitzado-

Sortides a la platja, excursions, gravació 
d’un curtmetratge, skate, tallers de manua-
litats... Aquestes són algunes de les acti-
vitats que ha posat a l’abast del col·lectiu 
jove aquest estiu la Regidoria de Joventut, 
encapçalada per Àngels Pérez. 
La mateixa regidoria va convocar també 
el II Concurs de fotos de Sant Roc. Aurora 
Florenciano va guanyar el primer premi 
(consistent en una tablet); Ariadna Delaca-
lle, el segon (dues entrades a Port Aventura) 
i Tomás Castillo, el tercer (dues entrades a 
un spa). L’acte de lliurament dels guardons 

va tenir lloc el passat 11 de setembre.
A l’octubre es donarà a conèixer el nou 
programa d’activitats “Fest@’l teu”. El que 
ja es va presentar al juliol és el programa 
d’activitats “Tok’l 2”, organitzat conjunta-
ment per les àrees de Joventut dels ajun-
taments de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant i Mont-roig del Camp i Miami Pla-
tja. En el marc del “Tok’l 2”, fins al mes de 
desembre, s’oferiran sortides a uns preus 
molt assequibles. Per exemple, al País 
Basc, a l’espai “Catalunya en miniatura”, 
a PortAventura, etc.

El PALMFEST, l’AMEH Summer 
Festival i el 94 Summer Festival han 

atret molta gent aquest estiu

@CasalJoves               http://www.facebook.com/CasalJoves

ra de l’AMEH Summer Festival (l’Associació de Mú-
sica Electrònica de l’Hospitalet de l’Infant) que van 
participar en aquest altre esdeveniment musical que 
es va celebrar a l’Hospitalet el passat 11 d’agost. En 
aquesta ocasió, l’escenari va ser el camp de sorra de 
l’Escola Mestral, on van actuar els djs locals Óscar 
Sánchez, de Loca FM; i Jordi Jiménez, conegut com 
Nögue. També hi van punxar Juan Queija, de Flix; i 
Marc Marzenit, de Barcelona.
El “94 Summer Festival”, promogut pels joves nascuts 
l’any 1994 i el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de 
Vandellòs (CCERV) va comptar amb les actuacions de 
“Surrender”, núm. 1 de la llista de Flaix FM i Loca FM; 
i del dj Óscar Sánchez. Amb motiu d’aquest festival, 
el pavelló municipal del poble va aplegar unes 350 
persones el passat 25 d’agost.
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 Es mantindran els preus 
dels abonaments esportius 

fins al 31 de desembre
Es consoliden les 
curses estivals

El consell d’administració de Llastres, 
l’empresa municipal que gestiona 
els esports a Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, ha decidit mantenir els 
preus dels abonaments i entrades a 
les instal·lacions esportives fins al 
31 de desembre. Aquests preus que 
s’aproven sempre a principis d’any 
no es veuran modificats aquest 2012, 
doncs, per l’increment de l’IVA, que va 
entrar en vigor al setembre.
Els empadronats al municipi i els abo-
nats a les instal·lacions esportives, així 
mateix, només hauran d’assumir una 
part de l’increment de l’IVA per les 
activitats esportives incloses al nou 
programa de tardor-hivern. De l’altra 
part de l’increment de l’IVA (la mei-
tat, aproximadament) se’n farà càrrec 
l’Ajuntament.
D’aquesta manera, el consistori vol 
promoure la pràctica d’esport al mu-
nicipi, pels seus beneficis per la salut i 
per l’educació dels joves. Cal tenir en 
compte que l’IVA aplicable als serveis 
prestats a persones que practiquen es-
port o educació física ha passat a ser 

del 8 al 21%, segons estableix el Reial 
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol. Da-
vant aquest increment del 13% en l’IVA 
dels serveis relacionats amb l’àmbit es-
portiu, l’Ajuntament ha volgut donar 
un cop de mà als usuaris habituals de 
les instal·lacions esportives municipals 
(els empadronats i abonats), assumint la 
meitat d’aquest percentatge. Als usua-
ris puntuals (els no empadronats i els 
no abonats) sí se’ls aplicarà el total de 
l’increment de l’IVA fixat pel reial-de-
cret.
Els interessats en apuntar-se a la nova 
oferta esportiva municipal ho poden 
fer a la piscina municipal coberta de 
l`Hospitalet; i al pavelló cobert de Van-
dellòs. Més informació a: www.vande-
llos-hospitalet.cat

Les curses organitzades a l’estiu han tornat 
a tenir molt bona acollida. Prova d’això és 
que en la cursa i caminada de muntanya 
‘Vandekames’, celebrada per segona vega-
da a Vandellòs el 4 d’agost, hi van prendre 
part un total de 416 persones, és a dir, 66 
més que l’any passat; i en la V Cursa Popu-
lar de l’Hospitalet de l’Infant, disputada el 
5 d’agost, 323, una xifra similar a la de les 
darreres edicions.  
Els guanyadors de la Vandekames, organit-
zada pel CCERV i Virginia Bay Team, van 
tornar a ser Albert Giné Cid, del Club Trail 
Roquetes, en la categoria masculina; i Elena 
Calvillo Arteaga, del C.M Leinzgain, en la 
categoria femenina.
Els guanyadors de la cursa de l’Hospitalet, 
organitzada per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament, van ser: Abderasser, de Reus; 
i Paula Barrado Carrillo, de Vilafranca del 
Penedès. Pau Lanceta, de l’Hospitalet de 
l’Infant, va aconseguir el primer premi local.

