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Bon Nadal i felic, 2013!

L’Ajuntament ha destinat a aquestes subvencions un 64% més 
de diners que el curs passat.                                                                
          Pàg. 18

Aquest exercici ha permès al consistori revisar el pla d’actuació 
municipal i les activitats que s’haurien de fer en cada situació.      
          Pàg. 9

Més de 700 alumnes s’han beneficiat 
dels ajuts per als llibres de text

S’ha fet un simulacre d’activació 
del pla d’emergència nuclear

Entrevista al regidor 
Joaquim Gracia
      Pàg. 3 

Imatges de les 
festes de Vandellòs i 
Masboquera
      Pàg. 22 - 23

fotos: MARISA MAROTO / EDUARD MARGALEF
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Tradicionalment, quan arriben les festes de Nadal i 
Cap d’Any, tothom acostuma a desitjar pau i estimació 
entre els pobles i les persones. En els darrers anys, 
aquests desitjos acostumen a anar acompanyats d’altres 
consideracions d’ordre socioeconòmic, consistents en 
mantenir o trobar un lloc de treball que ens permeti 
afrontar amb cert optimisme l’any que començarem.

Tots som conscients dels problemes que ens envolten 
i de les dificultats per trobar una sortida a una crisi que es va perllongant i 
aguditzant entre les empreses, els treballadors i les administracions. Davant 
aquesta situació, l’actuació de l’Ajuntament ha d’anar adreçada a minimitzar 
l’impacte de les mancances econòmiques entre la població, molt especialment, 
entre els més desfavorits i intentar, en la mesura que es pugui, fomentar la 
generació d’ocupació. Pel que fa al primer aspecte, els nous pressupostos 
mantindran els preus dels serveis que presta l’Ajuntament –llars d’infants, Escola 
de Música, activitats esportives…- així com dels impostos que en depenen 
directament, cas de l’IBI i de l’IAE. Respecte al segon aspecte, el referit a 
l’ocupació, mantindrem el pla municipal d’ocupació d’aturats, portarem a 
terme una sèrie de petites i mitjanes inversions per ajudar l’empresariat local, 
propiciarem les inversions privades aturades des de fa massa anys i també 
impulsarem les relacions entre els grans empresaris ubicats al territori i els petits 
empresaris a fi d’aconseguir majors sinèrgies entre ells.

En moments difícils com l’actual, en què el context socioeconòmic no és el més 
favorable i no ens permet ser gaire optimistes, cal valorar més les petites coses i 
els petits detalls, com la proximitiat dels familiars, dels veïns i, si m’ho permeteu, 
també del vostre Ajuntament.

Que tingueu unes bones festes!

Alfons Garcia 
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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En aquests moments deu estar treballant en 
els nous pressupostos municipals…
Sí, l’objectiu és que puguin passar pel ple 
abans d’acabar l’any i tot i que els portem 
planificant des de fa temps, ara estem molt 
ocupats, acabant-los d’ajustar.

De fer ajustaments es parla, precisament, 
en la majoria de consistoris, arran de la cri-
si. Aquí també se n’hauran de fer?
Tot i que la situació econòmica de l’Ajun-
tament és bona, la crisi ens afecta a tots, 
amb la qual cosa el pressupost municipal de 
2013 també la notarà. Cal tenir en compte 
que alguns dels ingressos de l’Ajuntament 
disminuiran, entre altres raons, perquè les 
empreses que fins ara signaven convenis de 
col·laboració econòmica amb el consisto-
ri ja no estan en disposició de fer-ho en les 
mateixes condicions.

Quin deute té exactament l’Ajuntament?
A l’inici del mandat de l’actual equip de go-
vern, el conjunt del deute de l’Ajuntament, 
els patronats i les empreses municipals era 
de 4,3 milions d’euros. Aquest deute, que ja 
era molt reduït si el comparem, tant amb el 
que legalment podria assumir el nostre Ajun-
tament (13,6 milions d’euros) com amb el de 
la majoria dels ajuntaments; l’hem rebaixat 
enguany a la meitat, amortitzant 1,9 milions 
d’euros.

Què prioritzaran els pres-
supostos de l’any que ve?
L’atenció a les persones i 
el foment de l’ocupació i 
l’activitat econòmica. A 
aquests objectius segui-
ran estan encaminades 
les nostres accions. Per 
això, continuarem oferint 
els serveis a uns preus 
assequibles (els de les 
llars d’infants, Escola de Música, activitats 
i instal·lacions esportives, centres de dia, 
etc), malgrat les retallades que han aplicat  
altres administracions i la pujada de l’IVA; 
mantindrem l’aposta per la formació al Viver 
d’empreses i les subvencions als empresaris 
i emprenedors, així com els ajuts a la com-
pra de llibres que enguany hem incrementat 
considerablement. Això suposa un cost molt 
important, però creiem que necessari.
Amb la mateixa convicció, mantindrem el 
pla d’ocupació municipal, orientat a la con-
tractació de veïns en atur. Creiem que en 
aquests temps no es poden fer grans inver-
sions, sinó satisfer les necessitats diàries dels 
ciutadans i ajudar especialment aquells que 
es troben en condicions més desfavorides.

En tot cas, quines seran les inversions més 
destacades?
Tenim previst acabar les obres de rehabili-
tació de Ca la Torre de Vandellòs, Cal Forn 
de l’Hospitalet de l’Infant i Casa Abadia de 
Masriudoms i començar-ne altres noves com 
ara, les de millora de la piscina de Vande-
llòs, que està construïda en un terreny argi-
lós i té problemes d’estabilitat. També tenim 

previst dur a terme unes 
obres d’urgència per a la 
consolidació de la façana 
de l’hospital gòtic, reha-
bilitar la plaça del Pou de 
l’Hospitalet, construir una 
rotonda d’accés a la Ur-
banització Infant, arranjar 
carrers i soterrar serveis. 

Per consolidar el nucli antic de l’Hospitalet i 
potenciar el seu atractiu, acabarem de  “pea-
tonalitzar” els carrers Galera, Estació i Onze 
de Setembre i destinarem també als vianants 
el carrer Escoles.

Al ple del 5 de desembre vau acordar com-
prar la casa situada al carrer Estanislao Fi-
gueras, núm. 2 - Plaça Gil-Vernet de Vande-
llòs. A què es destinarà?
Per decidir els usos d’aquest espai, l’Ajunta-
ment vol convocar l’any que ve un concurs 
d’idees, obert a la participació ciutadana. 
També tenim previst obrir un procés de par-
ticipació ciutadana per decidir quin ús ha de 
tenir l’espai de les escoles velles de l’Hospi-
talet de l’Infant. 

Com a regidor d’Administració, està al cap-
davant del departament de Recursos Hu-
mans de l’Ajuntament. Els empleats munici-
pals també han hagut de patir les retallades 
imposades pel govern de l’Estat, oi?

Sí, de fet, l’any 2010 ja van patir una reduc-
ció del sou del 5%; el 2011, la congelació 
del salari; i aquest 2012, una rebaixa del sou 

del 7%, per la supressió de la paga de Na-
dal, i també la reducció dels complements 
en situació d’incapacitat laboral transitòria. 
L’any 2013 entrarà en vigor la reducció de 
dies de vacances i permisos que la llei obliga 
a aplicar, i la previsió és que les retribucions 
tampoc es podran incrementar. Per tot això, 
volem agrair al personal de l’Ajuntament, les 
dues empreses municipals i els tres patronats 
municipals la seva dedicació i esforç. Malau-
radament, per als empleats de la corporació, 
la reducció del sou i les altres retallades són 
d’obligat compliment, per llei i l’Ajuntament 
les ha d’aplicar. Tot i que aquestes mesures 
no afecten els càrrecs electes, els regidors de 
l’equip de govern vam decidir rebaixar-nos 
el 7% les retribucions de l’any 2012, per 
evitar greuges comparatius i solidaritzar-nos 
d’alguna manera amb el personal de la cor-
poració. Per la mateixa raó, l’any 2013 es 
mantindran les retribucions de tots els regi-
dors, tal com es van acordar l’any 2011.

Quin objectiu s’ha plantejat com a regidor 
de Medi Ambient amb vista a l’any vinent?
Segons dades del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat, Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant era l’any 2011 el ter-
cer municipi de la comarca del Baix Camp 
que feia més recollida selectiva, amb un 
64%. La nostra voluntat és que aquest per-
centatge continuï augmentant i per això hem 
instal·lat més contenidors de recollida selec-
tiva. Des d’un punt de vista més concret, per 
millorar el servei que es presta des de l’Àrea 
de Medi Ambient, tinc la intenció de crear 
dos equips de treball: un de medi natural, 
parcs i jardins; i un altre dedicat als residus 
i la neteja. 

Vol afegir alguna cosa, per finalitzar l’entre-
vista?
Sí, vull aprofitar aquesta oportunitat que em 
dóna La Revista, per desitjar a tots els lec-
tors molt bones festes i que l’any 2013 sigui 
millor.

Joaquim Gracia fa més de 9 anys que 
forma part de la corporació municipal: 
8 anys, com a regidor de l’oposició; i 
un any i mig, com a regidor d’Hisenda, 
Administració i també de Medi Ambi-
ent. Durant tot aquest temps, Gracia 
s’ha encarregat de revisar els números 
de l’Ajuntament. Amb les altres tasques 
que té encomanades actualment, a 
aquest edil els dies se li fan “molt curts”, 
segons afirma.

Els comptes 
municipals 

apostaran també 
pel foment de 

l’ocupació 

Entrevista al regidor Joaquim Gracia

El pressupost 
prioritzarà l’atenció a 
les persones
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L’any que acaba ha estat el de 
la consolidació de l’equip de go-
vern i de la seva obra. La tasca 
principal ha estat definida per 
uns pressupostos equilibrats 
amb què hem estat capaços de 
conjugar les polítiques socials 
amb les inversions.
Des que vàreu rebre el darrer 
número de la Revista hem fet 
una gran aposta per la cultura 
i, com diu el nostre eslògan, 
l’hem posada a l’abast de tot-
hom. En aquest sentit, l’Antena 
del Coneixement de la URV ha 
impartit dos cicles de conferèn-
cies que han gaudit d’un gran ressò, tant el pri-
mer referit a les partícules, com l’actual dedicat al 
càncer. De la mateixa manera, s’ha recuperat el 
cicle de cinema d’autor, a més d’altres sessions de 
cinema comercial, així com importants actuacions 
teatrals i musicals.  Voldríem aprofitar l’avinentesa 
per felicitar tant al grup de teatre local com a la 

banda de música municipal; 
així com agrair la tasca feta 
per totes les entitats locals.
En l’àmbit esportiu volem 
destacar el ventall d’activi-
tats incloses en la progra-
mació, on a més d’ampliar 
horaris i incorporar activitats, 
s’ha procurat minimitzar 
l’augment de l’IVA. Així ma-
teix, s’han aprovat les noves 

tarifes que tracten de facilitar que la població en 
general i, molt especialment, el jovent fins a 25 
anys practiqui esport a preus molt competitius. 
En l’àmbit econòmic s’han aprovat les ordenances 
fiscals que tracten de minimitzar l’impacte de la 
crisi econòmica sobre els nostres veïns i les nostres 
empreses i s’han pres mesures com la congelació 

dels principals impostos (IBI i IAE). La voluntat de 
lluitar units contra la crisi també ens ha portat a 
constituir la Taula d’Empresaris, que és una inicia-
tiva d’aquest Ajuntament per afavorir les relacions 
econòmiques entre les diferents empreses que tre-
ballen en el municipi.
Sense pretensió de fer un llistat exhaustiu de la 
nostra tasca, també s’ha portat a terme el simula-
cre del Pla d’emergència municipal (PAMEN), s’ha 
aprovat el projecte de reforma del mur medieval, 
de la reforma de carrers del nucli antic de l’Hos-
pitalet, de la Plaça del Pou, s’està treballant en 
l’adequació del local de joves de Vandellòs, en la 
remodelació de la piscina de Vandellòs… Tot això, 
mentre alguns s’entretenen en distribuir pamflets 
de mal gust, de to discutible i inoportuns en el 
temps. Vosaltres mateixos, salut! Més informació 
a: www.vandelloshospitalet.socialistes.cat

