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67
Activitats en familia i infantils, també 

la resta de l 'any no només a l'estiu

Augmentar les activitats, espectacles infantils,... per tal de què es 

portin a terme durant tot l'any i que no es concentrin a l'estiu 
Hospitalet de l'Infant Costa

31 Alberg d'animals abandonats

Fonamentació jurídica: articles 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 4 de 

juliol, de protecció dels animals.

Proposta: Habilitar un espai de propietat municipal per a la recollida 

i recuperació d'animals abandonats o perduts, amb dotació de fons 

públics per al manteniment de les seves instal·lacions i 

remuneració per als cuidadors.

Espai públic addient dins d'un 

dels nuclis de població 

municipals

General 

municipi

43 Arreglar Parquing Hi ha places molt amples i d'altres molt estretes Carrer Montsià Costa

10 Bibilioteca: más inversión en libros

La biblioteca de hospitalet no es nada clara, para buscar cualquier 

libro no tiene ningun sentido que sea tan espeso, solo hay que 

mirar otras bibliotecas. Ordenar por libros por idiomas , novelas 

tipos, edad de lector... Mejorar la señalizacion, los libros se caen 

cuando intentas buscar uno... Un poco desastre. Permitir donar 

libros, pero no para venderlos despues sino para que se 

mantengan en la biblioteca, no se porque los venden si tienen 

todos los estantes vacios. Invertir en libros que da un poco de pena 

tanta estanteria vacia y tan poca variedad.

BIBLIOTECA HOSPITALET Costa

19
Coberta retràctil a la Sala Llorers de 

ca la Torre

Al ser una sala multiús amb escenari estaria bé poder tenir un 

sostre retràctil i transparent, similar a les piscines que son 

descobertes a l'estiu i climatitzades a l'hivern.

Permetria donar més vida a aquest equipament de Vandellòs no 

únicament quan fa bon temps.

També s'hauria de dotar d'una il·luminació i sonorització adequada 

per fer actes musicals i nocturs.

Sala Llorers - Ca la Torre Interior

25

Enderrocament "Cal Sirisi" i 

construcció d'una plaça annexa a la 

Pl. Catalunya de Vandellòs

Enderrocament de l'edifici (antiga granja) de 'Cal Sirisi', ja farà més 

d'un any, es van tapiar tots els accessos. L'edifici està en un 

procés de descomposició i es va caient degut al seu estat 

d'abandonament desde fa anys, avui dia, representa un perill, ja 

que algunes de les seves teulades i cobertes, s'estan desplomant i 

agreujant el seu estat de ruïna.

La millor solució, seria el enderrocament controlat de tot l'edifici, i la 

construcció d'un espai verd, annexat i ampiant la Plaça Catalunya, 

donant al poble una altra visió més natural i viva al centre del 

poble, bastant descuidat últimament.

Edifici 'Cal Sirisi' / Plaça 

Catalunya (Vandellòs)
Interior



11
Millora del camp de futbol de 

l'Hositalet

Amb més de 260 jugadors el FBHI necessitaria unes millores al 

camp de futbol de l'Arenal per poder oferir qualitat de servei i 

projecció del club, que any rera any augmenta el nombre de 

jugadors. Les millores necessàries serien les següents:

- Un camp de gespa artificial de futbol 7, hi ha espai suficient a la 

zona situada a l'entrada del camp.

- WC adients per assolir les més de 400 persones que es reben 

cada cap de setmana.

- 2 Mòduls de vestidors més

- 1 Mòdul d'oficines per tal de poder oferir un servei correcte als 

pares i jugadors del club.

- Canvi de la il·luminació actual (és pobre i de dolenta qualitat) per 

il·luminació led, més econòmica.

- Estudiar la forma de cobrir part de la graderia d'una forma que no 

molesti la visió dels edificis del voltant, quan arriba el bon temps 

podem assolir els 35-40º de temperatura, fent impossible seure per 

l'escalfament de la graderia i difícil el poder gaudir del futbol dels 

nens.

- La contractació d'un conserge que estigui present en tot moment 

(entrenaments i partits. Han hagut robatoris de mòbils i diners dels 

vestidors.

El camp d'esports de l'Arenal és avui en dia el camp de futbol millor 

situat de la província de Tarragona i l'enveja del equips i familiars 

que venen cada setmana a visitar-lo. Ara que estem envoltats de 

camps de futbol recentment renovats (Miami Platja i Montroig) no 

podem deixar que les nostres instal·lacions quedin obsoletes.

PASSEIG DE L ARENAL Costa

33 Fer cinema infantil a l'hivern al menys una sessió cada cap de setmana a l'hivern Auditori Costa

20

Renovació de l'enllumenat públic de 

la zona cèntrica del nucli de 

l'Hospitalet

Modernitzar i millorar la il·luminació al centre urbà per tal de 

permetre una visibilitat adequada dels espais i  per al 

desenvolupament de les activitats que s'hi realitzen.