Ja és oberta l’oferta 
d’activitats de la 

temporada tardor-hivern

Del 10 al 20 d’agost els rega-
tistes del centre de tecnificació 
del Club Nàutic Hospitalet-
Vandellòs (CNHV) van partici-
par en el campionat del món 
de la modalitat de windsurf 
infantil Techno 293, que es va 
celebrar a Medemblik (Holan-
da). 
El regatista Toni Bonet, del 

Club Marítim Altafulla i amb 
seu d’entrenament al CNHV 
(sota la direcció de Toni Colo-
mar, tècnic de la Federació Ca-
talana de Vela), es va fer amb 
el títol mundial de la categoria 
reina de la modalitat (Techno 
Sub 17), títol que cap altre es-
panyol ha aconseguit mai. En-
horabona!

Final del Campionat de Catalunya 
de Pesca Submarina a l’Hospitalet

El Club Nàutic guanya un 
campionat del món de windsurf

L’Hospitalet es va convertir els dies 9 i 10 de juny en el cen-
tre de la pesca submarina, amb la disputa de la final del 
Campionat absolut de Catalunya de la modalitat individual. 
Els 20 millors classificats van haver de pescar a pulmó  lliure 
amb un reglament molt selectiu. El vencedor va ser Xavier 
Blanco, del club SPAS Mataró, i les captures van ser lliurades 
a Càritas l’Hospitalet de l’Infant.
També en aigües de l’Hospitalet s’han disputat aquest estiu 
diversos concursos de pesca, organitzats pel Club Nàutic. 
Més informació a: www.cnhv.net
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La 16a Jornada Ecològica del Club Nàutic 
aplega una vintena de voluntaris

Recollits 1.600 litres d’oli en els 
primers cinc mesos de l’any

El Medi / Salut

Una vintena de voluntaris va participar el passat 15 de se-
tembre en la 16a Jornada Ecològica, organitzada pel Club 
Nàutic Hospitalet-Vandellòs (CNHV), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, la Creu Roja i l’empresa Glups Diving.
Aquestes persones, que per prendre-hi part havien de te-
nir un certificació de busseig com a mínim d’un estel, van 
netejar el fons del port esportiu. En aquesta ocasió, no van 
trobar molts objectes, amb la qual cosa el CNHV ha expres-
sat la seva satisfacció, perquè segons ha afirmat, això signi-
fica que l’objectiu que persegueix, consistent en “embrutar 
menys perquè estigui tot més net”, es compleix.
Entre els objectes recollits hi havia un anemòmetre, una 
passarel·la de 1,80m, diversos porta canyes, un martell, 
etc. La jornada va finalitzar amb un aperitiu al local so-
cial del club. 

Segons les dades facilitades per la 
Regidoria de Medi Ambient, en-
tre els mesos de gener i maig de 
2012 es van recollir al municipi 
uns 1.600  litres d’oli vegetal usat. 
L’Ajuntament preveu augmen-
tar-ne aquesta xifra en els propers 
mesos, amb el nou sistema de 
recollida que va implantar-ne a 
mitjans d’any. Aquest nou sistema 
funciona recollint l’oli en ampo-
lles de plàstic, mitjançant l’ús 
d’un embut. 
El model de contenidor va ser 
substituït per un altre, en què 
s’han de dipositar les ampolles 
perfectament tancades (en lloc 
d’abocar-hi directament l’oli, 
com s’havia de fer abans). Pel 
que fa a la ubicació dels conteni-
dors, els punts de recollida d’oli 
al carrer estan ubicats a l’Hospi-
talet de l’Infant (a la Via Augusta, 
cantonada carrer Tivissa; al carrer 
Montsià i a la Plaça Infant de la 
Urbanització Infant); a Vandellòs 
(al carrer Fatges) i a Masriudoms 
(a l’Avinguda Santa Anna).
A les deixalleries municipals 

també hi ha contenidors especí-
fics per dipositar l’oli vegetal. En 
aquests contenidors, es poden 
continuar utilitzant els bidonets 
verds.
Amb aquest nou sistema, el con-
sistori pretén facilitar la recollida 
de l’oli usat i augmentar la recu-
peració d’aquest residu tan per-
judicial per al medi ambient (es 
calcula que cada litre d’oli en 
contamina 1.000 d’aigua).