En aquest any i mig de mandat 
la sensació que tenim al nostre 
grup és que l’equip de govern 
està desenvolupant una política 
continuista: 1. Continuisme en 
inversions, amb obres ja projec-
tades en l’anterior mandat: Ca 
La Torre, Casa Abadia,  Cal Forn, 
Pla director de l’hospital gòtic, 
Plaça Hexagonal... 2. Continuis-
me en les línies d’ajut social per 
a famílies necessitades. 3. Con-
tinuïtat en promoció econòmi-
ca i ocupació: plans municipals 
d’ocupació, programes de su-
port a l’emprenedoria, ajuts de 
promoció econòmica, etc.; tot i 
reconèixer que s’ha inclòs algun canvi al qual hem 
donat suport perquè l’entorn econòmic també em-
pitjora dia rere dia.
En aquest context, el nostre municipi és afortunat 
pel que fa a la solidesa econòmica de l’Ajuntament: 
disposem d’un pressupost sanejat, amb nivells bai-

xos d’endeutament i amb 
capacitat financera per em-
prendre actuacions. Per con-
tra, no escapem a l’entorn 
social i econòmic actual: 461 
aturats, més de 50 famílies 
requereixen d’ajut alimentari, 
i petites empreses, autònoms 
i comerços tanquen les seves 
portes o redueixen personal.
 És cert que des de l’Ajunta-

ment no podem resoldre ni de bon tros els proble-
mes de la crisi, i que es vénen aplicant (ara i abans) 
mesures per fer-hi front; però no n’hi ha prou. En 
aquestes circumstàncies, cal analitzar quines inver-
sions prioritzem (poliesportius que el PSC supedita 
als  Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017, carrers 

sense barreres arquitectòniques, noves piscines o 
arreglar les existents...), cal revisar les línies d’ajut 
d’acord amb la problemàtica social del municipi, 
cal emprendre noves actuacions, i cal donar suport 
a les empreses locals assumint l’Ajuntament -quan 
sigui possible- el paper de client, a la vegada que de 
facilitador per emprendre nous processos.  
Demanem a l’Equip de Govern que concreti quin és 
el seu Pla d’actuació municipal per al present man-
dat, perquè creiem que tots els veïns i veïnes tenim 
dret a saber quan, quant, com i on es destinen els 
diners de  l’Ajuntament. 
Finalment, el grup municipal de CiU us vol desitjar 
a tots i totes unes molt bones festes nadalenques, 
amb el desig que el 2013 sigui millor que l’any que 
deixem enrere. 
Més informació a: www.ciuvh.cat

Mònica 
Boquera 
Castellví

Àngels 
Pérez 

Sánchez

Àlex 
Marfull 
Blanch

Un trimestre amb bones notes

Bon Nadal a tothom!

CiU demana que 
s’elabori el Pla 

d’actuació municipal

En temps difícils,  
pressupostos equilibrats 

i polítiques socials

Cap a on anem?
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Segons el cadastre de 1862, només  es 
conreava el 20%  del total de les terres del 
terme municipal de Vandellòs, essent, la 
resta, boscos, garrigues o terres ermes, la 
meitat de les quals, de propietat municipal.
Les subhastes dels aprofitaments del 
boscos del comú representaven la font 
d’ingressos més important per a les arques 
municipals. Del bosc, s’aprofitava tot: 
fusta, llenya, carbó, margalló (paumes) i 
pastura. Per exemple, l’any 1880, es van 
subhastar pasturatges per a 1150 ovelles 
i 350 cabres per un import de 700 ptes. 
Fins ben entrada la dècada dels cinquanta, 
del segle XX, davant de qualsevol 
eventualitat, l’Ajuntament, a més de les 
subhastes anuals, posava a la venda una 
part del bosc comunal per a fer front a les 
despeses imprevistes.
Molts veïns del municipi es dedicaven 
a fer carbó d’alzina, pi o 
altres llenyes i, quan les 
circumstàncies ho requerien, 
venien els pins i les llenyes 
dels seus boscos. En els 
períodes de l’any que no els 
calia anar al camp per ajudar 
en les feines de les collites, 
les dones es dedicaven a 
treballar les paumes per a fer 
sàrries i cabassos.
Cada any apareixien al Butlletí Oficial 
de la Província les subhastes dels 
arrendaments dels boscos del comú, i és 
per mitjà d’aquestes convocatòries que 
tenim notícia dels incendis forestals, ja 
que els boscos cremats estaven vedats a 
l’entrada del bestiar durant sis anys com 
a mesura per a poder regenerar-se. També 
donava notícia dels incendis forestals la 
premsa provincial i La Vanguardia .
Els incendis van ser freqüents durant 
aquest període. L’any 1868, l’Ajuntament 
va subhastar 600 càrregues de “leñas 
muertas” de la crema d’un bosc comunal. 
La partida del Barranc de Llèria es va 
cremar el dia 7 de juliol de 1871. La Tossa 
de l’Alzina, Font de les Figueres i Font de 
la Rosa es van cremar el dia 9 d’agost de 
1873. El Racó de l’Aigua-al-Coll es va 
cremar el 4 de maig de 1874. Les partides 
de  Casa de la Matarella, Calapí, Lleriola i 
Pla de Sauvia s’incendiaren el 5 d’abril de 
1878. El 21 de febrer de 1879 es cremaren 
unes 10 ha a la Bernada del Bosc del 
Comú. El Coll de Balaguer es va calcinar 
el 25 de juny 1879.
En la subhasta dels pasturatges de 1880, 
s’especificava que el bestiar cabrum no 
podia pasturar a les partides de l’Aigua-
al-Coll, Grevolà, Pla de l’Aubercoquer,  
Coll de Balaguer, Bassa Nova, Barrancs 
de la Batalla i de Malasset, Carrasquetes, 
Codolà, Cap de Terme,  Coma de Ballester,  
Cova d’en Vaqué, Pla de Sauvia, Racó 

de l’Escaleró i les vessants de les moles 
del Taix fins a la Bassa d’en  Tersà. És a 
dir, totes aquestes partides havien estat 
cremades feia pocs anys.
Cap a final de segle, tenim notícia 
d’un incendi, el 9 de febrer de 1893, al 
Barranc de Llèria i al Pla de Sauvia, on es 
calcinaren unes 20 ha. El 20 de setembre 
de 1894 es va declarar un incendi a la 
partida de Lleriola.
Segons informava La Vanguardia, l’11 de 
maig de 1893: “los bosques comunales 
del término de Vandellós han sido 
destruídos en toda su extensión por un 
voraz incendio que se ha mantenido 
durante tres días, levantando inmensas 
lenguas de fuego que devoraban cuanto 
encontraban a su paso”.
També tenim constància al municipi, 
durant aquest període, d’un tema tan 
actual com és el dels incendis forestals  
provocats. Un comentarista del Diario de 
Tarragona, en un article publicat el 19 de 
novembre de 1868, acusava els ramaders 
dels pobles de Tivissa, Rasquera, Tivenys i 
Vandellòs de provocar, cada any, la crema 

d’una part dels boscos dels seus termes 
municipals amb la finalitat que el bestiar 
mengés la brosta tendra: “los ganaderos 
no desconocen como después de un 
incendio renacen los pastos muy lozanos 
(...) No importa que se quemen las leñas 
y arbolado; si la agricultura luego no 
tiene lluvias o experimenta los desastres 
producidos por la inundación, que tenga 
paciencia y se aguante; el ganado ya tiene 
lo necesario y basta”.
No sabem si estaven prou fonamentades 
aquestes acusacions del comentarista; el 
cert és que quedava vedada l’entrada de 
bestiar, durant sis anys a les zones  de bosc 
o garriga cremades.  
En l’incendi del 15 d’agost de 1892, la 
guàrdia civil va acusar de negligència 
l’alcalde pedani de l’Hospitalet, Josep 
Lleó: ”por falta de auxilio, al serle 
entregado un oficio reclamándole los 
vecinos de la misma para sofocar dicho 
incendio”. La resposta de l’alcalde fou 
categòrica: “que fuese a apagarlo aquel 
que lo había incendiado”.
 Joan Vernet Borràs

Els incendis forestals al 
bosc del comú a la segona 
meitat del S.XIX

En aquesta època els boscos cremats estaven 
vedats a l’entrada del bestiar durant sis anys 

com a mesura per a poder regenerar-se
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El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat recentment les 

noves ordenances fiscals 

Amb els vots a favor dels grups munici-
pals del PSC i la FIC i l’abstenció de CiU, 
el Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment les ordenances fiscals que s’apli-
caran l’any 2013, el passat 30 d’octubre.
En relació amb les noves ordenances 
fiscals, cal destacar que els impostos de 
béns immobles (IBI), d’activitats econò-
miques, de circulació de vehicles i de 
construccions, així com la majoria de les 
taxes municipals continuaran com l’any 
2012. 
Les taxes dels serveis que gestionen les 
empreses del Consell Comarcal del Baix 
Camp, és a dir, de subministrament i trac-
tament de l’aigua i clavegueram i de la 
recollida i tractament dels residus urbans, 
en canvi, s’incrementaran un 3%. En un 
percentatge similar augmentaran també 
les tarifes proposades per l’empresa que 
es fa càrrec dels serveis de cementiris i 
tanatori.
Per facilitar als veïns el pagament de l’IBI 
urbana, el consistori fraccionarà en dos 

cops l’import del rebut: del 26 d’abril al 
28 de juny i del 30 d’agost al 30 d’octu-
bre de 2013. Com a novetat, no només 
s’aplicaran bonificacions a les famílies 
nombroses en els impostos i taxes muni-
cipals, sinó també a les famílies mono-
parentals.
Una altra de les novetats és que els titu-
lars de les activitats hauran de pagar les 
taxes per l’obertura, canvi de titular i re-
visió d’aquestes a l’Ajuntament, a través 

de BASE, en lloc de fer-ho com fins ara 
a l’empresa que realitzava el control. Els 
preus que hauran d’abonar seran inferi-
ors als aplicats fins ara. Aquesta és una 
mesura resultant de l’aplicació de la nova 
normativa catalana que pretén agilitar els 
tràmits i simplificar el procés administra-
tiu per facilitar l’activitat econòmica.
Les ordenances fiscals del 2013 es podran 
consultar l’any que ve a la pàgina web 
municipal: www.vandellos-hospitalet.cat

Es mantenen els impostos 
municipals per a l’any 2013

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2012                                                Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2010                                                 

