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Ha arribat finalment la primavera, l’estació 
potser més esperada de l’any. I també la que té 
més color. Els camps tornen a ser verds i, poc a 
poc, van sorgint de la terra flors de totes for-
mes, colors i olors. Els arbres han brostat i nova 
saba puja pels seus troncs. Un autèntic festival 
d’energia que ens omple tots els sentits. La na-
tura esclata amb tota la seva esplendor.

Tot contemplant-ho, comprovem que hi ha 
unes flors que destaquen per sobre de les altres, 
sigui perquè n’hi ha més, perquè són més grans, 
perquè tenen colors més cridaners… El mateix 
que passa amb les àrees que conformen un 
Ajuntament: n’hi ha que destaquen més perquè 
són més vistoses, perquè el seu treball surt a la 
llum en forma de festes, actes, jardins endreçats 
i ben cuidats, tornejos i campionats, etc.

Però de la mateixa manera que sense hivern 
no tindríem primavera, i que sense les flors pe-
tites o amb les de colors més neutres no podrí-
em valorar les que ens criden l’atenció, aquestes 
àrees possiblement no serien tan lluïdes sense 
les que es gestionen sense fer tant d’enrenou.

Perquè un ajuntament, igual que qualsevol 
jardí, es composa de molts elements que, potser 
no destaquen i fins i tot no es perceben, però, 
encara que costi de creure, sense ells la resta 
serien menys atraients, o no podrien existir.

I aquests elements no tan percebuts de 
portes enllà són responsables que la gestió 
del nostre Ajuntament us ofereixi una imatge 
d’administració encaminada a la consecució 
dels objectius de modernitat i actualitat, àgil, 
oberta i propera a les persones. Com qualsevol 
altra administració pública, és una organització 
intensiva en informació i, com a tal, és evident 
que no pot quedar al marge dels efectes de la 
major revolució que s’ha produït des de la in-
venció de la impremta. 

Seguim i seguirem avançant cap a una ad-
ministració digital del futur, eficaç, eficient i 
propera a les necessitats dels ciutadans, tenint 
molt presents els canvis socials de les darreres 
dècades en què aquests deixen de ser un subjec-
te passiu i es converteixen no només en propie-
taris de l’Administració, sinó també en els seus 
clients.<

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí

Finalmente ha llegado la primavera, quizá una 
de las estaciones más esperadas del año y tam-
bién la que tiene más color. Los campos vuelven 
a ser verdes y, poco a poco, van brotando de la 
tierra flores de todas las formas, colores y olores. 
Los árboles han brotado y la savia sube por sus 
troncos. Un auténtico espectáculo de energía, 
deleite para los sentidos. La naturaleza resplan-
dece con toda su luz.

Si lo contemplamos detenidamente, compro-
bamos que hay unas flores que sobresalen por 
encima de las otras, ya sea porque hay más, son 
más grandes, tienen colores más llamativos… Lo 
mismo que pasa con las áreas que conforman un 
Ayuntamiento: hay algunas que destacan más 
porqué son más vistosas, su trabajo es más visi-
ble en forma de fiestas, actos, jardines endereza-
dos y bien cuidados, torneos y campeonatos, etc.

Pero de la misma forma que, sin invierno, no 
habría primavera y que, sin las pequeñas flores 
o con las de colores más neutros, no podríamos 
valorar las que nos llaman la atención, estas 
áreas posiblemente no serían tan lucidas sin las 
que se gestionan de forma más secundaria o que 
no se perciben.

Porque un Ayuntamiento, igual que cualquier 
jardín, se compone de muchos elementos que 
quizá no destacan o incluso no se perciben. Aun-
que cueste de creerlo, sin ellos los otros serían 
menos atrayentes o no podrían existir.

Y estos elementos no tan percibidos son res-
ponsables que la gestión de nuestro Ayunta-
miento os ofrezca una imagen de administración 
encaminada a la consecución de los objetivos de 
modernidad y actualidad, ágil, abierta y próxima 
a las personas. Como cualquier otra administra-
ción pública, es una organización intensiva en 
información y, como tal, es evidente que no pue-
de quedar al margen de los efectos de la mayor 
revolución que se ha producido desde la inven-
ción de la imprenta. 