El CAP al teu servei
Arriba la tardor i, per tant, una situ-
ació per molta gent coneguda com 
és l’ansietat. Anem a explicar en 
què consisteix i què poden fer en 
cas de patir-la:
Què és el trastorn d’ansietat?
 L’ansietat és una part inevitable de 
la vida, que tots patim en un mo-
ment o altre, com a conseqüència 
d’un problema que ens preocupa, 
que ens fa por, etc.
El trastorn d’ansietat és un estat de 
preocupació o nerviosisme cons-
tants i exagerats com a conseqüèn-
cia de problemes de la vida diària, 
que es manifesta a través del cos 
amb acceleració del pols, sensació 
d’ofec, tremolors etc.
A què es deu?
Una persona, a l’hora del naixe-
ment, té determinat el color del 
pèl, l’alçada, etc. Doncs bé, la ma-
nera de ser ansiós ve determinat de 
la mateixa manera: es deu a la fa-
cilitat per posar-nos nerviosos quan 
ens trobem davant situacions que 
ens provoquen estrès, situacions 
que a altres persones no els supo-

sarien cap problema.
Per què em sento tan malament?
El sistema nerviós té connexions 
amb tots els òrgans del nostre cos. 
Quan ens posem nerviosos, apa-
reixen símptomes de diferents llocs 
com acceleració del pols, boca 
seca, sensació d’ofec, etc., sense 
que hi hagi malaltia.
Símptomes que poden aparèixer 
quan ens trobem nerviosos:
· Símptomes generals: Suors, sufo-
cacions o calfreds, sensació d’es-
ponjament i formigueig.
· Símptomes de pit i abdomen: Pols 
accelerat, sensació d’ofec, dolor o 
malestar de pit, nàusees o malestar 
abdominal.
· Símptomes relacionats amb la 
ment: Sensació de mareig, pèrdua 
de l’equilibri, que em vaig a caure, 
que això no m’està passant a mi, 
sensació de perdre el control, de 
tornar-se boig.
· Símptomes de tensió: Dolor mus-
cular amb sensació d’esponjament 
o formigueig, nerviosisme intern, 
dificultat per relaxar-se, dificultat 

per empassar o sensació de nus a 
la gola.
· Altres símptomes: Grans sobre-
salts davant petites sorpreses, sen-
sació de tenir la ment en blanc, 
dificultat per concentrar-se, irri-
tabilitat, dificultat per quedar-se 
adormit.
Això només em passa a mi? M’es-
tic tornant boig? 
Algunes vegades la persona ansi-
osa se sent tan malament que co-
mença a pensar que s’està tornant 
boja, que està a punt de perdre el 
control, estat que intenta dissimu-
lar davant dels altres, el que el fa 
sentir més sol i incomprès. Doncs 
bé, és molt consolador saber que 
aquesta mateixa situació la patei-
xen 8 de cada 100 persones, i no 
embogeixen.
Quines coses poden agreujar la 
meva ansietat?
· Treball excessiu.
· Preocupacions.
· Excitants: refrescos de cola, cafè, 
te, xocolata...
· Alimentació escassa (menjar poc 

pot provocar ansietat).
Què puc fer?
El primer que cal fer és tranquil-
litzar-se, perquè no passa res greu. 
Després, cal anar al metge de cap-
çalera perquè ens hi ajudi:
a) Tractament amb medicaments: 
Els medicaments només es podran 
utilitzar sota estricte control mèdic, 
per la seva perillositat.
b) Assistència a grups de relaxació: 
Consisteix en assistir a un grup on 
hi ha altres persones que tenen el 
mateix problema d’ansietat que 
tu. Allà t’ensenyaran tècniques de 
relaxació que es poden utilitzar en 
situacions que provoquen ansietat.
c) Ocupació en activitats d’oci que 
agradin i siguin agradables.
Cal saber que els símptomes de la 
personalitat ansiosa seran majors 
o menors al llarg de la vida, sense 
desaparèixer del tot. El pacient ha 
de viure el millor que pugui amb 
això, aprenent a dominar les si-
tuacions. “Genio y figura hasta la 
sepultura”.

ABS Vandellòs-Hospitalet

Ansietat generalitzada
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L’Hospitalet reviu de 
nou l’època medieval

Des del 7 de setembre a la tarda i fins al diumen-
ge 9 de setembre, tots aquells que es van dirigir 
al nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant van tro-
bar una vuitantena de parades, amb articles de 
tot tipus (objectes d’artesania i de decoració, bi-
juteria, bosses, productes alimentaris, joguines, 
demostració d’antics oficis, etc.), ambientades 
en l’època medieval. 
D’aquestes parades, gairebé la meitat eren de 
veïns del poble, segons ha explicat la regidora de 
Cultura, Àngels Pérez, tot destacant la gran parti-
cipació ciutadana que té cada any aquest esde-
veniment i agraint la implicació dels comerços i 
les entitats locals en els actes que s’organitzen. 
A més, tant per dissabte com per diumenge hi 
va haver diverses cercaviles, així com animació 
itinerant i espectacles de faquirs, contacontes i 
jocs i tallers infantils. En aquesta edició del mer-
cat, tampoc van faltar les tavernes, el sopar me-
dieval, al qual hi van assistir unes 400 persones; 
i la cloenda del mercat, a càrrec dels Diables de 
l’Hospitalet de l’Infant i el Cavallet de Mar. 