Partits Vots %

CiU 876 30,36

PSC 491 17,01

ERC-Cat Sí 428 14,83

PP 394 13,65

C’s 331 11,47

ICV-EUiA 158 5,47

CUP-Alter. d’Esquerres 62 2,14

SI 45 1,55

Altres 54 1,8

Vots 2.921 69,55

Vots nuls   36 1,23

Vots en blanc   46 1,57%

Els partits més votats Vots %

CiU 996 41,47

PSC-PSOE 507 21,11

PP 265 11,03

ERC/ESQUERRA 178 7,41

C’s 106 4,41

ICV-EUiA 101 4,2

SI 65 2,71

Altres 114 4,7

Vots 2.422 59,36

Vots nuls 20 0,83

Vots en blanc 70 2,89

Resultats de les eleccions al Parlament, al municipi 
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Tres nous equipaments 
públics, per a la primavera

L’alcalde, Alfons Gar-
cia, i els regidors de 
l’Ajuntament han vi-
sitat recentment les 
obres de Cal Forn, a 
l’Hospitalet de l’Infant; 
la Casa Abadia. a Mas-
riudoms; i Ca la Torre, 
a Vandellòs. Aquests 
projectes estan fi-
nançats pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la 
Generalitat 2008-2012 
(PUOSC). 
Acompanyats dels 
constructors i direc-
cions facultatives dels treballs de re-
habilitació, els representants muni-
cipals han pogut comprovar que les 
obres estan avançant a bon ritme. 
Segons es calcula, estaran enllestides 
a la primavera, de forma que els ciu-
tadans podran gaudir en breu de tres 
nous equipaments públics.
Així, l’edifici de Cal Forn, situat al c/ 

Estació núm. 1 de l’Hospitalet, podrà 
albergar aviat la nova seu de l’oficina 
de Turisme; la Casa Abadia, ubicada 
al c/ Major núm. 11 de Masriudoms 
tindrà un ús social i assistencial; i Ca 
la Torre, que es troba a la plaça Drs. 
Gil Vernet de Vandellòs, serà destina-
da a l’arxiu històric municipal i a les 
entitats locals.

L’Ajuntament ha promogut les obres d’enderroc 
de l’immoble situat al carrer Major número 25 de 
l’Hospitalet de l’Infant, que es trobava en mal estat. 
Com es veu a la imatge, aquest edifici municipal no 
s’ha enderrocat totalment, sinó que s’han mantingut 
alguns dels elements existents, per deixar el solar tan-
cat i en condicions de seguretat i salubritat, especial-
ment en relació a les finques veïnes i la via pública.

A la fotografia podeu veure el resultat de les obres 
d’adequació i pavimentació que s’han fet a una part 
de sòl annexa al carrer del Parralet de Cal Salvador de 
Vandellòs, amb una superfície d’uns 100 m2, que no 
tenia cap tractament d’acabat concret i era de terra.
Aquests treballs han inclòs una neteja general de les 
parcel·les afectades, l’eliminació de la vegetació in-
vasiva existent, la recuperació i recol·locació de la 
pedra de molí que hi havia de forma que ara és més 
visible, l’anivellament del terreny, l’execució d’un 
muret per subjectar les terres i la pavimentació de 
més de la meitat del sòl. Aquesta part pavimentada 
ara és apta per l’aparcament de vehicles en bateria.

Les obres de 
Cal Forn, Casa 
Abadia i Ca la 
Torre avancen 

a bon ritme

S’estan arranjant les places 
del poblat Hifrensa
Les obres de rehabilitació de la Plaça Hexagonal i arranjament de 
la Plaça de Gespa de l’Hospitalet de l’Infant, incloses també al Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), han començat recentment i dura-
ran uns dos mesos. 
Ambdues places formen part del poblat Hifrensa, un conjunt format 
per habitatges i equipaments projectat l’any 1967 pel reconegut ar-
quitecte Antonio Bonet Castellana per allotjar els treballadors de la 
central nuclear Vandellòs I i les seves famílies. 
La intenció bàsica del projecte consisteix en reformar les places per 
tal de retornar-les al seu estat original, per resoldre diverses patolo-
gies, i amb l’esperit que va impulsar Bonet Castellana en l’ús dels 
materials.

S’han adequat unes parcel·les del 
C/ Parralet de Vandellòs

S’ha enderrocat un edifici del 
carrer Major de l’Hospitalet
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Abans de la creació d’Enresa, els residus 
radioactius generats als centres de recer-
ca, indústries o hospitals s’emmagatze-
maven a una antiga mina d’urani, la Mina 
Beta, que estava situada en una finca que 
portava per nom El Cabril, a la Serra Al-
barrana de Còrdova. Aquests terrenys 
estaven gestionats per la Junta d’Energia 
Nuclear (JEN) fins que, el 13 de desembre 
de 1985, una ordre ministerial va transferir 
les instal·lacions d’El Cabril a una recent 
creada Enresa, que havia de fer front al seu 
primer gran repte: la renovació de la ges-
tió dels residus radioactius de baixa i mitja 
activitat. 

Un dels grans objectius d’Enresa, paral·lel 
a l’activitat tècnica, fou la d’apostar per 
l’obertura de la instal·lació a la societat: 
mostrar als veïns l’activitat que allí s’hi re-
alitzava perquè passés a ser vista com una 
instal·lació de solvència tècnica que de-
senvolupava una activitat de forma segura i 
que, a més, generava llocs de feina. La cre-
ació del nou Cabril va donar treball a 300 
persones i va suposar una inversió de 7.500 
milions de les antigues pessetes més altres 

2.000 milions en obres d’infraestructura vi-
ària al seu entorn.
Pel que fa a l’aspecte tècnic es va constatar 
la capacitat humana i tecnològica espa-
nyola per a reorganitzar la gestió d’aquests 
materials i, fins i tot, aconseguir superar els 
estàndards de seguretat internacionals. En-
resa va prendre com a exemple els centres 
d’emmagatzemament francesos i d’aquesta 
manera va projectar el nou Cabril, les instal-
lacions del qual apostaven per l’emmagat-
zemament en plataformes de formigó i 
processos robotitzats. Aquesta nova gestió 

va permetre, a més, buidar els magatzems 
de les centrals nuclears i unificar la gestió 
de tots els residus de baixa i mitja activitat 
que es generessin a Espanya, també els que 
provenien del desmantellament de centrals 
nuclears i instal·lacions radioactives.
Per exemple, des de l’any 1998 i fins al 
2003, El Cabril va rebre, gestionar i emma-
gatzemar a les seves cel·les 1.763 tones de 
residus de mitja i baixa activitat produïdes 
durant el desmantellament de l‘antiga cen-
tral nuclear de Vandellòs 1, avui en dia con-
vertida ja en el Centre Tecnològic Mestral.  

El Cabril, vint anys de modernitat

S’ha convertit en un 
referent internacional 

en la gestió i 
l’emmagatzemament de 
residus radioactius de 
baixa i mitja activitat

El passat 25 d’octubre, el Tinent Coronel en Cap i màxim res-
ponsable de la Direcció General de la Policia a Tarragona, Ma-
riano Martínez Luna, va fer entrega d’una Menció Honorífica 
-Categoria Especial- a Amparo Toledo Castañeda, responsable 
de l’Àrea d’Actuacions Administratives d’Enresa al Centre Tec-
nològic Mestral, durant la celebració del Dia de la Seguretat 
Privada. 
Durant el Dia de la Seguretat Privada es reconeix la tasca realit-
zada per diferents empreses i institucions en aquesta matèria. En 
concret, el CT Mestral va rebre una Menció Honorífica -Cate-
goria Especial- per la seva cooperació, col·laboració, iniciativa i 
transcendència en l’acompliment dels requeriments establerts a 
la legislació específica aplicable a la Seguretat Privada.
A l’acte hi van assistir més de cent convidats, entre els quals 
destaca el secretari general de la Subdelegació del Govern, Car-
los Miranda, el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra 
o el Cap de la Comissaria Provincial de la Policia, José María 
Delgado.  

Magatzem de residus de baixa i mitja activitat d’El Cabril, situat a la serra Albarrana.

La Direcció General de la Policia atorga un 
reconeixement al Centre Tecnològic Mestral 

Al centre, Amparo Toledo Castañeda, responsable de l’Àrea 
d’Actuacions Administratives d’Enresa al CT Mestral, juntament 
amb altres premiats.
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S’ha fet un simulacre 
d’activació del pla 
d’emergència nuclear
La Subdelegació del Govern a 
Tarragona va organitzar un si-
mulacre d’emergència a l’àrea 
nuclear de Vandellòs el pas-
sat 22 de novembre. Aquest 
exercici d’activació del Pla 
d’emergència nuclear de Ta-
rragona (PENTA) i en conse-
qüència, del Pla d’actuació 
municipal en emergència nu-
clear (PAMEN), ha permès a 
l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant revisar 
aquest document i les activitats que s’ hau-
rien de fer en cada situació. 
Hi van participar un centenar de persones, 
incloses a l’estructura organitzativa previs-
ta al PAMEN: Policia Local, brigada, admi-
nistratius i tècnics municipals, etc. La idea 
era que tots ells tinguin clar com haurien 
d’actuar en cas que es produís una emer-
gència nuclear. Aquest simulacre no va 
afectar la població.

En la sessió del Ple de 
l’Ajuntament que va tenir lloc el 
passat 30 d’octubre, es va apro-
var l’actualització i modificació 
del PAMEN. Aquest document 
és un conjunt de previsions, de 
caràcter material i organitzatiu, 
que té com a objectiu informar 
i protegir la població en cas 
d’emergència nuclear.
En relació amb els plans 
d’emergència de les zones nu-
clears, precisament, va parlar 

el passat 27 de novembre l’alcalde, com a 
president de l’Asociación de Municipios en 
Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), al 
Congrés dels Diputats. A la ponència encar-
regada de les relacions amb el Consejo de 
Seguridad Nuclear que es va celebrar a Ma-
drid a porta tancada, Alfons Garcia va asse-
nyalar que l’Estat s’hi ha d’implicar més, per-
què “fan falta més mitjans tècnics per posar 
en funcionament els esmentats plans”.

Dani Llorens i Josep Domènech, 
dos bombers adscrits al parc de 
l’Hospitalet de l’Infant van rebre el 
passat 19 d’octubre una medalla en 
reconeixement als seus 20 anys com 
a bombers voluntaris. Aquesta meda-
lla, la van rebre en el marc de l’acte 
de lliurament de les medalles d’honor 
del cos dels Bombers celebrat a Torto-
sa. L’acte va comptar amb la presència 
del conseller d’Interior, Felip Puig; i de 
l’alcalde del municipi, Alfons Garcia, 
entre altres autoritats. 

La Policia Local de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant va celebrar la 
seva festa, el 12 d’octubre, amb di-
versos actes, com ara una missa i un 
aperitiu, en companyia de les autori-
tats municipals i en representació dels 
Mossos d’Esquadra, el sergent Josep 
Balinyà. També s’hi van lliurar els tro-
feus als jugadors del triangular de fut-
bol disputat a l’octubre a l’Hospitalet. 
En primer lloc, va quedar la Policia 
Local; en segon, la Guàrdia Civil; i en 
tercer, els Mossos d’Esquadra.