Seguimos y seguiremos avanzando hacia una 
administración digital del futuro, eficaz, eficien-
te y próxima a las necesidades de los ciudada-
nos, teniendo presentes los cambios sociales de 
las últimas décadas en las que estos dejan de ser 
un sujeto pasivo y se convierten no solo en pro-
pietarios de la Administración, sino también en 
sus clientes. <
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El Ple de l’Ajuntament va apro-
var el passat 31 de gener una 
moció per garantir el cobra-
ment del 100 % de la quota de 
l’IBI a les autopistes de peatge 
que passen pel terme munici-
pal. La moció demanava la fi-
nalització del benefici fiscal de 
l’IBI de què fins ara gaudien les 
concessionàries de les autopis-
tes i que es facin les actuacions 
necessàries per garantir el co-
brament del 100% de la quota. 
També es reclamava al govern 
de l’Estat que no aprovi cap al-
tra mesura destinada a prorro-
gar aquests beneficis fiscals de 
les concessionàries. Per aquest 
concepte, el consistori preveu 
ingressar uns 177.000 euros 
(fins ara se’n cobraven 7.500), 
que s’incorporaran al romanent 
de tresoreria del pressupost 
d’aquest any 2017. <

L’Ajuntament de Constantí cobrarà el 100% de l’IBI a les autopistes

L’exercici econòmic 2016 es tanca amb resultats positius
El passat 25 d’abril la Comissió 
Especial de Comptes de l’Ajun-
tament va aprovar el tancament 
de l’exercici econòmic 2016. Al 
març, el Ple ja va donar comp-
te de la liquidació del pressu-

post del 2016, que es va tan-
car amb uns resultats positius 
de 1.152.443 euros (suposa un 
increment del 7,48% respecte 
de la liquidació de l’any ante-
rior). d’aquesta liquidació del 

2016 se’n deriva un romanent 
de tresoreria positiu per a des-
peses generals de 1.823.675, 
48 euros. Tenint en compte que 
l’Ajuntament de Constantí no 
té cap endeutament financer, 

aquest romanent es podrà des-
tinar al finançament de qualse-
vol despesa.

A més, resta, del roma-
nent de tresoreria d’exercicis 
anteriors per a despeses ge-

nerals, un saldo disponible 
de 1.145.104,89 euros. de 
tot plegat, en resulta un to-
tal d’inversions possibles a 
executar durant el 2017, de 
2.793.149,12 euros. <

Evolució Inversions

2012 2013 2014 2015 2016

Total despesa corrent (en €) 8.544.588,12 6.936.352,82 7.206.129,93 7.670.822,78 8.115.875,54

Inversions (en €) 245.692,98 227.879,37 396.814,56 865.828,25 1.298.744,30

Esforç inversor 2,88% 3,29% 5,51% 11,29% 16,00%

Inversió per habitant (en €) 39,96 33,82 60,68 131,35 202,36
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durant els propers mesos s’ini-
ciaran les obres de reforma i 
millora del Pavelló Poliespor-
tiu. El projecte inclou actua-
cions d’adequació de l’equi-
pament esportiu de cara a la 
celebració dels jocs mediter-
ranis i suposarà la intervenció 
més important des que es va 
inaugurar l’any 2001. Les obres 
tenen un preu de licitació de 
213.097,63 euros (IVA inclòs). 
La diputació de Tarragona farà 
una aportació de 96.731,27 
euros i l’Ajuntament n’apor-
tarà la quantitat restant. Es 
preveu que comencin a l’agost, 

quan no hi ha activitats a la 
instal·lació, amb un termini 
d’execució aproximat de tres 
mesos. Els treballs contemplen 
l’ampliació dels vestidors, la 
millora de la ventilació de la 
pista, la reforma de la cober-
ta, la climatització de les sales 
i la instal·lació d’un sistema 
d’aprofitament de la radiació 
solar per a aigua calenta sani-
tària. Constantí és una de les 
14 seus que acolliran compe-
ticions esportives dels jocs 
mediterranis del 2018, concre-
tament, en la modalitat d’hal-
terofília. <

El Ple del passat 9 de març 
va aprovar 2 convenis urba-
nístics entre el departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament i les empreses 
Tradilo Inversiones i Inmue-
bles Losa ubicades al Polígon 
Industrial, respectivament, a 
més del consorci de la Zona 
Franca, per a l’execució de 
dues rotondes i un pas elevat 
d’accés al Polígon Industrial a 
través de la carretera TV-7211 
(Constantí- Reus). El projec-
te, que no tindrà cap cost 
econòmic per l’Ajuntament, 
serà licitat i executat per la 
Generalitat de Catalunya. El 
cost total és de 3,1 milions 
d’euros i s’executarà en dues 
fases, la 1a fase amb un cost 
de 283.000 euros, i la 2a fase 
2.887.443 euros. 