18a Trobada de Puntaires de l’Hospitalet de 
l’Infant. Unes 200 persones,  la majoria proce-
dents de la província de Tarragona, però també 
d’altres punts com ara de Fraga, Torrefarrera, Llei-
da, Barcelona, etc, hi van prendre part el passat 17 
de juny. Així es van complir, doncs, les previsions  
del Grup de Dones Blanca d’Anjou, l’associació 
local que la va organitzar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i diverses entitats. Tant les parti-
cipants com els espectadors van passar una bona 
estona a la Plaça Catalunya.

La 13a Nit d’Havaneres de l’Hospitalet, celebra-
da el passat 3 d’agost a la marina seca, va ser tot 
un èxit. El grup local Vent fort, Les veus del mar 
(de Canet de Mar) i Norai (de Palamós) es van en-
tregar a un públic nombrós i els assistents els van 
saber correspondre. Va ser un acte organitzat per 
Vent Fort amb el suport de la Regidoria de Cultura 
i el Club Nàutic.

El 8 i 9  de 
setembre es 

va celebrar el 
mercat per 17a 

vegada

Triomfen les sardanes a 
la vora de la mar
L’Aplec de Sardanes a la Vora de la Mar s’ha convertit en un 
esdeveniment molt assenyalat en el calendari estival dels veïns 
i visitants del municipi. El passat 21 de juliol, Foment Cultural 
va organitzar-ne la 26ª edició, amb el suport de la Regidoria de 
Cultura, a la Plaça Coll de Balaguer de l’Hospitalet de l’Infant.
En aquest espai hi van actuar les cobles Reus Jove i Ciutat de 
Cornellà i van ser moltes les persones, procedents d’arreu de 
Catalunya, que es van animar a ballar la dansa catalana per 
excel·lència. Com a activitats complementàries, també hi ha 
haver una tirada popular de bitlles a la platja i un sopar de 
germanor.

Cultura
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Més informació sobre l’oferta 
cultural i venda d’entrades a: 

www.culturaalabast.cat

El municipi celebra la Diada
Per celebrar la Diada Nacional de Ca-
talunya, l’Ajuntament va organitzar uns 
actes institucionals al municipi. Aquests 
actes van consistir en l’enlairament de la 
senyera i la interpretació del cant de Els 
Segadors, als nuclis de Vandellòs, Mas-
boquera, Masriudoms i l’Hospitalet de 
l’Infant.
A Vandellòs i a l’Hospitalet, a més, 
l’alcalde, Alfons Garcia, va pronunciar 
un discurs on va reivindicar el reconei-
xement de la nostra realitat nacional. A 
l’Hospitalet també es va fer una ofrena 
floral davant la placa commemorativa de 
l’Onze de Setembre que es va descobrir 
l’any passat a la torre de l’hospital gòtic i 
va cantar la Coral Arsis.

A banda dels actes institucionals, a Vande-
llòs hi va haver el dia abans una cantada 
d’havaneres, a càrrec del grup Balandra, 
organitzada pel CCERV, amb el patrocini 
de l’Ajuntament; i a Masriudoms, un so-
par popular amb el dj “Fi de Festa”.
La Comissió de Festes de Masriudoms va 
preparar, així mateix, per a l’11 de setem-
bre, amb la col·laboració del consistori, 
una cercavila amb el Gegantó Celestí Fra-
re i el grup de Tabalers Batukets del Fo-
ment Cultural i una paella popular amb 
l’orquestra Babel.  
En el marc de la celebració de la Diada, 
igualment, a la tarda hi va haver sardanes 
a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de 
l’Infant.

El 10 i 11 de 
setembre es 

van programar 
diverses 
activitats

Aquests són alguns dels treballs que es van poder veure de 
l’11 al 21 d’agost a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet. For-
men part de l’exposició “Art i artesania”, que va anar a cà-
rrec d’associacions, tallers i veïns del municipi. 
Per estar al dia de l’oferta cultural, consulteu la pàgina web 
www.culturaalabast.cat, on també podreu comprar les entra-
des dels actes programats.  