Mireu el 
reportatge de 

la TVV

L’Hospitalet acull el Comitè d’Informació de Vandellòs II
La Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
va albergar el passat 23 d’octubre  la reunió 
del Comitè d’Informació per a la central nu-
clear Vandellòs II, convocada pel Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme. El director 
de la central, Rafael Martín, va exposar les 
fites més significatives de l’operació de la 
planta durant l’últim any, a més de facilitar 
les últimes dades corresponents a recursos 
humans i a inversió.
Martín va informar als diferents represen-
tants institucionals convocats de la recent 
realització de la 18ª Recàrrega de Combus-
tible de la planta i dels resultats del follow 
up del WANO Peer Review dut a terme a la 

planta aquest any i d’activitats d’integració 
en l’entorn (més detalls a: www.anav.es)
El director de la CN Vandellós II també es 
va referir al projecte Reforç de la Segure-
tat, derivat de les proves de resistència 

fixades per la Unió Europea per a totes les 
centrals nuclears del continent després de 
l’accident de Fukushima.
Els Comitès d’Informació són un organis-
me, la reunió del qual convoca anualment 
el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 
en què participen els alcaldes dels munici-
pis de les àrees d’influència de les centrals, 
representants del CSN, de Protecció Civil, 
del sector sanitari, educatiu i empresarial, 
així com de la Subdirecció d’Energia Nu-
clear del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç; del departament d’Energia i Mines 
de la Generalitat de Catalunya i de la Sub-
delegació del Govern a Tarragona. 

Festa de la Policia Local

Medalles d’honor per a 
dos bombers voluntaris 
del parc de l’Hospitalet



maRç De 20111010 DesembRe 2012Economia i treball

Més de 250 matriculats, als 
cursos del Viver d’empreses
L’oferta formativa corresponent al 
període tardor-hivern que va posar 
a l’abast de la ciutadania l’empresa 
municipal que vetlla pel desenvo-
lupament econòmic de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, 
ha tingut molt bona acceptació. Se 
n’han beneficiat més de 250 perso-
nes, la majoria en situació d’atur. 
Durant aquest temps, recordem, 
s’han ofert al Viver d’empreses 11 
cursos teòrico-pràctics de llarga 
durada, per millorar la formació 
dels participants i la seva ocupabi-
litat ; 10 càpsules, uns cursos més 
curts i específics per despertar l’in-
terès per nous sectors d’activitat i 
ampliar coneixements; i 2 itineraris 
formatius (una combinació de cur-
sos i càpsules per mitjà dels quals 

s’ha volgut oferir una formació 
transversal en dos dels sectors que 
més ocupació generen en el territo-
ri: gestió comercial i màrqueting i 
educació, sanitat i nutrició).
La nova oferta formativa comença-
rà el mes de febrer i finalitzarà al 
juny. Per més informació, podeu 
adreçar-vos al Viver d’empreses o 
consultar la pàgina web www.idet-
sa.net. L’empresa municipal també 
té un perfil a Twitter (@idetsa), on 
podeu estar al dia de les novetats.
Arran de les darreres inversions 
que s’han fet al Viver d’empreses, 
aquest va aconseguir ser acreditat 
pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) com a Centre de Forma-
ció Ocupacional el passat 11 de 
juliol.

La Mesa d’Alcaldes de 
l’Energia organitza una 
segona jornada de debat
 La II Jornada Energia i Desenvolupament Local, orga-
nitzada per la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Cata-
lunya (MADE), va celebrar-se el passat 27 de novembre 
al pavelló firal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i va 
comptar amb més d’un centenar d’inscrits. La jorna-
da, que estava també oberta al públic en general, va 
constatar la “incertesa” actual del sector elèctric, da-
vant tant de les recents modificacions regulatòries com 
per altres d’ anunciades per l’ Executiu central. Hi van 
participar Alberto Carbajo, ex director d’operacions de 
Red Eléctrica Española; el president d’una de les em-
preses líders en energies renovables, FERSA, Francesc 
Homs; i el president del consell assessor d’Endesa a 
Catalunya, David Madí.
Durant el matí, el president de la Diputació de Tarra-
gona, Josep Poblet, va anunciar que l’any 2013 serà 
una realitat la càtedra Energia i Desenvolupament Lo-
cal a la Universitat Rovira i Virgili, estudis que ha im-
pulsat la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya 
per tal d’afavorir anàlisis científics sobre potencialitats 
de desenvolupament territorial prenent com a base 
la producció elèctrica. Poblet també va informar que 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) re-
brà fons per desenvolupar estudis sobre potencialitats 
d’aprofitament de la biomassa en els deu municipis 
que formen la mesa.
Cal recordar que la MADE està integrada pels consis-
toris d’Ascó, Garcia, la Fatarella, 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. 
En representació del nostre municipi, hi va assistir el re-
gidor de Promoció Econòmica, Miguel Ángel Garcés.

Amb una cuina mediterrània “amb un toc 
d’autor”, plats saborosos i ben presentats, 
preus assequibles i un bon tracte i atenció 
per part dels cambrers, el Restaurant Nàutic 
pretén atreure clients. I ho ha aconseguit, 
perquè des que va obrir el passat mes de 
març, sota una nova direcció, la de Xavier 
Martínez i Luis Rando, ha tingut molta ac-
ceptació i s’hi han parat i desparat moltes 
taules.
Tots dos tenen uns perfils professionals ide-
als per aquest tipus de negoci: en Xavier és 
un diplomat en Protocol i Relacions Institu-
cionals; i en Luis és un cuiner amb una àm-
plia trajectòria en l’àmbit de la restauració, 
que ha guanyat diversos guardons com, per 

exemple, una estrella Michelín com a xef 
del restaurant Las Torres (Huesca) i el 1r 
premi del Concurso Nacional de Castilla la 
Mancha.

“El nostre restaurant és senzill, no és elitis-
ta ni presumptuós. El que volem és que la 
gent s’hi senti a gust i per això vam apos-
tar també per una decoració funcional, no 
ostentosa”, explica Xavier, veí de l’Hospi-
talet de l’Infant. Amb aquesta idea de po-
sar en funcionament un restaurant “adaptat 
als temps de crisi, a les necessitats i pressu-
postos de tots els públics” es van adreçar 
al Viver d’empreses, on a través del Ser-
vei d’Assessorament a Emprenedors, els 
van “orientar molt bé a l’hora de muntar el 
negoci i estudiar la seva viabilitat”, segons 
afirmen. Al seu perfil de Facebook (Nàutic 
L’Hospitalet de l’Infant)  podeu veure la car-
ta i els menús variats que ofereix.

empReneDoRs

Luis Rando i Xavier Martínez, al Nàutic.

“El nostre restaurant és senzill, 
perquè la gent s’hi senti a gust” SAE: 977 820 820

Més informació a: www.idetsa.net

@idetsa
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Un distintiu de qualitat, per a 
cinc establiments de la zona

Agenda d’actes de Nadal

El Ple ha aprovat recentment el nou re-
glament dels mercats de venda no se-
dentària. És un document més complet 
i específic que el reglament anterior, que 
era de l’any 94 i s’havia anat actualitzant 
amb modificacions puntuals.
Ha estat consensuat amb l’Associació de 
Marxants de la Província de Tarragona i 
amb els mateixos paradistes del mercat 
ambulant dels diumenges de l’Hospitalet 
de l’Infant.
Mitjançant aquest reglament, l’Ajunta-
ment estableix el nombre de parades, 
els criteris d’adjudicació, la superfície i 
la distribució, amb la finalitat de posar a 
l’abast dels ciutadans una oferta comer-
cial racional i variada. 
El nou document incorpora uns apartats 
on estan tipificades les infraccions i les 
sancions a les quals poden enfrontar-se 
els paradistes si incompleixen la norma-
tiva.
Pel que fa al mercadet de l’Hospitalet, 
el regidor de Comerç, Álex Marfull, ha 
explicat que l’any que ve el consistori 
contractarà una empresa de seguretat per 
reforçar-ne la vigilància.

Un total de cinc establiments turístics del 
territori de la MIDIT, la mancomunitat que 
vetlla pel desenvolupament econòmic de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i 
Pratdip, han rebut un distintiu de qualitat. 
Per aconseguir el distintiu, aquests establi-
ments (Deviteca, una botiga de menjar i 
càtering de l’Hospitalet de l’Infant; Cal Sec, 
un allotjament rural de Masboquera; Cal 
Barceló, un allotjament rural de Vandellòs; 
l’Hotel Sancho de l’Hospitalet; i Cal Menes-
cal, un allotjament rural de Pratdip) han pas-
sat una auditoria de forma voluntària.
En aquestes auditories, que va encarregar la 
MIDIT a l’empresa consultora Blau Advisors, 
s’han avaluat diversos aspectes, com ara l’ús 
de productes locals. D’aquesta manera, els 

establiments esmentats han pogut saber en 
quina situació es troben i acreditar que ofe-
reixen uns serveis de qualitat.
El mateix podran aconseguir tots aquells es-
tabliments turístics del territori de la MIDIT 
(restaurants i hotels) que ho desitgin, perquè 
aquest projecte engegat per la mancomunitat 
continua en marxa. Així, doncs, els empresa-
ris que vulguin sotmetre’s a una auditoria, en-
cara s’hi poden inscriure trucant a l’Oficina 
Tècnica de la MIDIT (tel. 977 56 90 30).
A l’acte de lliurament dels distintius, que va 
tenir lloc el 12 de novembre a la sala d’actes 
de la Casa de la Vila, hi van assistir l’alcalde, 
Alfons Garcia; el regidor de Turisme, Àlex 
Marfull; i l’alcalde de Pratdip, Josep Mon-
tané. 

S’aprova un nou reglament 
per als mercadets 

Turisme L’Hospitalet de l’Infant

DESEMBRE
Dilluns 24
16.00h Casal de Joves Vandellòs  Cinema: “Crepúsculo”  i  “Luna Nueva”
16.00h Casal de Joves l’Hospitalet  Campionat de Sing Star
17.30h Parròquia de Vandellòs  Missa vespertina de Nadal 
22.00h Parròquia de Vandellòs Missa del Gall (amb els nens de la catequesi)
24.00h Parròquia de l’Hospitalet Missa del Gall 
Dimarts 25
12.30h Parròquia de l’Hospitalet  Missa de Nadal 
18/22.00h Casal de Joves Vandellòs Cinema: “Eclipse”  i  “Amanecer I”
18/22.00h Casal de Joves l’Hospitalet  Campionat Just Dance 
Dimecres 26
11.00h Carrers de Vandellòs Cursa de vehicles sense motor
18-20.30h Masia de Castelló XV  Pessebre dels Estels
18/22.00h Casal de Joves Vandellòs Cinema: “Amanecer II”  i  “El Señor de los Anillos I”
18/22.00h Casal de Joves l’Hospitalet  Campionat de pòquer
19.00h Parròquia de l’Hospitalet  Missa de Sant Esteve 
Dijous 27 i divendres 28 
11.00h a 13.00h i 16.00h a 19.30h 
 Pavelló de Vandellòs Parc de Nadal
Dijous 27
16/22.00h Casal de Joves Vandellòs Cinema:  “El Señor de los Anillos II i III”
16/22.00h Casal de Joves l’Hospitalet Campionat de pòquer
18.00h Teatre-Auditori l’Hospitalet Cinema:  “Les Aventures de Tadeo Jones”
 Acte solidari Marató TV3
Divendres 28
11.00h Centre Cultural Infant Pere Taller nadalenc
16/00.00h Casal de Joves Vandellòs Campionat de pòquer
16/00.00h Casal de Joves l’Hospitalet Cinema: “Amanecer I” i “Amanecer II”
18.00h Auditori Vandellòs Cinema: “Les Aventures de Tadeo Jones”
20.00h Parròquia Vandellòs Confirmacions 
Dissabte 29 i diumenge 30 
18-20.30h Masia de Castelló XV  Pessebre dels Estels
Dissabte 29
11-14.00h Pista damunt escola Vandellòs Circuit de Cars