La 1a Fase, la més immedi-
ata, suposarà la creació d’una 
primera rotonda, i es preveu 
executar durant el proper any. 
La 2a Fase, més a llarg termini, 

permetrà la construcció d’una 
segona rotonda amb ramals 

elevats d’accés i la construc-
ció del pas a nivell. Es preveu 

un creixement important de 
l’activitat en aquesta zona del 

Polígon, amb la implantació 
de diverses empreses. <

URBaNISMe

El passat mes de febrer que-
daven enllestides les obres 
de renovació del carrer Bar-
celona. La instal·lació dels 
nous fanals d’il·luminació LEd 
culminava els treballs de mi-
llora d’una de les principals 
artèries del municipi i un dels 
carrers amb major activitat 

comercial. Les obres han tin-
gut un cost de 359 mil euros 
i han permès aconseguir una 
millora integral de la imatge 
del carrer. S’han adaptat els 
vials i les voreres a la nor-
mativa actual del Pla local 
de seguretat viària, s’han 
suprimit les barreres arqui-

tectòniques i s’han introduït 
nous elements del mobiliari 
urbà, a més de punts de càr-
rega per a vehicles elèctrics. 
A més, s’han reorganitzat les 
zones de càrrega i descàrrega, 
i s’han posat al dia les instal-
lacions d’evacuació i submi-
nistrament d’aigua. <

Finalitzen les obres de renovació del 
carrer Barcelona

Millora dels accessos al Polígon Industrial Constantí

Un dels trams del carrer Barcelona un cop enllestides les obres

Plànol del projecte d’actuació en els accessos al Polígon

Obres de reforma del Pavelló 
Poliesportiu

Imatge exterior del Pavelló Poliesportiu
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Es mantenen 
els ajuts a 
empreses que 
contractin 
aturats del 
municipi 

Amb l’objectiu de fomentar la 
contractació de persones atura-
des del municipi, l’Ajuntament de 
Constantí manté aquest any la 
partida de 50.000 euros destinada 
a subvencionar aquelles empre-
ses que contractin aturats inscrits 
a la borsa de l’oficina de Treball 
municipal, així com els incentius 
als nous emprenedors i la creació 
de noves empreses al municipi. El 
Ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat les bases reguladores 
durant els exercicis 2017 i 2018. 
La quantitat de l’incentiu a les 
empreses per a noves contracta-
cions és de 3.000 euros en cas de 
contractació per un període d’un 
any. Com a novetat, es preveu la 
possibilitat que l’empresa pugui 
contractar el treballador durant 
6 mesos, i en aquest cas l’incen-
tiu serà de 1.500 euros. Tenint en 
compte l’experiència de les an-
teriors convocatòries (2014-15 i 
2015-16), s’ha optat per establir 
aquest marge de flexibilitat en el 
temps de contractació per part de 
les empreses.

En el cas dels incentius als nous 
emprenedors, aquesta quantitat es 
manté en 3.000 euros.

L’altra novetat de les Bases 
aprovades és la possibilitat de fer 
un pagament anticipat de l’ajut en 
forma de bestreta, durant els dos 
primers mesos de contractació. En 
el cas dels nous emprenedors, en el 
període mínim d’un any de durada 
de la nova activitat. <

Curs d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
El passat mes de març una quin-
zena de persones iniciaven un 
curs d’Atenció Sociosanitària a 
Persones dependents en Institu-
cions Socials, amb una durada de 
370 hores teòriques (fins el 20 de 
juny) i 80 hores pràctiques de per-
feccionament en empresa (durant 
el mes de juliol). Subvencionat pel 
Servei d’ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu, el curs 
consta de continguts en formació 
bàsica per treballar en l’atenció 
sociosanitària, física i psicosocial 
a persones dependents en l’àmbit 
institucional. Els alumnes reben 

nocions per donar suport a les in-
tervencions d’atenció a les perso-
nes i al seu entorn.