Un total de 25 participants, al 
6è Concurs de Pintura Ràpida 
El 6è Concurs de Pintura Ràpida, que es va disputar el dissabte 
18 d’agost, va atreure un total de 25 participants. Els premis 
d’aquest concurs, que va convocar l’Ajuntament en el marc 
de la Festa Major de Sant Roc, es van lliurar el mateix dissa-
bte a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet. Els guanyadors de la 
modalitat oli van ser Ramon Pujolà (dins la categoria general) 
i Emma Regada (dins la categoria local); i els de la modalitat 
aquarel·la van ser Ramon Pujolà (general) i Andrea Rico Cas-
tro (local). Marina Partal es va endur el premi de la modalitat 
infantil. Aquest va ser el veredicte del jurat format per Evelyn 
Roca, Teresa Chivrall i M. José Sánchez.
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Més d’un miler d’alum-
nes va començar el curs 
2012/2013 el passat 12 de 
setembre al municipi. Con-
cretament, 545 a l’Escola 
Mestral; 66 a l’Escola Val-
delors; 394 a l’INS Beren-
guer d’Entença (comptant 
els estudiants dels cicles 
formatius); 14 a la llar d’in-
fants Patufets; i 124 a la llar 
d’infants Sol i Vent. Aques-
tes xifres són similars a les 
de l’any passat.
La principal novetat 
d’aquest curs és que els 
alumnes de l’institut faran 
jornada intensiva (de les 
8.30 a les 15 hores) i que 
a l’Escola Valdelors les clas-
ses s’iniciaran a les 9 i no 
a les 8.30 hores, com era 
habitual. Una altra de les 
novetats és el canvi de di-
recció a la majoria de cen-
tres docents: la nova direc-
tora de l’Escola Mestral és 
la Magda Salsench; i la de 
l’institut és la Roser Mas. 
L’Escola de Música, que a 
hores d’ara compta amb 
unes 200 matricultats, tam-
bé té una nova directora: la 
Susanna Sarrà.
El que sí es mantindrà serà 
el servei de menjador es-
colar, tant a l’Hospitalet de 
l’Infant com a Vandellòs.

Més ajuts per pagar 
els llibres de text 

S’amplia l’oferta 
formativa per als adults

Els alumnes 
de l’institut 

faran jornada 
intensiva

S’inicia el curs 
amb novetats Els interessats en beneficiar-se del pro-

grama municipal de subvenció i reu-
tilització de llibres de text per al curs 
2012-2013 poden presentar les seves 
sol·licituds fins al 30 de novembre a 
les oficines municipals d’atenció ciu-
tadana (OMAC), de forma presencial 
o a través d’Internet (s’hi pot accedir 
mitjançant el web: www.vandellos-
hospitalet.cat)
En concret, se subvencionarà en un 
50% el preu dels llibres de text, impre-
sos i digitals, i els ordinadors escolars 
dels alumnes que cursen ESO a l’INS 
Berenguer d’Entença; així com el preu 
dels llibres de text dels alumnes de les 
escoles Mestral i Valdelors. 
Aquest ajut passarà a ser del 75% per 
aquells alumnes que faci més de 3 
anys que estiguin empadronats al mu-
nicipi, segons ha explicat la regidora 
d’Ensenyament, Cristina Borràs. Una 
altra de les novetats és que aquest curs 
els alumnes de P-2 de les llars d’infants 
Sol i Vent i Patufets i els alumnes de 
Batxillerat i cicles formatius també es 
podran beneficiar d’aquests ajuts. En 
concret, podran rebre una subvenció 
del 50% del preu dels llibres (en el 
cas dels alumnes de Batxillerat i cicles 
formatius, 120 euros com a màxim i 
hauran de demostrar que estan inscrits 
al padró des d’abans de l’1 de gener 
de 2009).
D’altra banda, el consistori manté els 
ajuts per assistir als cursos de català i 
per a la formació d’adults. 

El consistori ha ofert enguany als 
adults la possibilitat d’apuntar-se al 
cursos de preparació a les proves 
per a l’obtenció del Graduat en Edu-
cació Secundària, i per a les proves 
d’accés dels cicles formatius de grau 
mitjà i superior. El curs de preparació 
a la proves d’accés dels cicles for-
matius de grau mitjà és una novetat 
d’enguany. Al tancament de la revis-
ta una vintena de persones s’havia 
apuntat a aquests cursos.
D’altra banda, l’Ajuntament i el Cen-
tre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus han col·laborat no-
vament per brindar aquest primer 
quadrimestre del curs 2012-2013, 3 
cursos presencials (de nivells Bàsic 1 
i 3 i Suficiència 2);  i un bloc de cur-
sos a distància de català (l’Intermedi 
1, 2 i 3 i el Suficiència 1, 2 i 3).  Les 
classes començaran els dies 26 i 27 
de setembre.
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1) Obrir els llomillets i salpebrar-los.
2) Emplenar-ne un amb una truita a 

la francesa i l’altre amb pinyons, 
orellana d’albercoc i prunes (fins 
que quedi la superfície coberta).
3) Lligar amb fil de cuina els 
llomillets, sofregir-los i retirar-los 
en un plat.

4) En la mateixa cassola, sofregir 
les verdures per fer la salsa i quan 

estiguin cuites afegir-hi els llomillets 
i el conyac i deixar-lo evaporar.

5) Afegir el caldo i deixar-ho coure du-
rant 1 hora a foc lent.
6) Treure els llomillets i deixar-los re-
fredar, passar la batedora a les verdu-
res de la cassola fins obtenir una salsa 
fina.
7) Treure el fil dels llomillets i tallar-los 
en talls de la mida que es desitgi i col-
locar-los a la cassola. 
8) Finalment, afegir la resta de prunes, 
orellana d’albercoc i pinyons i dei-
xar-ho coure 10 minuts a foc lent.