Via Augusta Costa

56
Mejora de servicios en la Playa, 

Punta del espigón
colocación de mas di¡uchas, solo hay una cerca del hotel Punta de l'Espigó Costa

16 Millores a l'escola Mestral

es podrien canviar les finestres que queden pendents, millorar 

lavabos, ficar un ascensor, arreglar les balles i portes, ..... molta 

feina.

escola mestral Costa

35
Disposar d'algun espai d'esbarjo 

tancat per a nens a l'hivern
tipus ludoteca, chiquiparc

Pavelló Hifrensa, Casal 

Joves
Costa

52 Mes espais per a practicar esports a part dels que ja hi ha al passeig de la platja
Passeig de la Platja, 

Hospitalet
Costa



53 Mes espais verds

Falten i més vegetacio. zones on a l'estiu es pugui passar una 

estona sota un arbre. tot està a la zona de la platja i el centre és 

molt gris.

Hospitalet Costa

9 Exceso de velocidad en el pueblo

Evitar en los tramos rectos el exceso de velocidad de los vehiculos 

en el municipio, poner elementos luminosos, elementos en la 

carretera para evitar futuros accidentes.

TODO EL MUNICIPIO
General 

municipi

73 Bandes sonores i pas Piatons posar per reduïr la velocitat dels cotxes C. Montsià Costa

4
Medidas para evitar exceso de 

velocidad en un tramo del pueblo

Existe un tramo en la calle ramon berenguer desde la rotonda de 

via augusta y paseo arenal en la por las noches, en verano y los 

dias de partido y entrenamiento, los coches van a una gran 

velocidad por dicho tramo. A parte de hacer carreras por las 

noches en dicho tramo. Seria interesante poner medidas que 

obstaculicen el exceso de velocidad como se han colocado en su 

momento en el tramo de ramon berenguer a la altura del instituto. 

Tambien falta un paso de peatones y obliga a la gente que sale de 

calle cala jostell a cruzar con el peligro de los coches a exceso de 

velocidad.

CARRER RAMON 

BERENGUER TRAMO 

ENTRE VIA AUGUSTA Y 

PASEO ARENAL

Costa

69
Trànsit - elements reductors 

velocitat

Muntatge d'elements físics reductors de velocitat als carrers 

principals, zona de pas d'escolars 

Especialment a la Via 

Augusta, rotonda cr. 

Masriudons fins la rotonda cr. 

Ramon Berenguer IV

Costa

15
Informació sobre recollida selectiva 

als contenidors

Fer cartells informatius per als contenidors per tal que la gent 

aprengui a fer bé la recollida selectiva i cartells de sensibilització 

per a que sàpiguen que cal fer-ne i cal fer-la bé.

Municipi
General 

municipi

64
Renovar y mejorar juegos infantiles 

en patio de la guarderia

Renovar y mejorar los juegos infantiles ubicados en el patio de la 

guarderia 
LLar infants Sol i Vent Costa

49
Posar un mirall C. Duc de 

Medinaceli i Blanca d'Anjou

Posar un mirall en el trencar del C. Dnc de Medinali i Blanca 

d'Ajjou.

C. Duc de Medinali i Blanca 

d'Ajjou.
Costa

22 Millora del pavelló Nova Llum
Renovar l'espai esportiu Nova llum, ja que ha quedat desfasat. Les 

grades i els vestuaris estan en un estat força degradat.
Pavello Nova Llum Costa



57 Parc de gossos

Crear una parc de gossos a l'Hospitalet de l'Infant, a la zona del 

parc de l'Arenal perquè hi puguem portar els nostres gossos i 

passejar-los lliurement.

Zona Parc Arenal Costa

32
Parc solar per autoabastir els 

equipaments públics

Crear un parc solar al polígon industrial o en algun altre espai del 

municipi per autoabastir d'electricitat els equipaments públics del 

municipi

Municipi
General 

municipi

63 Sombra en parques infantiles
Proteger del sol los parques infantiles del municipio, mediante 

arboles, toldos o cualquier otro sistema
L'Hospitalet de l'Infant Costa

23 Arranjar paviment passeig

Alguns trams del passeig estan en mal estat, per exemple la part 

de la plaça de la marina fins l'entrada del port. El tram que va per 

sobre del port esportiu sembla desconnectat del passeig.