L’Ajuntament de Constantí, a 
través de l’oficina municipal de 
Treball i l’Escola d’Adults, conti-
nua apostant per l’oferta forma-
tiva com a eina que ajudi en la 
recerca de feina. durant els dar-
rers mesos s’han realitzat cursos 
d’Hostaleria, de capacitació en 
l’àmbit de la Indústria Química, 
i properament s’iniciarà també 
un curs d’operacions de gravació 
i tractament de dades i docu-
ments (de 360 hores). < Participants al Curs d’atenció Sociosanitària a Persones dependents
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Campanya informativa per millorar la 
recollida selectiva
Reforçar i sensibilitzar la ciu-
tadania en la millora de la 
recollida selectiva, especial-
ment de l’orgànica, és l’ob-
jectiu de la campanya que 
s’ha posat en marxa durant el 
mes de maig a Constantí i que 
s’allargarà fins el proper 5 de 
juny. Sota el lema: “ara toca 
reciclar l’orgànica! ara et 
toca a tu!”, l’eix principal de 
la campanya és la comunica-

ció, conscienciació i implica-
ció de la població per fomen-
tar la segregació i reciclatge 
dels residus, amb la finalitat 
de millorar el municipi, el 
medi ambient, i disminuir el 
cost de tractament d’aquests 
residus no valoritzats.

La campanya promou 
accions com la informació 
porta a porta, xerrades i ta-
llers informatius adreçats als 

alumnes de primària i punts 
informatius que s’ubicaran a 
places del municipi. Consta 
també d’un spot promocional 
televisiu, falques radiofòni-
ques, banderoles informatives 
i quadríptics informatius. El 5 
de juny es farà una gran festa 
de final de campanya a la Pla-
ça de les Escoles Velles coinci-
dint amb la celebració del dia 
mundial del medi Ambient. <

Informat         

          
Més informació: 977 520 521

ARA TOCA
RECICLAR L'ORGÀNICA!

ara et 

toca a tu!

Ajuntament de 
CONSTANTÍ

Porta aquesta butlleta als Punts d’Informació i et donarem
un davantal, i si encara no disposes d’un cubell per 
separar a casa les restes de matèria orgànica 
també en podràs obtenir un. 
(fins exhaurir les existències)

Molts dels residus que generem a casa nostra corresponen a restes
de matèria orgànica. Separa i llença la matèria orgànica al  

contenidor marró, i així la podrem transformar en compost,
un adob natural molt usat en jardineria i agricultura. 

a constantí

ARA TOCA
RECICLAR L'ORGÀNICA!

ajuntament
 d
e  c

o
ns

ta
nt

í

Oficina Española de Cambio Climático

oecc Ajuntament de 
CONSTANTÍ

No informat        

Recollida als Punts d’Informació

cALENDARI PUNTS INFORMATIUS 

Medi ambient

Ajuntament de 
CONSTANTÍ

Dijous 18 de maig
Horari: 09:00 a 13:00 

Dijous 25 de maig
Horari: 16:30 a 18:30 

Dijous 1 de juny
Horari: 09:00 a 13:00 

Mercat Municipal (Jaume I)

Avinguda Onze de Setembre

Mercat Municipal (Jaume I)

Festa del 

5 de juny

17:30 Pla
ça escoles velles 

Estem a les portes de la licitació 
del servei de la recollida d’es-
combraries, neteja viària i servei 
de la deixalleria, un contracte 
molt important, tant pels diners 
com per la necessitat del servei 
i la imatge que dóna. Entre les 
millores del servei destaquem:

- nou sistema de recollida 
més ràpid, menys costós i més 
net.

- Canvi de les boques dels 
contenidors soterrats per d’al-
tres de més còmodes, amb palanca d’obertura de les tapes. 
Aquestes boques són visualment més agradables.

- Adaptació a les normes de seguretat dels contenidors so-
terrats amb la instal·lació de plataformes elevadores que man-
tenen coberta la fossa durant la descàrrega del contenidor.

- Canvi dels contenidors de superfície existents al polígon 
industrial i fora del casc urbà, per altres de nous, més còmodes, 
més agradables visualment i de més capacitat. S’incrementarà 
el nombre per afavorir la recollida selectiva.

- Creació de 3 noves illes de contenidors al casc urbà, als 
carrers joan miró, jaume I i Prat de la Riba. 

- Adaptació de l’assiduïtat de recollida al nou servei, acon-
seguint un 28% d’increment de capacitat de recollida.

- Augment de la periodicitat de la neteja del conjunt, esta-
blint-se la neteja quinzenal de les illes de contenidors, mensual 
de dipòsits i bimensual a les fosses.

- Renovació de la maquinària.
- Substitució del vehicle escombrador per una escombrado-

ra hidro-netejadora que millorarà la neteja general i serà més 
eficaç per extreure la brutícia més enganxada, com són xiclets, 
resines dels arbres, etc.