Llomillets amb prunes, 
orellana d’albercoc i pinyons

Ingredients per a 6 persones Per fer la salsa

Elaboració

- 2 llomillets
- 2 ous
- 125 g prunes sense pinyol
- 125 g orellana d’albercoc (és a dir, alber-

cocs secs)
- 100 g pinyons

- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 1 bocinet d’api
- 1 pastanaga
- 1 porró
- 1 copeta de conyac
- 200 ml de caldo de verdura

Cuinera: 
Maria Pilar 
Domènech Marco

fotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona“Nosaltres sempre diem que som com 
metges de guàrdia, perquè sempre es-
tem disponibles i atents a les demandes 
dels més necessitats”, afirma la directo-
ra de Cáritas Parroquial de l’Hospitalet 
de l’Infant, M.Carmen Alonso. 
En efecte, la feina d’aquesta entitat és 
contínua i s’ha incrementat al llarg del 
temps. Va néixer ara fa 18 anys, quan 
un grup reduït d’unes 6-7 persones del 
poble van decidir fundar-la per ajudar 
3 famílies que es trobaven en una greu 
situació econòmica. Abans de la crisi, 
el nombre de famílies ateses va passar 
a ser una desena i actualment ascen-
deix a una quarantena, que aplega més 
d’un centenar de persones. Són de pro-
cedència nacional, àrab, sud-america-
na i també d’altres països d’Europa; i 
pateixen el problema de l’atur o no po-
den treballar perquè estan jubilats o te-
nen alguna malaltia.

A aquestes famílies, que compleixen 
uns requisits establerts pels serveis so-
cials del Consell Comarcal del Baix 
Camp, Càritas els reparteix cada quin-
ze dies un lot d’aliments i també roba; 
i els escolta, cosa que alguns és el que 
més agraeixen.
El material procedeix del Banc d’Ali-
ments de Reus, a on cada dimarts es di-
rigeix un voluntari de l’entitat a buscar 
els productes;  de les aportacions dels 
veïns, que són “molt solidaris”, segons 
destaquen; de la Unió Europea i dels 
diners que lliura l’Ajuntament.
A més de donar suport als veïns de 
l’Hospitalet, Cáritas atorga ajuts pun-
tuals als transeünts i en els seus inicis 
també contribuïa al benestar dels avis 
de la residència de la tercera edat que 
hi havia a l’Hotel Infante, visitant-los 
i comprant-los allò que necessitaven. 
En aquella època, la seu de l’entitat 

era l’antic baptisteri de l’església, un 
espai molt reduït d’uns 4 metres qua-
drats que l’any 1997 van abandonar 
per traslladar-se a l’edifici Nova Llum, 
on es troba actualment. 
El que també s’ha anat incrementant ha 
estat la xifra de voluntaris: a hores d’ara 
ja són una dotzena, malgrat que els 
agradaria ser més i de diverses edats, 
perquè ara tots són gent gran. “A tots 
ens mou la satisfacció de poder aju-
dar els que ens necessiten”, explica la 
directora, M.Carmen Alonso; i en al-
guns casos, com el del secretari, Juan 
Arán, el desig de “fer alguna cosa per 
als altres”.
La tasca de Cáritas Parroquial de 
l’Hospitalet de l’Infant ha tingut 
aquest estiu un gran ressò medià-
tic, perquè va rebre una donació 
important, procedent del fons de la 
secció sindical dels ex empleats de 
Vandellòs I, que ha servit per pa-
gar el lloguer de cinc famílies que 
estaven en perill imminent de des-
nonament.

Cáritas Parroquial de l’Hospitalet de l’Infant

Directora: M.Carmen Alonso
Tresorera: M.Cinta Jardí
Secretari: Juan Arán
Conciliari: Mossèn Julián Escuder
Voluntaris: Maria Acien, M.Carmen Vilar, Rosa Guiu, Encarnita Segovia, Merche Lima, Conchi Fernández, Pilar Rubio, Virtudes Tebar, Soledad Esteban i Aurora Ferrer.

Dades de contacte: Plaça de l’Esglé-sia, 5. Baixos. Correu electrònic: ca-ritas.hospitalet@gmail.com. Tel. 977 80 30 92.

Nombre de voluntaris: 12 
Principals activitats: recollida i re-partiment d’aliments, roba i articles de la llar a les persones més neces-sitades del poble; organització de col·lectes pel Diumenge de Rams, Corpus Cristi i Nadal; col·laboració en campanyes de recaptació de productes alimentaris promogudes pel Banc d’Aliments de Reus en grans magatzems comercials, etc.

Any de fundació: 1994

  Vols sortir amb    
  la teva recepta

comunicacio@vandellos-hospitalet.cat

Envia la teva recepta favorita, fotos on se’t 
vegi amb el plat cuinat; i les teves dades a

?
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Nous 
programes a 
la Televisió de 
Vandellòs 

Per què inventar uns personatges per 
cantar? 
Tot va començar amb un espectacle de 
carrer en què jo interpretava un home 
que era cec i que estava en un tren que 
evocava el carrilet de la Cava, i com jo 
tampoc sóc actor, sinó músic que fa un 
esforç teatral, em vaig trobar molt còmo-
de darrera d’aquelles ulleres. Fer riure 
és molt difícil i amb els personatges és 
més fàcil tot. Els fem servir molt per te-
nir certa complicitat amb el públic, per 
transmetre la música d’arrel i fer arribar 
amb facilitat allò que volem.