17-01.00h Casals de Joves Cap d’Any Jove!
22.00h Teatre -Auditori l’Hospitalet Cinema : “Lo Imposible”
Diumenge 30
10.30h Parròquia de Vandellòs Missa 
11.00h Carrers de l’Hospitalet  I Cursa Sant Silvestre 
 Lloc de sortida: Pl. Berenguer d’Entença 
12.30h Parròquia de l’Hospitalet  Missa de la Festa de la Sagrada Família 
16-22.00h Casals de Joves  Campionat de Fifa ‘13 
20.00h Teatre -Auditori l’Hospitalet Concert : Nadales del Món. 
Dilluns 31
11.00h Vandellòs i l’Hospitalet L’Home dels Nassos
19.00h Parròquia de l’Hospitalet Missa de primeres vespres de Santa Maria 
21.00h Pavelló de Vandellòs Sopar i Ball de Cap d’Any
21.00h Pavelló de l’Hospitalet  Sopar i Ball de Cap d’Any
21.30h Casal Masriudoms Sopar i Ball de Cap d’Any
GENER
Dimarts 1
10.30h Parròquia de Vandellòs Missa 
12.30h Parròquia de l’Hospitalet  Octava de Nadal. Missa de Santa Maria
Dimecres 2
10-13.00h Pavelló de l’Hospitalet  Parc de Nadal
Dijous 3 i divendres 4
10.00h-13.00h i 16-20.00h
 Pavelló de l’Hospitalet  Parc de Nadal
Dissabte 5
19.00h Parròquia de l’Hospitalet  Primeres vespres de l’Epifania del Senyor
18.00h Carrers de l’Hospitalet Cavalcada de Reis
19.30h Carrers de Masriudoms Cavalcada de Reis
20.00h Carrers de Vandellòs Cavalcada de Reis 
Diumenge 6
10.30h Parròquia de Vandellòs Missa 
12.00h Carrers de Masboquera Cavalcada de Reis
12.30h Parròquia de l’Hospitalet  Missa. Festa de l’Epifania del Senyor 

Nota: Pot haver-hi canvis en els horaris. Al web municipal hi trobareu la informació actualitzada (www.vandellos-hospitalet.cat).
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Més activitats per al jovent

Hi ha programades diverses 
propostes per acabar l’any 

i iniciar el 2013

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

A hores d’ara és a punt de finalitzar el programa 
d’activitats juvenils organitzat per la Regidoria de Jo-
ventut per a l’últim trimestre del 2012, amb les pro-
postes vinculades al Nadal. Durant aquests darrers 
mesos, aquest programa batejat amb el nom de “Fes-
t@’l teu”, ha inclòs diversos tallers, cursos, concur-
sos, xerrades, etc., de diferents temàtiques. Així, per 
exemple, per celebrar Halloween, el Casal de Joves 
de l’Hospitalet de l’Infant es van convertir en un pas-
satge del terror i hi va haver una “Caminada Zom-
bie”, a càrrec de la Colla de Tabalers de l’Hospitalet 
de l’Infant.
A principis de 2013, els joves del municipi tindran al 
seu abast el nou programa Fes-t@’l teu, que contindrà 
entre altres propostes previstes per al primer trimestre 
de l’any, la festa del 4t aniversari del Casal de Joves 
de Vandellòs.
Aquest col·lectiu també tindrà a la seva disposició el 
nou programa “Tok’l 2”, organitzat conjuntament per 
les regidories de Joventut de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i Mont-roig del Camp. Aquest programa es 
caracteritza per oferir, sobretot, sortides a molt bon 
preu (l’última del 2012 va tenir com a destinació 
PortAventura, el passat 15 de desembre). Us avan-
cem que l’any 2013 s’oferirà als joves la possibilitat 
d’apuntar-se a una esquiada i de viatjar fins a Madrid, 
entre altres activitats.

Segueix-nos a: 

Festa d’aniversari, 
al Casal de Joves de 
l’Hospitalet de l’Infant

Vandellòs celebra alhora el 
Correllengua i el II Festival Aglà

El 18 de novembre de 2011 es va inaugurar l’actual Ca-
sal de Joves de l’Hospitalet. Per celebrar el primer ani-
versari de la nova ubicació d’aquest equipament mu-
nicipal (l’Ajuntament el va traslladar de l’antiga escola 
Àster a l’edifici de les escoles velles, on es troba ara), la 
Regidoria de Joventut va organitzar-hi una festa el passat 
17 de novembre, de les 16 a les 22 h. A la festa, els as-
sistents van poder gaudir-hi de música, discjòqueis, be-
renar, competicions de Singstar i de futbolí i d’un camp 
de “Laser Tang”.

La Comissió del Correllengua de Vandellòs i l’Associació de Joves i 
la Colla de Diables del mateix poble es van coordinar per celebrar el 
passat 17 de novembre una festa reivindicativa a favor de la llengua 
i la cultura catalanes. Amb aquest objectiu, van organitzar, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, un seguit d’activitats per a tots els 
públics, entre les quals destaca: una ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla Reus Jove, una plantada de bèsties i correfoc infantil, una 
xerrada del sociòleg Òscar Ibáñez sobre la situació sociolingüística 
del català a les Illes Balears, una mostra de treballs realitzats pels 
alumnes de l’Escola Valdelors i un sopar popular. 
A la nit, en el marc del II Festival Aglà organitzat per l’associació de 
joves, els grups de música Xeic! i Obrint Pas van aconseguir omplir 
de gom a gom el pavelló poliesportiu de Vandellòs, on també van 
actuar els discjòqueis OGT i Mackueing fins a la matinada.
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
ha acollit els III Jocs Nuclears

L’Àrea d’Esports 
s’adhereix al 
l“Efecte Mestral” 

Amb la voluntat d’actuar i incidir en la prevenció, 
informació i conscienciació del càncer, així com en 
la rehabilitació de les persones que han patit aques-
ta malaltia, l’Ajuntament, l’empresa municipal que 
gestiona les instal·lacions esportives (Llastres Serveis 
Municipals, SL) i l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer – Catalunya Contra el Càncer de Tarragona 
(AECC) han signat un conveni de col·laboració. 
En virtut d’aquest conveni, des del passat  mes de 
novembre, el consistori cedeix a l’associació les 
instal·lacions de la piscina municipal coberta de 
l’Hospitalet de l’Infant per realitzar les activitats 
aquàtiques del programa “Molt per viure”. Aquest 
programa té com a objectiu la rehabilitació i la pre-
venció de l’edema limfàtic o limfoedema en dones 

intervingudes de càncer de mama. 
Les interessades en rebre aquest servei de fisioteràpia 
i rehabilitació especialitzada, que posa a disposició 
l’AECC de forma gratuïta, han de posar-se en con-
tacte amb l’associació (Av. Ramon i Cajal, 29, 1r A, 
43001 Tarragona; tel. 977 222 221 i 977 222 293). 
L’entrada a la piscina és gratuïta per a les empadro-
nades al municipi; i té un preu d’1,5 euros per a les 
persones de fora del municipi.

Més de 250 treballadors de plantes nu-
clears espanyoles i de la resta del món 
es van aplegar a les instal·lacions es-
portives de  Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant  i Ascó del 14 al 16 de setembre, 
amb motiu de la celebració dels III Jocs 
Nuclears. Durant aquests dies, els dos 
municipis van acollir proves de pàdel, 
futbol sala, escacs, senderisme i atletis-
me. 
Els Jocs Nuclears són una iniciativa del 
WONUC, el Consell Mundial dels Tre-
balladors Nuclears, que és també l’ens 
organitzador d’altres activitats, com la 
Maximarató Nuclear Internacional. La 
17a edició d’aquesta marató es va ce-
lebrar al Japó del 7 a l’11 de novembre 
i va comptar amb la participació d’un 
grup de quatre treballadors de la central 
nuclear Vandellòs II, que va representar 

a Espanya. Aquest grup va ser patroci-
nat per UNESA (l’Asociación Española 
de la Industria Eléctrica), ANAV i l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament. 

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament s’ha adherit al 
programa de solidaritat ciutadana “Efecte Mes-
tral”, elaborat per la Federació d’Associacions 
de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica 
Mestral-Cocemfe Tarragona. Aquest programa, 
que sustenta la teoria que un petit moviment 
pot provocar un efecte considerablement gran, 
pretén, a partir de petits detalls solidaris, “aju-
dar, informar o conscienciar les persones amb 
discapacitats, familiars o societat en general”.
 El detall que ofereix l’Àrea d’Esports consisteix 
en un 5% de descompte en els preus de la pis-
cina, el gimnàs i l’alberg-residència esportiva a 
tots els membres de les associacions que for-
men part de la federació MESTRAL-Cocemfe 
Tarragona. També poden optar a aquesta oferta 
totes aquelles persones que vulguin esdevenir 
socis solidaris del programa. Més informació a: 
http://www.mestralonline.org

Gràcies al conveni subscrit 
amb l’Associació Espanyola 

Contra el Càncer

Fisioteràpia aquàtica, per a les 
dones operades de càncer mama
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El consistori ha instal·lat 
desfibril·ladors en diferents 
equipaments municipals 

El Club Nàutic organitza el Campionat 
de Catalunya de Làser Radial 

L’Ajuntament ha instal·lat desfibril·
ladors en sis equipaments munici-
pals, amb la col·laboració d’ANAV. 
En concret, un de fix a Vandellòs (al 
pavelló poliesportiu); i quatre a l’Hos-
pitalet de l’Infant (a la piscina coberta, 
al pavelló poliesportiu, al Teatre-Au-
ditori i al camp de futbol de l’Arenal). 
A més, la Policia Local disposa d’un 
desfibril·lador mòbil, que va dins d’un 
vehicle i està operatiu les 24 hores del 
dia. 
Els desfibril·ladors són uns aparells de 
reanimació cardiovascular que servei-
xen per aplicar descàrregues elèctriques 
i restituir així el ritme sinusal en cas 
d’arítmia. Tots ells estan ubicats en llocs 
ben visibles i accessibles a tothom, en 

emplaçaments considerats clau, per ser 
molt concorreguts o perquè s’hi realit-
zen activitats considerades de risc. 
Són semiautomàtics i molt senzills 
d’utilitzar. Cal tenir en compte que la 
supervivència de les persones afectades 
per cardiopaties coronàries depèn, en 
bona mesura, d’un diagnòstic ràpid i un 
tractament immediat que sovint no pot 
esperar fins a l’arribada de professionals 
sanitaris o l’accés a un centre o servei 
assistencial.