- Increment de la neteja viària a festius.
- Augment de dies del servei de deixalleria de 5 a 6 dies 

setmanals.
- millor vigilància dels serveis mitjançant xips geolocalitza-

dors i el control realitzat per un inspector.
- L’1% del preu del servei es dedicarà a campanyes de cons-

cienciació de recollida selectiva.
Aquestes millores suposen una inversió d’1.200.000 euros i 

inclouen 98 contenidors de superfície, 115 contenidors soter-
rats, 115 plataformes de seguretat, un vehicle hidro-escombra-
dora, una furgoneta porter, vehicles de recollida d’escombreries, 
xips de localització, programa informàtic, etc.

La nostra intenció és que tant la inversió com els costos de 
la realització dels serveis s’incloguin dins de la licitació man-
comunada promoguda pel Consell Comarcal del Tarragonès, 
per aconseguir un millor preu. Aquesta decisió requereix de la 
majoria absoluta de la Corporació, que no vàrem aconseguir 
en l’últim Ple d’abril per la falta de recolzament dels partits 
de l’oposició. Les seves justificacions es van fonamentar en la 
urgència amb què es va tractar el tema i a la desconfiança amb 
el Consell Comarcal. Recordem que entre els membres de l’opo-
sició hi ha Consellers i ex-Consellers d’aquest organisme.

de moment deixem unes setmanes (poques, ja que el tema 
urgeix) abans d’iniciar la licitació en solitari, amb les repercus-
sions negatives que ens suposaria, per donar temps als regidors 
dubtosos i contraris al nou servei a què en facin un millor estu-
di, i poder arribar a un acord per aprovar la licitació mancomu-
nada, que entenem que és la millor opció per Constantí.

Continuem treballant per la millora dels serveis munici-
pals!!! <

Vicenç Maceira

3r tinent d’alcalde · Regidor d’hisenda, 
Serveis Municipals, Neteja Viària i agricultura

Decidir la neteja

979FMwww.constantiradio.cat
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ambient festiu al carrer Major durant la diada de Sant Jordi

Prop d’un centenar de 
persones van parti-
cipar el passat 25 de 
març en la 1a Camina-
da de Primavera, que 
aquest any va tenir 
caràcter solidari, i és 
que tots els beneficis 
obtinguts es destina-

ven a donar suport a 
les persones refugia-
des de Síria en el marc 
de la campanya “Casa 
nostra, casa vostra”. 
La Caminada va servir 
també per inaugurar 
oficialment la recent 
restauració del Pont de 

les Caixes, declarat Bé 
Cultural d’Interès na-
cional l’any 2008. La 
jornada va finalitzar 
amb l’actuació caste-
llera de la Colla jove 
Xiquets de Tarragona i 
un refrigeri per a tots 
els assistents. <

Caminada solidària a benefici dels 
refugiats de Síria

actuació castellera de la Colla Jove de Tarragona al Pont de les Caixes

Prop de 40 actes al cicle “Fes Cultura, 
Fes Salut”
Prop de 40 activitats han con-
format entre els mesos d’abril 
i maig una nova edició del ci-
cle “Fes Cultura, Fes Salut”. 
Exposicions, xerrades, tallers, 
activitats esportives o activi-
tats musicals han donat forma 
a una variada programació, on 
va destacar la presentació a la 
vil·la romana de Centcelles dels 
treballs de la 5a edició del pro-
jecte “Centcelles, el nostre ob-
jectiu” organitzat pel mnAT i 
l’Ajuntament de Constantí. 

En l’apartat cultural cal des-
tacar el Recital Poètic de l’As-
sociació Literària de Constantí 
a Centcelles, i la xerrada sobre 
“Els Balls de diables al Camp de 
Tarragona” organitzada pel Ball 

de diables de Constantí, a més 
de la presentació de diversos 
llibres, com el “Gastó de Cons-
tantí”, en un acte organitzat 
pel Centre d’Estudis Constan-
tinencs; un nou llibre sobre la 
Parròquia: “més sobre la Parrò-
quia. Sant Feliu, màrtir de Cons-
tantí”, o el llibre “Sí, yo soy gita-
no! Por qué no me conoces?” de 
jesús Ximénez Gabarri. 

La diada de Sant jordi va 
ser un dels actes centrals, amb 
la col·laboració de més d’una 
vintena d’entitats i associaci-
ons i les habituals parades de 
roses i llibres ubicades al car-
rer major. Una de les novetats 
d’aquest any va ser la Represen-
tació Teatral de Sant jordi, amb 

la presència de la dragonina de 
l’Associació d’Amics de la Colla 
C.o.C.A, els Balls de Cercavila de 
la Societat El Casino i la col·la-
boració de les escoles. L’Escola 
de música també va ser pro-
tagonista amb les jornades de 
Portes obertes i la 7a edició dels 
Contes musicats “Quilos i quilos 
de Sant jordi”. 