Passeig maritim L'Hospitalet 

de l'infsnt
Costa

78 Obrir la Pl. Filomena Mestre Rull connecti una i obri la zona Pl. Filomena Mestre Rull Interior

5 Rotonda entrada Hospitalet

En la entrada de hospitalet por carretera de mora antes de pasar el 

puente de la via del tren existe un cruce con muy mala vivibilidad 

cuando vienes de direccion  valencia n-340 y quieres entrar en 

hospitalet o si vas hacia el mercadona. La visibilidad es 0 y han 

habido bastantes golpes tontos debido a eso. Se podria hacer una 

rotonda sencilla y comoda para evitar esta molestia diaria que 

tenemos los vecinos de hospitalet.

ACDESO A HOSPITET POR 

LA CARRETERA DE MORA 

ANTES DE CRUZAR 

PUENTE TREN

Costa



17 Taules exteriors d'escacs

La proposta consistiria en la instal·lació de 2 o 3 taules d’escacs 

exteriors amb els seus respectius seients. Son unes taules amb 

seients incorporats a on les persones es porten les seves peces i 

rellotges per jugar quant fa bon temps.  

Aquest tipus de taules es solen trobar en parcs i estan fixats al 

terra. Actualment tenim coneixement que localitats com Salou o 

Platja d’Aro ja ho tenen incorporat i altres ciutats d’altres països 

com Nova York, París o Londres.

Perquè considerem que és una bona proposta:

1.	Es una activitat social que apropa a qualsevol tipus de persona 

de qualsevol nacionalitat.

2.	Té un llenguatge universal i es practicat arreu del mon.

3.	Els escacs sorgeixen al segle XV i està considerat com a esport i 

ciència.

4.	S’ha demostrat amb estudis que afavoreix el creixement 

intel·lectual tant per a joves com a grans. 

5.	El municipi té un club d’escacs que hi treballa activament en la 

seva promoció.

6.	El seu cost d’implementació és molt baix, respecte al màxim 

fixa’t. (Adjunto link de tipus de taula d’escacs exterior 

https://www.jardinitis.com/productos/juegos-infantiles/plastic-

metall/tableros-de-juegos/mesaajedrez-mesabackgamon-exterior)

7.	Es poden utilitzar com a taules per a qualsevol tipus d’activitat 

diferent.

Aquesta proposta és en nom del Club d’Escacs L’Hospitalet de 

l’Infant i per qualsevol consulta o detall de la mateixa es poden 

ficar en contacte a info@escacshospitalet.com.

Salutacions

Parc exterior, Passeig 

marítim
Costa

65 Ampliació de les voreres
Ampliar les voreres i treure els pals de la llum per tal de facilitar el 

pas als vianants , cotxets infantils

a tot el nucli de l'Hospitalet de 

l'Infant
Costa

68 Eliminació de barreres a les voreres Continuar les millores en la circulació dels vianants Carrers de més transit Costa

47 Millora voreres
millora de les voreres i del carrer i treure els postes de fusta i els 

altres i posar-los sota terra

C. de les Barques, 18, edifici 

Tívoli
Costa



14 Adequar voreres del municipi

Millorar accés i mobilitat a les voreres, manca d'espai per passar, 

cal baixar al carrer per fer-ho amb el perill que suposa. Treure 

obstacles de les voreres ( pals llum, faroles) i fer-les més amples 

per moure's vianants, cotxes discapacitats i nadons.

carrer Tamarits, 9 Costa

28 Mejora aceras

Mejora de las aceras en las calles no principales. Construcción de 

rampas en los pasos de cebra para que resulten accesibles para 

discapacitados y carritos de bebé. Ensanche de algunas partes de 

las aceras o bien reubicación de postes elecricos de manera que 

haya espacio suficiente para pasar con un carrito o silla de ruedas 

y no haya que circular por la calzada.

L'Hospitalet de l'infant Costa

Edició 2017

Col·locar un parc infantil original a l 

asorra platja de l'Arenal, entre Pl. 

Pins i camp futbol

L'Hospitalet de l'Infant Costa

Edició 2017

Construcción de una Via Verde, 

Camí Ronda (entre Hospitalet i 

Vandellòs:acabarlo)

L'Hospitalet de l'Infant Costa

Edició 2017

Millorar les senyalitzacions dels 

senders, direccions a les cruïlles, 

posar gràfics que interaccionessin 

amb els mòbils

Vandellòs Interior

Edició 2017

Programa de construcciós d'una Via 

Verde (camí de Ronda entre 

Hospitalet y Vandellòs, ejecutando 

primero el tramo entre Masriudoms 

y el Mirador del Camp

Masriudoms Interior

Edició 2017

Adequació i millora dels gimnas i 

sales de damunt el pavelló de 

Vandellòs. Aire condicionat, 

material

Vandellòs Interior

Edició 2017

Sanejament de les escales del C. 

de Baix amb la confluència amb el 

C. Amunt

Vandellòs Interior