Aquests aparells 
de reanimació 

cardiovascular estan 
col·locats en llocs clau

El club de rítmica suma més triomfs

El CE Àster, campió de la Supercopa 
Costa Daurada de Pàdel

Més d’un centenar de participants, 
a la XXII Milla Urbana de Vandellòs

El Club Àster de l’Hospitalet de l’Infant s’ha pro-
clamat campió de la Supercopa Costa Daurada de 
pàdel de la temporada 2011-2012.
El CE Àster Hospitalet i el CT Vinaròs “B” es van 
disputar el passat 11 de novembre aquesta com-
petició organitzada per Pàdel Terres de l’Ebre, que 
consta de set partits (cinc de categoria masculina; i 
dos de categoria femenina).  

Un total de 132 persones van prendre part el passat 
6 d’octubre en la Milla Urbana de Vandellòs. La 
majoria dels participants provenia de la província 
de Tarragona, tot i que també n’hi havia d’altres 
punts de Catalunya, com ara de Terrassa, Mollerus-
sa, Manresa, Lleida, Barcelona, Tàrrega, etc.
En aquesta 22ª edició, com a novetat, hi podien 
competir els menors de 8 anys, i així ho van fer 28 
infants d’aquesta edat. 

Els caps de setmana 
del 10-11 i 17-18 
de novembre es va 
disputar en aigües 
de l’Hospitalet de 
l’Infant el Campionat 
de Catalunya de la 
classe Làser Radial 
de vela. A aques-
ta cita, organitza-
da pel Club Nàutic 
Hospitalet-Vandellòs 
(CNHV), hi van as-
sistir 62 participants, procedents de la majoria de clubs de Catalunya.
Coincidint amb el segon cap de setmana d’aquest campionat, es va celebrar 
també a l’Hospitalet la IV Vents del Sud de Vela lleugera, amb la participació 
de les classes Optimist i Windsurf. Per aquesta última classe, va ser una prova 
puntuable per a la formació de la selecció catalana de Techno 293, que té pre-
vist assistir a la Copa d’Espanya, a Cadis, aquest mes de desembre.
Diversos regatistes del CNHV van pujar al podi final: Aleix Clari i Emma Rosa-
les, que van quedar en 1a i 2a posició de la classe Optimist, respectivament; i 
Mar Lacambra i Víctor Fernández, que van fer-se amb el 1r i 2n lloc, respecti-
vament,  de la classe Windsurf  Techno 293. Més informació a www.cnhv.net

L’ equip júnior nivell V-VI del Club de Gimnàstica 
Rítmica i Aerorítmik de l’Hospitalet de l’Infant ha 
aconseguit guanyar el Campionat de Catalunya a 
la final de la Copa Catalana Conjunts que es va ce-
lebrar el passat 2 de desembre al poliesportiu del 
Gimnàstic de Tarragona. Aquest equip està format 
per les gimnastes Sofia Tejero, Paula García, Laura 
Bartolomé, Laura de la Calle i Laura González. 
A més, el conjunt sènior nivell VIII, integrat per An-
drea Páez, Mireia Perna, Sara Vallejo, Noemí Serret 
i Claudia Martínez, va obtenir la sisena plaça.
Actualment hi ha 190 nenes matriculades al club, 
de les quals 43 competiran l’any 2013 a la Copa 
Catalana i altres proves.
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El CAP al teu servei
L´Àrea Bàsica de Salut de 
Vandellòs-l´Hospitalet va obtenir, 
els dies 19 i 20 de novembre, la 
tercera reacreditació de la Joint 
Commission, un model inter-
nacional de qualitat assistencial 
que reflecteix un compromís de 
l´organització en la millora de la 
qualitat de l´atenció al pacient, 
garanteix un entorn segur i redu-
eix riscos als pacients i als profes-
sionals.
 Aquesta acreditació s´atorga des-
prés de passar una avaluació ex-
terna duta a terme per membres 
de la  Joint Commission i s´ha de 
renovar cada 3 anys.
L´ABS Vandellòs-l´Hospitalet es 
va acreditar per primera vega-
da l´any 2001 i va ser la primera 
ABS de l´estat espanyol en obtenir 
aquesta acreditació.
Els estàndards per a l’Atenció Pri-
mària, desenvolupats per experts 
de tot  el món, estan dissenyats 
per donar suport a millores sostin-
gudes en l’atenció, promoure un 
marc per a la reducció de riscos, 
crear una cultura de la seguretat 
del treballador i del pacient, i 
contribuir a la satisfacció del pa-
cient. 
L’ Acreditació de centres assisten-

cials és el reconeixement que un 
centre compleix nivells òptims de 
qualitat, a partir de l’ avaluació ex-
terna i independent de tot el cen-
tre, prenent com a referència uns 
estàndards derivats del consens 
científic i tècnic, públicament di-
fosos i, per  tant, coneguts prèvia-
ment per les organitzacions.
Al nostre país ja s’han acreditat, 
mitjançant el sistema Joint Com-
mission-FADA,  hospitals, Centres 
d’Atenció Primària, centres espe-
cialitzats i residències sociosanità-
ries, tant del sector públic com del 
sector privat.
Els diferents programes d’acredi-

tació estableixen sistemes d’ava-
luació que incorporen les àrees 
claus d’atenció interdisciplinària 
centrada en el pacient i els aspec-
tes bàsics de la gestió i organitza-
ció dels centres. Tenen la funció 
d’ajudar les organitzacions que 
proporcionen hospitalització o 
atenció ambulatòria a reforçar les 
seves  iniciatives en seguretat del 
pacient, millorar la gestió i reduir 
el risc i  augmentar la confian-
ça de la comunitat mitjançant el 
seu compromís amb la qualitat i 
l’atenció centrada en el pacient.
Aquests són els principals benefi-
cis de l’acreditació per als centres 

i la seva població de referència:
1. Està centrat en l’atenció a la 
persona: Desenvolupa un enfoca-
ment assistencial que té al pacient 
com a eix central i requereix una 
atenció interdisciplinària basada 
en les seves necessitats i  expecta-
tives. Avalua la qualitat de l’aten-
ció del pacient al llarg de tot el 
procés assistencial, des de la seva 
arribada a l’organització fins al 
moment de l’alta.
2. Fomenta la cultura de seguretat 
del pacient: Els estàndards desta-
quen especialment els continguts 
centrats en la seguretat  del paci-
ent i la reducció de riscos en els 
processos clínics i assistencials.
3. Ofereix un reconeixement in-
ternacional de l’atenció que es 
dispensa al centre: L’acreditació 
de la Joint Commission Internati-
onal demostra públicament que 
el centre compleix els requisits de 
qualitat de la institució de major 
competència tècnica del sector.
Aquesta acreditació suposa un re-
coneixement de prestigi indiscuti-
ble a nivell internacional.

Dr. José Mª Crespo Palau
CAP de l’Àrea Bàsica de Salut 

Vandellòs – L’Hospitalet

L´Àrea Bàsica de Salut obté un reconeixement 
internacional amb la reacreditació de la Joint Comission

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha 
adherit un any més a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, que en-
guany s’ha celebrat a Catalunya del 22 
al 29 de setembre sota el lema “Mou-
te en la direcció correcta”.
A la caminada organitzada a Vande-
llòs el 22 de setembre, hi va partici-
par una seixantena de persones; i la 
pedalada popular de l’Hospitalet de 
l’Infant, que es va repartir entre els 
dies 6 i 7 d’octubre, va atreure una 
norantena de persones. 
La Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura 2012, impulsada per la 
Generalitat de Catalunya, proposa 
una cerca de noves formes de mo-
bilitat, que ens allunyem del domini 
absolut del cotxe particular cap a uns 
mitjans de transport més sostenibles. 
En particular, el transport públic, la 
bicicleta, la mobilitat a peu i els ve-
hicles elèctrics.

Més de 150 persones s’apleguen 
per la mobilitat sostenible
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Èxit de les Jornades 
sobre la Ciència de 

les Partícules
Durant el mes d’octubre es 
van celebrar les Jornades so-
bre la Ciència de les Partícu-
les, a l’Hospitalet de l’Infant. 
En el marc d’aquestes jornades 
es va impartir cada dilluns a 
les 19.30 h una conferència a 
càrrec d’experts en la matèria 
a la Sala Bonet Castellana del 
Centre Cultural Infant Pere.
L’objectiu d’aquestes jorna-
des, organitzades per l’Antena 
del Coneixement del Campus 
Extens de la URV de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i Foment Cultural de 
l’Hospitalet de l’Infant, amb la 
col·laboració i el patrocini de 
la Regidoria de Cultura i Patri-
moni de l’Ajuntament, ANAV, 
la Diputació de Tarragona, 
l’INS Berenguer d’Entença i 
els mitjans de comunicació 

locals, era divulgar la radioac-
tivitat a tots els públics. 
Així, entre els temes que es 
van tractar a les conferències 
hi havia el seu descobriment, 
constitució i formes de la 
matèria, la seva aplicació en 
el diagnòstic mèdic, les cen-
trals nuclears com a fàbriques 
d’electricitat i la seguretat nu-
clear a l’espai.
Vist l’èxit d’aquestes prime-
res jornades de divulgació, 
per aquest mes de desembre 
s’hi han organitzat unes altres 
sobre el càncer, el tema de la 
Marató de TV3 d’enguany. Més 
informació a: 

La pedra seca, amb què es van omplir els marges, camins 
i aigüeres i es van construir cabanyes, casetes, bases i cis-
ternes, entre altres edificacions, a Vandellòs i, en general a 
les comarques tarragonines, ha estat la temàtica a la qual 
s’han dedicat enguany les XXV Jornades Culturals.
Aquestes jornades, organitzades pel Centre Cultu-
ral, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, la Diputació de Tarragona i 
el Taller d’Arquitectura de l’Ametlla de Mar, van començar 
el passat 9 de novembre i és previst que finalitzin el 15 de 
desembre.
Durant aquest període s’han inclòs gairebé una desena 
d’actes, consistents en exposicions, conferències i con-
certs, que han tingut una bona acollida. Més detalls a: 
www.vandellos-hospitalet.cat

Van incloure cinc 
conferències sobre 

la radioactivitat

Aquesta és una imatge de la re-
cepció que l’Ajuntament va fer 
el passat  26 d’octubre al Grup 
de Bitlles del Foment Cultural 
de l’Hospitalet de l’Infant, per 
felicitar-lo per la seva nova vic-
tòria. I és que el 14 d’octubre 
aquest equip va guanyar per 
cinquè any consecutiu el Cam-
pionat Intercomarcal de Bitlles 
de la temporada 2012 (en to-

tal l’ha guanyat 7 vegades), 
després d’assolir a Vilalba dels 
Arcs el primer lloc de la classi-
ficació general.
Aquest campionat, que orga-
nitza la Coordinadora Interco-
marcal de Bitlles/Birles, s’ha 
celebrat  durant  20 jornades 
de joc, de març a octubre. Hi 
han participat  20 poblacions 
de les nostres comarques.