Pel que fa a l’activitat es-
portiva, destacar el Campionat 
Interclubs de Patinatge del Tar-
ragonès al Pavelló o l’actuació 
del Club de Gimnàstica Estètica 
Constantí davant de la muralla. 
Els actes finalitzaven amb la 
III Trobada de Vehicles Clàssics 
organitzada per moto Clàssic 
Constantí. <

Gestió contínua
Un cop més, arriba el moment de 
fer un balanç de la nostra gestió 
durant els darrers mesos. Voldria 
destacar el cicle “Fes Cultura, Fes 
Salut”, amb la programació de 
més de quaranta activitats cul-
turals i festives, d’entre les quals 
representacions teatrals, recitals 
literaris o presentacions de lli-
bres amb un marcat sabor local. 
La diada de Sant jordi va tenir el 
mateix gran caràcter cívic dels 
darrers anys, amb el munt de pa-
radetes que omplien d’alegria el carrer major. 

Una altra de les activitats consolidades els darrers anys és 
el projecte “Centcelles, el nostre objectiu”, que aplega les re-
cerques dels alumnes dels centres educatius de Constantí. El 
monument de Centcelles és l’eix a partir del qual reflexionen els 
grups escolars i articulen propostes lligades a la identitat col-
lectiva del nostre poble i a les seves característiques culturals i 
socials. Enguany, a més a més, aquest projecte arriba a la cin-
quena edició i, per la seva importància, serà el centre d’una gran 
retrospectiva al museu nacional Arqueològic de Tarragona.

En matèria de patrimoni històric vull destacar la finalitza-
ció de les obres de restauració del Pont de les Caixes, un dels 
principals monuments històrics que tenim al terme de Constan-
tí, declarat Bé Cultural d’Interès nacional. Les obres han durat 
un parell d’anys i han suposat la consolidació de l’estructura, 
que en alguns punts amenaçava ruïna, el tractament contra 
les filtracions d’aigua i, finalment, l’arranjament de l’entorn. La 
inauguració d’aquestes obres es va celebrar amb una caminada 
popular fins al mateix pont i va comptar amb l’actuació de la 
Colla jove Xiquets de Tarragona.

En l’àmbit formatiu destacaria que aquest període ha es-
tat marcat per la posada en marxa dels programes de formació 
ocupacional subvencionats pel Servei d’ocupació de Catalunya.

Fins al moment s’han iniciat les accions formatives d’opera-
cions auxiliars de serveis administratius i generals i la d’Atenció 
Sociosanitària a Persones dependents en Institucions Socials. 
Properament s’iniciarà la d’operacions auxiliars d’enregistra-
ment i tractament de dades i documents.

Aquests programes formatius teorico-pràctics serveixen per 
millorar la qualificació professional de les persones desocupa-
des, i ofereixen la possibilitat de realitzar pràctiques en empre-
ses.

Un cop superats aquets cursos, els alumnes obtenen un Cer-
tificat de Professionalitat que acredita a qui l’obté que és com-
petent per desenvolupar l’activitat laboral corresponent, amb la 
qual cosa els facilita la incorporació al mercat laboral amb una 
titulació reconeguda. <

Dolors Fortuny Golorons
1a Tinent d’alcalde · Regidora de Cultura, Ensenyament, 

Promoció Econòmica i Serveis Socials

Recital poètic de l’associació Literària a Centcelles

actuació de l’Esbart dansaire Constantí El Casino Espectacle de dansa i llum al Parc de la Muralla

Xerrada sobre el bon ús dels medicaments Tradicional trobada d’intercanvi de xapes de cava
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El passat 26 d’abril es va fer a 
la vil·la romana de Centcelles 
la presentació dels treballs del 
projecte «Centcelles, el nostre 
objectiu» del curs 2016-2017. El 
projecte ha arribat aquest any a 
la seva 5a edició, organitzat per 
l’Ajuntament de Constantí i el 
museu nacional Arqueològic de 
Tarragona amb la col·laboració 
de l’empresa Repsol i la parti-

cipació de tots els centres edu-
catius: Escola Centcelles, Escola 
mossèn Ramon Bergadà, Col·le-
gi Turó i Institut Constantí. Es 
tracta d’un projecte educatiu i 
de participació ciutadana envers 
el patrimoni, que per a aquesta 
edició plantejava un nou repte: 
fer una exposició entre tots els 
participants que reflexionés so-
bre el valor de la Història. Com 

sempre, el projecte ha partit del 
coneixement del Conjunt mo-
numental de Centcelles, amb 
activitats realitzades al propi 
monument i també a l’exposició 
“Re-descobrint Centcelles”. Els 
treballs, que van ser presentats 
pels seus autors, conformaran la 
primera part de l’exposició “El fil 
de la Història”, que s’inaugurarà 
properament al mnAT. <