Què es la “Casa de la Jota”?
És un projecte per donar a conèixer que 
la jota és una música tan catalana i tan 
mediterrània com pot ser la sardana. És 
una música comú a una sèrie de territo-
ris com Catalunya, País Valencià, les Illes 
Balears i Aragó, dels quals les Terres de 
l’Ebre són cruïlla, i no és menos catala-
na perquè la canti i la balli menos gent 
(perquè al sud de Catalunya som menos 
gent).
La Casa de la Jota és un espai físic que 
estarà a Tortosa i també una espai virtual, 
on crearem un arxiu, un banc de dades 
sobre la jota a partir de tot el material 
que natros hem anat recopilant: papers, 
partitures, àudio, vídeo, etc. A més, do-
narem classes de jota cantada, instru-
mental i ballada, tindrem una exposició 
itinerant de la història de la jota... Serà 
un lloc a on tothom podrà saber el que 

vulgui d’aquesta altra música  catalana i 
mediterrània.

El finançament al menys a l’inici ha tin-
gut una procedència força bonica, oi?
Dons sí, la primera etapa ha comptat 
amb aportacions de particulars a través 
de Verkami, que com molta gent sabrà 
és un sistema de micromecenatge que 
permet que, amb petites aportacions, 

tothom que cregui en un projecte hi 
pugui col·laborar. És molt bonic acon-
seguir començar un projecte amb 150 
persones que han donat des de 10 € fins  
a 300. Natros fem unes petites recom-
penses a canvi: des de dedicar una jota 
personalitzada, fins anar al teu poble a 
fer un taller de jotes o anar a casa teva i 
fer un concert. Això ha permès posar la 
primera pedra al projecte.

Amb l’objectiu d’apropar la informació 
local encara més als espectadors, la 
Televisió de Vandellòs (TVV) ha estre-
nat un nou programa. Es tracta de “DO 
Mestral”, un espai on cada dimarts 
s’emeten dos reportatges sobre diferents temàtiques relaciona-
des amb el municipi (a les 20.20 i a les 22.20h). Els caps de 
setmana es poden tornar a veure, a les 15.15 i a les 20.30h.
Properament, la TVV emetrà dos programes nous més: “Cria-
tures”, on els escolars del municipi parlaran de diversos temes 
d’actualitat amb la frescor pròpia de la seva edat; i “Entitats”, un 
espai de reportatges amb entrevistes per donar a conèixer les 
associacions locals.
Aquesta informació i moltes més es podran trobar aviat a la nova 
pàgina web de la TVV. Tant a la nova pàgina web de la TVV com  
a la de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant (que també es posarà en 
marxa en breu), es podrà accedir a la graella de la programació 
i utilitzar l’hemeroteca, per tornar a gaudir dels programes en 
qualsevol moment.

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferre-
ries és un grup de folklore de les Terres 
de l’Ebre, creat l’any 1992. Malgrat que 
és conegut pel nom dels seus tres pri-
mers components, Quico el Célio (Artur 
Gaya), el Noi (Quique Pedret), i el Mut 
de Ferreries (Jordi Fusté), actualment el 
grup l’integren tres membres més: Jau-
me Matamoros (Josep Lanau), “lo sin-
yor” Bertomeu (Sergi Molina) i Vicent 
Ferrer (Quique Pellicer). Aprofitant que 
aquest singular grup tortosí va actuar a 
l’Hospitalet el passat 10 d’agost, per la 
presentació de la Festa Major de Sant 
Roc, Ràdio l’Hospitalet de l’Infant va 
entrevistar l’Artur Gaya.

Les entrevistes de la ràdio
Quico el Célio, el Noi 
i el Mut de Ferreries

La TVV col·labora amb 
la Xarxa de Televisions 
Locals (XTVL)
Des de la primavera, la Televisió de Vandellòs 
no només és present dins el municipi, sinó també 
fora. La presència de la TVV i, per tant, del munici-
pi,  a l’exterior és constant, gràcies a la seva estreta 
col·laboració diària amb la Xarxa de Televisions Lo-
cals (XTVL). Gràcies a això, les notícies de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, elaborades pels periodistes 
de la casa, apareixen no tan sols a l’informatiu local 
sinó també al d’altres televisions catalanes, com ara 
TAC 12, TDCamp, Pirineus TV i Canal Blau. A més, 
no hi ha setmana que el nostre municipi no aparegui 
al propi informatiu de la Xarxa, “Al Dia”; i també a 
l’“Esports en Xarxa”, que es difon en directe a moltes 
televisions locals catalanes.