L’Ajuntament rep els guanyadors 
de l’Intercomarcal de Bitlles

Les XXV Jornades 
Culturals de Vandellòs, 
dedicades a la pedra seca
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Units per la Marató i contra el càncer
Com ja és habitual, el municipi s’ha bolcat a cooperar amb la Ma-
rató de TV3, enguany dedicada al càncer. Així, per aquest mes de 
desembre s’hi ha organitzat un gran nombre d’activitats, de tot tipus, 
per recaptar fons per aquesta bona causa. A Vandellòs, la majoria 
d’aquestes activitats s’han concentrat el 15 de desembre, al pavelló 
poliesportiu; si bé altres entitats del poble han organitzat altres actes 
per als propers dies. A l’Hospitalet, les propostes solidàries s’han re-
partit al llarg del mes.
Tant a un poble com a l’altre, aquestes activitats no haurien estat possi-
bles sense l’esforç de moltes entitats locals i voluntaris, que han comp-
tat amb la col·laboració de l’Ajuntament.
En la propera revista, us donarem a conèixer la xifra de diners recap-
tats amb aquestes iniciatives. Del que sí us podem informar ja, és de 
la quantitat d’aliments recollits al municipi dins de la campa-nya soli-
dària el “Gran Recapte”: 1.900 kg als supermercats Consum i Suma; 
i 600 kg al Dia, segons han explicat les dues delegacions de Cáritas 
al municipi, que hi han agraït la col·laboració dels veïns i voluntaris.

El Pessebre dels Estels 
estrenarà enguany noves 
escenes i espectacles

Més “Cinerama”, a 
l’Hospitalet de l’Infant

El pessebre vivent de la Masia de Castelló, conegut 
com “El Pessebre dels Estels” celebrarà enguany el 
seu 15è aniversari amb noves escenes i nous espec-
tacles. Així, joves acordionistes de l’Escola de Músi-
ca Municipal tocaran els seus instruments a la taver-
na; alumnes de la mateixa escola cantaran nadales 
pels carrers; i hi haurà més animals a les zones de 
corrals.
Amb aquestes novetats, la representació d’una 
trentena d’escenes, i la participació de més de 300 
col·laboradors, Castelló, un poble situat entre mun-
tanyes que quedà deshabitat a mitjan del segle XX, 
recuperarà un Nadal més la seva vida: tornarà a 
haver-hi ferrer, baster, llatadores, canyisser, fuster i 
garbes a l’era; al forn s’hi sentirà novament la flaire 
del pa acabat de fer; a la taverna s’hi cantarà i el fum 
del bosc delatarà la carbonera. Tot això, els dies 26, 
29 i 30 de desembre, de les 18 a les 20.30 h.
Els interessats en gaudir d’aquesta experiència po-
dran comprar les entrades a l’arribar a Castelló. El 
preu de les entrades serà de 4 euros, per als nens 
d’entre 4 i 9 anys; i de 7 euros, per a la resta de pú-
blic. Els menors de 4 anys no hauran de pagar. 
Per aquest preu, els visitants podran passejar lliure-
ment per Castelló, on ja s’han acabat de desenru-

nar totes les cases; i menjar una torrada de pa amb 
cansalada. El punt de trobada tornarà a ser el camp 
de futbol de Vandellòs, des d’on els visitants rebran 
indicacions per arribar amb el seu propi vehicle fins 
al pessebre.
Més informació a la pàgina web de l’Associació de 
la Masia de Castelló, que és l’entitat que organitza el 
Pessebre Vivent, amb el patrocini de l’Ajuntament i 
la col·laboració d’ANAV, la Diputació de Tarragona i 
diverses empreses locals: www.masiacastello.cat

Dins del “Cinera-
ma”, el cineclub de  
l’Hospitalet de l’Infant, 
per aquest mes de 
desembre s’ha orga-
nitzat un cicle dedicat 
als homes de l’espai 
(Spacemen3). Totes les 
pel·lícules es projecta-
ran, en versió original, 
a l’Auditori del Centre 
Cultural Infant Pere, a 
les 21 hores (excepte 
la d’Space Odissey, 
que s’oferirà a les 22 
h). L’entrada és gra-
tuïta.
Aquest és un pro-
jecte que impulsa 
l’Associació Multi-
cultural Alternativa 
(AMA), amb el suport 
de la Regidoria de 
Cultura. Al web www.
culturaalabast.cat , po-
deu trobar el cartell de 
cada cicle.

La 15a edició 
se celebrarà 
els dies 26, 
29 i 30 de 
desembre
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RESUM DEL RESULTAT DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL DELS LLIBRES DE TEXT, CURS 2012-2013

Núm. de sol·licituds
Sol·licituds 761
Beneficiaris 704 93%
Denegats 57 7%

Beneficiaris Deute Padró Altres ajuts
ESCOLA MESTRAL 391 14 12 2
ESCOLA VALDELORS 49 2 1 1
INS BERENGUER ESO 191 6 7
INS BERENGUER BAT I CF 37 6
LLARS D'INFANTS 36 3 3

704 25 29 3

Imports subvencionats
ESCOLA MESTRAL 33.893,32 € 42%
ESCOLA VALDELORS 3.613,55 € 4%
INS BERENGUER ESO 39.298,30 € 48%
INS BERENGUER BAT I CF 3.562,75 € 4%
LLARS D'INFANTS 766,04 € 1%

81.133,95 €

Import mitjà de subvenció per centres
ESCOLA MESTRAL 86,68 €
ESCOLA VALDELORS 73,75 €
INS BERENGUER ESO 205,75 €
INS BERENGUER BAT I CF 96,29 €
LLARS D'INFANTS 21,28 €

Import mitjà total 115,25 €

VERSIÓ 5/12/12
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Més de 700 beneficiats pels 
ajuts dels llibres de text
Un total de 704 alumnes s’han 
beneficiat del programa muni-
cipal de subvenció de llibres 
de text per al curs 2012-2013. 
La majoria d’aquests alum-
nes són estudiants de l’Escola 
Mestral i de l’Institut Berenguer 
d’Entença (d’ESO) i, en una 
menor proporció de l’Escola 
Valdelors, les llars d’infants 
municipals i Batxillerat i cursos 
formatius de l’ institut (veure 
el gràfic). Tots ells han hagut 
d’acreditar que estan empadro-
nats al municipi abans de l’1 de 
gener de 2012.
A aquests ajuts, l’Ajuntament 
hi ha destinat gairebé 82.000 
euros. Aquesta xifra representa 
un augment del 64% respecte 
el curs passat. D’altra banda, 
l’import mitjà de les subven-
cions ha ascendit a 115 euros.
En concret, s’ha subvencionat 
en un 50% el preu dels llibres 
de text, impresos i digitals, i els 
ordinadors escolars dels alum-

nes que cursen ESO a l’institut, 
així com el preu dels llibres de 
text dels alumnes de les escoles 
Mestral i Valdelors.
Per donar un cop a les famí-
lies, recordem, l’Ajuntament 
ha incrementat enguany aques-
tes  subvencions. Així, els ajuts 
han passat aquest curs a ser del 
75% per aquells alumnes que 
fa més de 3 anys que estan em-
padronats al municipi. També 
com a novetat, els alumnes de 
P-2 de les llars d’infants Sol i 
vent i Patufets i els alumnes de 
Batxillerat i cicles formatius de 
l’institut s’hi han pogut acollir.

En la 19ª edició del programa “Voluntariat per la llengua”, 
del Consorci de Normalització Lingüística, s’hi ha format una 
vintena de parelles lingüístiques a l’Hospitalet de l’Infant. Al 
Centre Cultural Infant Pere els membres d’aquestes parelles 
(aprenents de la llengua catalana i catalanoparlants) s’hi 
van conèixer el passat 19 d’octubre i es van comprometre 
a trobar-se periòdicament per parlar, practicar el català i fa-
cilitar l’aprenentatge dels estudiants dels cursos de català. 
Als cursos de català del 1r quadrimestre del curs 2012-13, 
que s’impartiran fins al mes de gener a l’Hospitalet, s’hi va 
inscriure una seixantena de persones. 

El Ple del 30 d’octubre va aprovar per unanimitat el no-
menament de la mestra Neus Rigo com a directora de la 
Llar d’Infants Sol i Vent. Aquesta proposta va arribar al ple 
després d’haver estat aprovada, per unanimitat, primer pel 
claustre del centre educatiu; i posteriorment, per la Junta 
del Patronat de la Llar d’Infants. Aquesta ha estat la primera 
vegada que les treballadores del centre han triat la directora.
Aquest curs també hi ha hagut canvis a la direcció d’ altres 
centres educatius del municipi: la nova directora de l’Escola 
Mestral és la Magda Salsench; la de l’institut és la Roser 
Mas; i la de l’Escola de Música, la Susanna Sarrà.

L’Ajuntament ha 
incrementat un 
64% la partida 

destinada 
a aquestes 

subvencions

La Banda Municipal Clau de Vent i la 
banda de música de l’Asociación Cul-
tural Níjar han fet un intercanvi cul-
tural. En el marc d’aquest intercanvi, 
el primer per a la banda de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, hi van actuar 
ambdues bandes el passat 12 d’octubre, 
al Teatre-Auditori de l’Hospitalet; i el 14 
d’octubre, a la Plaça Drs. Gil Vernet de 
Vandellòs. L’any que ve, la banda mu-
nicipal es desplaçarà a Níjar (Almeria).
Els membres de la banda de Níjar es van 
allotjar a l’alberg residència esportiva 
Àster i van compartir coneixements mu-
sicals i experiències amb els integrants 
de la banda de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, que va néixer l’octubre de 
2009 i actualment aplega una trentena 
de persones.

Segons va explicar el director de la banda 
Clau de Vent, Emili Cabello, aquest inter-
canvi suposa un “apadrinament, una mena 
de bateig dins les bandes” per al grup mu-
nicipal i una oportunitat de “conèixer una 
banda musical consolidada i important en 
l’àmbit nacional com la de Níjar, que l’any 

passat  va celebrar el seu 30è aniversari i ha 
guanyat diversos premis”.
Aquesta primera trobada de bandes al 
municipi va estar organitzada per la 
banda Clau de Vent, amb el patrocini de 
l’Ajuntament i la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música, Alpiq i ANAV.

Intercanvi cultural entre la banda municipal i la de Níjar

S’ha format una vintena de 
parelles lingüístiques

Nova directora a la Llar 
d’Infants Sol i Vent

Imports subvencionats
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1-Posem la mantega i 
el sucre en pols a un 
bol i ho treballem fins 
que quedi tot ben 
unit.
2-Hi tirem la xoco-
lata en pols o ratlla-
da, el Cointreau i el 
conyac.
3-Ho mesclem 
molt bé.

4-Quan tenim tota una massa ben uni-
da, ho posem al congelador i ho deixem 
fins que ho podem treballar.
5-Amb una cullereta de postres anem 
agafant porcions de la massa, amb les 
mans fem boletes i les passem pel granet 
de xocolata.
6. Les guardem al congelador fins que 
les haguem d’utilitzar.
Espero que us agradin!