El Pavelló Poliesportiu va ser 
l’escenari de la presentació de 
la setena edició del Conte mu-
sicat “Quilos i quilos de Sant 
jordi” el passat 28 d’abril. La 
representació del conte i la 
música van anar a càrrec dels 
alumnes de l’Escola munici-

pal de música i va comptar 
amb la col·laboració de l’Es-
cola d’Adults i de l’Institut de 
Constantí. Aquest any s’ha re-
cuperat aquesta activitat, que 
l’any anterior no es va poder 
realitzar. <

eNSeNYaMeNT

7a edició del Conte Musicat

acte de presentació dels treballs a la vil·la romana de Centcelles

Es presenten els treballs del projecte 
“Centcelles, el nostre objectiu”

III Jornades Culturals a l’Institut de Constantí 
Coincidint amb la setmana cul-
tural del municipi, els dies 19, 
20 i 21 d’abril es van realitzar les 
III jornades Culturals a l’Institut. 
Entre les activitats programades 
es va fer una excursió a Barce-
lona en que cada curs va visitar 
un lloc emblemàtic de la ciutat 
per la seva importància cultural: 
l’Illa de la discòrdia del moder-
nisme (1r d’ESo), les drassanes 
(2n), l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (3r), el temple de la 
Sagrada Família (4t) i els més 
grans van visitar el parc de la 
Ciutadella i el Parlament. Les 

jornades Culturals van finalit-
zar el divendres 21 d’abril amb 
el lliurament de premis de Sant 
jordi.

d’altra banda, durant aquest 
curs, l’Institut ha engegat dues 
iniciatives fora de l’horari lec-
tiu. d’una banda, l’alumnat està 
aprenent a programar, gràcies a 
“Iniciació a la robòtica”, activi-
tat promocionada i gestionada 
per STEm Barcelona. d’altra, els 
dimarts compten amb el taller 
“Aprenem jugant”, on l’alumnat 
reforça habilitats i competènci-
es mitjançant el joc educatiu. <

Excursió a Barcelona dels alumnes de l’Institut

La Biblioteca municipal va 
acollir el passat mes d’abril la 
presentació del llibre “Contes a 
moltes mans. Cursos 2015-16 i 
2016-17” en el qual col·labo-
ren les escoles Centcelles i mn. 
Ramon Bergadà. Es tractava 
d’una nova edició d’aquest pro-
jecte comú que consisteix en la 
creació de contes per part dels 

alumnes de 4rt i 6è de totes 
dues escoles. Els contes s’ano-
menen col·laboratius perquè 
cada escola inicia uns contes i 
n’acaba uns altres, amb la im-
plicació de diferents classes 
tant en la redacció com en la 
il·lustració. 

durant la presentació, els 
alumnes de les escoles Cent-

celles i mn. Ramon Bergadà 
van llegir fragments dels con-
tes escrits i il·lustrats per ells 
mateixos, mentre que alumnes 
de l’Escola de música “Rafel 
Gibert Recasens” van posar 
l’acompanyament musical amb 
peces de la seva pròpia crea-
ció, inspirades en els contes 
que recull el llibre. <

Es presenta el llibre “Contes a moltes mans” escrit i il·lustrat per les escoles 
Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà

alumnes  participants a la presentació dels “Contes a moltes mans”

Presentació del Conte Musicat amb els alumnes de l’Escola de Música
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La Biblioteca municipal va or-
ganitzar el passat 2 d’abril una 
sortida al Teatre nacional de 
Catalunya per veure l’obra de 
mercè Rodoreda, “La senyora 
Florentina i el seu amor Ho-
mer”, dirigida per Sergi Belbel. 
L’èxit de la iniciativa va fer que 
en pocs dies s’omplissin les 40 
places disponibles de l’auto-
bús. Tots els assistents van 

poder gaudir de la representa-
ció d’aquesta obra, que preci-
sament va ser protagonista de 
la sessió del Club de Lectura 
del passat mes de març a la 
Biblioteca, englobada dins el 
programa “Llegir el teatre” del 
Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya i el 
Teatre nacional de Catalunya 
(TnC), <