@ajuntament_vh

@RadioHospitalet

@tvvandellos

Segueix la 

informació 

local a: Vandellòs-Hospitalet.cat

Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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NAIXEMENTS

Francisco Nuñez Codoñer .............31/05/2012

Mateo Ventura Rodríguez .............15/06/2012

Alejandro Pérez Muñoz .................21/06/2012

Àlex Espínola Domínguez ..............23/06/2012

Izan Espínola Domínguez ..............23/06/2012

Sofía Sáez De Guinoa Fernández ..25/06/2012

Jesús Vázquez Rojo ...................... 28/06/2012

Sofia Fernández Ferrez ................. 29/06/2012

Abril Domènech Castellnou ......... 08/07/2012

Edurne Beltran Yebras ...................22/07/2012

Roger Sabaté Escoda .................... 25/07/2012

Gina Domínguez Pallejà ............... 08/08/2012

Valèria Sabaté Mayans ................. 09/08/2012

Ariadna Leal Pérez ........................ 10/08/2012

MATRIMONIS

Carlos Alberto Gañan Ramírez i

Franceny Toro Ramírez,  ....................30/07/2012

Tristan Maël Chabanon i 

Eva Gil Figuls .....................................  25/08/2012

DEFUNCIONS

Rosa Aubalat LLambrich ............... 31/05/2012

Jose Pomés Castellví ..................... 09/06/2012

Jose Pedro Sabaté Asensi ...........   04/07/2012

Francisco Margalef Boquera ......... 09/07/2012

Angela Bravo Merino ................... 05/08/2012

Lluís Ramírez Fores ........................ 11/08/2012

Ángeles Monclús Pedrol ............... 14/08/2012

Maria Domènech Roig ................. 15/08/2012

Antonio Maya Arcenegüi ............. 30/08/2012

• 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  ............................ 092 / 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

L’Hospitalet de l’Infant .................................. 4.905

Vandellòs ......................................................... 814

Masriudoms ..................................................... 138

Vanessa Park .................................................... 121

Masboquera ...................................................... 82

L’Almadrava ....................................................... 58

Població disseminada ......................................... 10

Total ............................................................ 6.128

Dades actualitzades 10/09/2012

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 11.24 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 18.42 18.46 19.12 20.35

CE 18.50 19.26 19.37 19.57 21.05

CE** 19.12 20.04 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 09.38 10.15

RE 09.33 10.37 10.55 11.05 11.49

CE 11.03 12.06 12.23 12.34 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 19.46 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 17/06/2012

(*) 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



La Revista 21Nom de la SeccióLa Revista 21Fotogaleria

Processó per la celebració de la Verge del Carme.

XIV Rústic Festa.  II Nít Lírica dels Estels.

Hissada de la Bandera Blava al port esportiu.foto: JORDI MARCÓ

foto: ASSOCIACIÓ MASIA DE CASTELLÓ foto: ASSOCIACIÓ MASIA DE CASTELLÓ

foto: FELIPE SANZ

foto: TVV foto: MONTSE SOTERO

Altres actes destacats

Sopar d’estiu de Masboquera. Dansa vora la mar blava.

Dinar organitzat pel Casal d’avis de l’Hospitalet.

Representació d’Un Mar Vivent.

Actuació castellera de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls.

foto: JORDI MARCÓ

foto: ASSUMPTA LLOP

foto: JORDI MARCÓ

foto: JORDI MARCÓ

Festa de Sant Pere

Bicicletada popular.



JuLioL de 201122 Nom de la Secció setembRe de 201222 Fotogaleria

Cercavila pels carrers. 

Homenatge a la gent gran.         

Cantada d’havaneres a càrrec de Veus de Reus.

Actuació de Batadip Batucada.

Animació infantil.

Vermut popular.

Actuació dels Batukets.

Espectacle de foc dels Diables de Vandellòs.

foto: BEATRIZ HIGUERAS

foto: JORDI MARCÓ

foto: NÚRIA BARCELÓ

foto: NÚRIA BARCELÓ

foto: RUT ANGLÈS

foto: RUT ANGLÈS

foto: NÚRIA BARCELÓ

foto: JORDI MARCÓ

Festa Major de Masriudoms

Festa Major de l’Almadrava



La Revista 23Nom de la SeccióLa Revista 23Fotogaleria

Acte del pregó, a càrrec de Ramon Miralles. Homenatge a l’avi més gran. Homenatge a l’àvia més gran.

Fideuà popular. Cursa de rucs. Pujada a peu a l’ermita de Sant Roc.

Cercavila posterior al pregó. Travessia al port nedant. Vermut popular.

Trobada de gegants. V competició resistència de barques. Gran castell de focs.

foto: BEATRIZ HIGUERAS foto: BEATRIZ HIGUERAS foto: BEATRIZ HIGUERAS

foto: ASSUMPTA LLOP foto: JORDI MARCÓ foto: JORDI MARCÓ

foto: MARIA DEL PILAR CARLES LÓPEZ foto: JORDI MARCÓ foto: JUAN ANTONIO SALGADO

foto: MARISA MAROTO foto: JORDI MARCÓ foto: JORDI VENTURA

Festa Major de l’Hospitalet
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