Trufes gelades

Ingredients per a 6 persones

Elaboració

Amb aquesta quantitat farem 3 dotzenes de trufes:
100 gr de mantega
100 gr de sucre en pols (sucre normal passat per un molinet)
150 gr de xocolata en pols o ratllada
100 gr de granet de xocolata
½ copeta de Cointreau
½ copeta de conyac

Cuinera: 
Montserrat 
Sotero

fotografia: Nom Personafotografia: Nom Persona

fotografia: Nom Persona

Aquesta entitat local és una de les 116 
delegacions locals amb què compta la 
Lliga Contra el Càncer de les Comar-
ques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Va 
néixer fa 17 anys, per fer de pont en-
tre els veïns del poble que necessiten 
l’ajut de la Lliga i la pròpia entitat, que 
té com a principal objectiu controlar el 
càncer a la població de la demarcació 
tarragonina.
Amb aquest objectiu, la Lliga desen-
volupa diverses activitats, com ara la 
investigació, la prevenció, el diagnòs-
tic precoç, el suport als malalts i les se-
ves famílies i l’educació sanitària, entre 
d’altres. La delegació de Vandellòs i la 
resta de delegacions ajuden a difon-
dre-les i a aconseguir recursos per fi-
nançar-les, organitzant diversos actes 

benèfics, com els que destaquem al 
quadre adjunt.
Va ser el president de la Lliga de les 
Comarques de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, Joan Borràs, qui va animar les 
dones que actualment integren la dele-
gació de Vandellòs a fundar-la, quan va 
venir al poble a fer una xerrada com a 
cap de servei d’Oncologia de l’Hospi-
tal de Sant Joan de Reus.
Des d’aleshores, la farmacèutica de 
Vandellòs, Montse Gavaldà, ha exer-
cit de presidenta de l’entitat. Gavaldà 
destaca l’esperit solidari i col·laborador 
dels veïns del poble i prova d’això, 
argumenta, és que cada any aconse-
gueixen recaptar una mitjana de 3.000 
euros en benefici de la Lliga.
“La gent valora el fet que estiguem a 
prop de les persones malaltes i les se-

ves famílies, donant-les suport i as-
sessorant-les, i ja no es percep tant 
el càncer com una malaltia mor-
tal, perquè la medicina ha avançat 
molt”, afirma la presidenta de la Lli-
ga Contra el Càncer de Vandellòs.

La Lliga Contra el Càncer de Vandellòs

Presidenta: Montserrat Ga-valdà Cabrejas

Tresorera: Francisca Marga-lef Prats

Vocals: Adelaida Auvi Domenech, Rosario La-ra Esteban, Teresa Espel-ta Domènech, Mª Teresa Margalef Pla, Mª Pilar Elias Saladié, Marisa Avante For-tuny i Montse Barceló Mar-galef.

Dades de contacte: correu electrònic (mgavalda@coft.org) i telèfon (977 82 41 64).
Nombre de voluntàries: 9
Principals activitats: Venda d’articles de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i recaptació de diners, amb motiu de la celebració de la Festa de la Germandat; venda de flors naturals i de fanalets per al “Ball del ram i del fanalet” de la Festa Ma-jor de Vandellòs; venda de loteria i sorteig de tres cis-telles de Nadal per aconse-guir diners per la Lliga.

Any de fundació: 1995

  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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NAIXEMENTS
Valèria Sabaté Mayans  ................ 09/08/2012
Jana Lavilla Martorell   ...................13/08/2012
Isaac López Cruz   .........................20/08/2012
Marta Khranovska  ........................24/08/2012
Nayara Aragonès Artigas .............. 01/09/2012
Pol Márquez Farnós ...................... 03/09/2012
Alexsandar Yordanov Vasilev ........ 09/09/2012
Iris Barrera Ruiz ............................. 14/09/2012
Nicolás Riancho Vidal ................... 12/09/2012
Raúl Jaca Pérez ............................. 03/10/2012
Marta Pons Solé ........................... 03/10/2012
Nayara Silva Sanfeliu ..................... 19/09/2012
Mireia Sanabra Jiménez ................ 05/10/2012
Rut Taberna Casas ........................ 11/10/2012
Eva Rodríguez Fernández ............. 08/10/2012
Aina Madurell Castell ................... 20/10/2012
Àlex Torres Mañé .......................... 14/11/2012

MATRIMONIS
Marcel Castellví Ribera i 
Cristina Castellnou Espelta ...............  25/08/2012

Juan Trenza Soto i 
Maria Isabel Trenza Martínez ...........  08/09/2012
Xavier Salvadó Estivill i 
Anna Gil Bargalló..............................  16/09/2012
Gregorio Lavilla Vidal i 
Laia Martorell Garcia ........................  06/10/2012
Lucía Martínez Francisco i 
Fátima Ramírez Liñan .......................  13/10/2012
Eduardo Torres Chacon i 
Sarai Ortega Marcillas .......................  20/10/2012
Severus Florin Jianu i 
Elisabet Juárez Cantón .....................  27/10/2012

DEFUNCIONS
Teresa Alcarraz Vernet .................. 30/09/2012
Rosendo José Gil Llorens .............. 05/10/2012  
Silverio Gil Pascual ........................ 06/10/2012
Maria del Amparo Dorado Vázquez..06/11/2012  
Lluís Nomen Domènech ................18/11/2012
Magdalena Aliau Bosch ................ 28/11/2012                  

• Ajuntament de Vandellòs .................. 977 82 40 37
• Antena del Coneixement de la URV  670 50 21 77  
• Autocars Hife ..................................... 902 11 98 14
• BASE (l’Hospitalet)  ............................ 977 82 34 59
• Biblioteca de l’Hospitalet ................... 977 82 21 22
• Biblioteca de Vandellòs ...................... 977 82 45 12
• 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
• Centre de dia de l’Hospitalet  ........... 977 82 30 76
• Centre de dia de Vandellòs   ............. 977 82 41 16
• Clínica rural  ....................................... 977 82 40 21
• Emergències .....................................................  112
• 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
• 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
• Ràdio l’Hospitalet  .............................. 977 82 00 14
• Secomsa Aigües (Atenció al client)  ... 902 25 00 70
• Secomsa Aigües (Avaries)  ................. 900 30 40 70
• Tanatori municipal   ........................... 977 36 02 81
• Telefònica (Avaries)  ........................................1 002
• Televisió de Vandellòs  ....................... 977 82 43 60

POBLACIÓ

L’Hospitalet de l’Infant  ................................  4.884

Vandellòs  ....................................................     811

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

Vanessa Park  ...............................................     119

Masboquera ................................................       84

L’Almadrava  ................................................       63

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

Total  ...........................................................  6.106

Dades actualitzades 03/12/2012

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
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Els mitjans locals, reconeguts 
per la seguretat laboral

La gent es pregunta si és segur tenir els 
diners als bancs o a les caixes, malgrat 
que estiguin en venda.
La gent no ha de patir, perquè els di-
pòsits estan garantits fins a un màxim i 
l’únic que pot passar és que passin a ser 
d’una altra entitat.

Però, i els que van dipositar els diners 
en els anomenats preferents? 
Això és totalment diferent. Els pre-
ferents eren bons que, per definició, 
s’anomenaven quasi capital social, és 
a dir, que moltes caixes feien preferents 
perquè no podien emetre accions i, per 
tant, no podien tenir capital propi i la 
forma de tenir capital era tenir una mena 
d’accionistes, tot i que molta gent no era 
del tot conscient. És molt important la 
lletra petita i molt important saber quan 
et volen aixecar la camisa... Mira, la 
meva àvia en aquest cas hagués descon-
fiat d’un producte que et donava molt 
més que la majoria de productes. Era pel 
risc, ni més ni menys.

I de les hipoteques i desnonaments, què 
ens diu?
Dir  en termes generals que es torna el 
pis i s’acaba el deute, pensem-ho, per-
què això també vol dir que el promotor 
que va voler un dia construir 100 pisos 
i no els ha venut, torna els pisos al banc 
i ja no paga el préstec. O es limita o pot 
ser un descontrol. Sembla molt fàcil, 
però no ho es tant.

A títol personal crec que tenim un pro-
blema social, un problema d’habitatge 
i com a problema social hem de tenir 
una resposta social. El que no era de re-
but és que gent amb els sous que tenien 
haguessin de comprar pisos, i més si 
l’hipoteca que signaven superava el 30% 
del ingressos de la família... En aquest 
tema tots tenen la seva part de responsa-
bilitat: els bancs, per oferir més del que 
tocava; i el client, per no ser més realis-
ta. Com en tot, sempre hi ha excepcions.

És millor comprar que llogar?
Depèn dels ingressos: abans ningú compra-
va, ara si no compres sembla que no ho fas 
bé.  Si la teva economia et permet comprar 
i viure, endavant; però si has de malviure 
per dintre de 30 anys tenir un pis de pro-
pietat, no sé si val la pena. Teníem la idea 
que comprar pisos era la millor inversió de 
futur,  però això era abans de la sobrevalo-
ració dels terrenys i de la pujada de preu 
dels pisos. Ara torna a ser una bona inversió 
si tens diners, perquè han rebaixat molt els 
preus.

En els darrers deu anys no s’ha registrat cap accident laboral al Pa-
tronat Municipal de Mitjans de Comunicació. Per això, els responsa-
bles i treballadors dels mitjans locals han rebut un reconeixement. El 
director de la delegació a Tarragona d’Activa Mutua 2008, Joan Tuà 
Piqueras, va lliurar el diploma que acredita la bona praxi preventiva 
i l’efectiva gestió en seguretat laboral al gerent del patronat, Ricard 
del Amo, el passat 16 d’octubre a la Casa de la Vila. Del Amo va 
estar acompanyat per la regidora de Comunicació, Àngels Pérez, i 
pels treballadors de la ràdio i la televisió locals.  

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant ha emès 
recentment aquesta entrevista, dins del 
seu programa anomenat “El Quiosc”. 
El responsable de l’Antena del Co-
neixement de la URV de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Ferran Castellví, 
va posar en contacte l’emissora munici-
pal amb aquest professor de la Univer-
sitat Rovira i Virgili i aquesta es va des-
plaçar fins a Tarragona per parlar amb 
ell sobre la situació actual dels bancs i 
les caixes, un tema que preocupa molta 
gent aquests dies.

Les entrevistes de la ràdio
Dr. Antonio Terceño
Professor de la Facultat 
d’Econòmiques i Empreses de la URV

La TVV estrenarà aviat 
el programa “Entitats”                                                      
Amb el propòsit de donar a conèixer totes i cadascu-
na de les entitats del municipi, qui les formen, què 
fan i quina és la seva història, la Televisió de Vande-
llòs (TVV) té previst començar a emetre, a principis 
de l’any que ve, el programa “Entitats”.  Inclourà re-
portatges de les diferents associacions, amb entrevis-
tes als protagonistes i imatges de moltes de les activi-
tats que duen a terme.  La periodicitat d’aquest nou 
espai serà setmanal. 

@ajuntament_vh

@RadioHospitalet

@tvvandellos

Segueix la 

informació 

local a: Vandellòs-Hospitalet.cat

Ràdio Hospitalet Tv-Vandellòs
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Inauguració de l’exposició de treballs del 
Grup de Dones Alamanda.

Jocs infantils. 

Cercavila pels carrers del poble. 

El pregoner, Manel Castellnou.

XII Clotxada Popular. 

Foto de grup amb el pregoner i la 
pubilla i les damisel·les d’honor. 

Actuació dels Batukets de l’Hospitalet. 

Homenatge a la vella pagesia. 

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

foto: BEATRIZ HIGUERAS

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

foto: EDUARD MARGALEF

Festa Major de Vandellòs
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Pregó de festes a càrrec d’Alicia Merchan. Ballada de sardanes amb la Cobla 
Principal de Tarragona.

Guanyadors del concurs d’amanides fresques. Homenatge als més grans.

Homenatge als més grans. Homenatge als més grans.

III Jocs Nuclears. Darrera obra del Grup de Teatre Quo Vadis.

foto: TVV foto: TVV

foto: TVV foto: TVV

foto: TVV  foto:TVV

foto: CEDIDA foto: JORDI MARCÓ

Festa Major de Masboquera

Altres actes destacats
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