Èxit de participació a la sortida al Teatre Nacional de Catalunya

Participants de la sortida davant del TNC

El passat 22 de març la Bibli-
oteca municipal va acollir una 
activitat per tal de commemo-
rar el dia mundial de la Poesia 
(21 de març), una iniciativa 
impulsada per la UnESCo i 
que vol convertir aquest dia en 
una gran festa de la música i 
les lletres, a més de fomentar 
la lectura d’obres poètiques 

durant la jornada. La Bibliote-
ca se sumava als actes orga-
nitzats arreu del territori amb 
una nova edició del “Bingo de 
poesia”, una activitat que ha 
tingut molt bona acollida du-
rant aquests anys, i en la qual 
els diversos participants es van 
anar alternant en la lectura de 
poemes en diverses llengües. <

Celebració del Dia Internacional de la Poesia 

Col·laboradors i lectors del “Bingo de Poesia”

Alumnes de l’Institut presenten els seus treballs de recerca a la Biblioteca
La Biblioteca municipal va ser 
escenari el passat 5 d’abril de 
la Presentació de Treballs de 
Recerca de l’Institut de Cons-
tantí. Aquesta era la primera 
ocasió en què es realitzava una 
presentació en públic d’aquests 
treballs, amb l’objectiu d’oferir 

l’oportunitat als alumnes de 
donar a conèixer els seus tre-
balls en un acte obert a tota la 
població. Els dos treballs que es 
van presentar van ser els que 
van obtenir una millor nota: 
“El meu gos és verd”, d’Antoni 
Segura, un estudi sobre les dis-

cromatòpsies i les anomalies de 
la visió cromàtica a la població 
escolar de Constantí; i “Qui és 
l’assassí?”, de Safia Guellil, que 
tracta sobre la identificació de 
persones a través d’empremtes 
digitals. <

acte de presentació dels treballs per part dels alumnes de l’Institut

III Sortida de Vehicles Clàssics
més d’una trentena de participants es van donar cita a 
la III Sortida de Vehicles Clàssics de Constantí celebrada 
el passat 7 de maig. Amb una ruta d’uns 110 km. amb 
sortida i arribada a la Plaça de les Escoles Velles, els 
participants van fer una aturada a Prades per esmorzar. 
ja a la tornada, es van exposar les motos i vehicles par-
ticipants, i es va fer la tradicional entrega de premis a la 
moto i al cotxe més antics, al participant de més edat i 
al més jove; i enguany, com a novetat, a la dona pilot en 
cotxe i en moto. <

Participants a la III Trobada de Vehicles Clàssics durant el vermut a la Plaça 
de les Escoles Velles
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La celebració del Carnaval 
d’aquest any es va concen-
trar bàsicament durant el 
cap de setmana del 3 al 5 
de març. Abans, però, es va 
fer la tradicional rua amb 
la participació de les esco-
les mossèn. Ramon Bergadà 
i Centcelles i amb la col·la-
boració del grup de Batu-
cada de l’Escola de música. 
La programació també va 
incloure una Guerra de con-
feti, i l’entrega dels xumets a 
la dragonina, actes organit-
zats per l’Associació d’Amics 
de la Colla C.o.C.A

Els actes centrals arribaven 
amb la gran Rua de Carnaval 
del dissabte 4 de març, que va 
comptar amb la participació de 
diverses comparses i entitats del 
municipi. La gresca es trasllada-
va després al Pavelló Poliesportiu 
on va tenir lloc el Ball infantil i ja 
a la nit, el tradicional Concurs de 
disfresses. Els actes finalitzaven 
l’endemà, amb la processó de 
l’enterrament del Rei Carnestol-
tes, des del Pavelló Poliesportiu 
fins al Parc de la muralla, i amb 
la tradicional cremada del ninot 
i coca amb xocolata per a tots 
els assistents. < 

FESTES dConstantí / maig  2017

Entitats i comparses durant la Rua de Carnaval

Dos caps de setmana de festa per celebrar el Carnaval 

El Pavelló es va omplir durant el Gran Ball de disfresses Guanyadors del concurs de disfresses de Carnaval

Homenatge als responsables dels Tres Tombs a Constantí durant aquests 30 anys

Els Tres Tombs celebren el seu 30è aniversari
Els Tres Tombs van viure la seva 
edició més multitudinària el 
passat 26 de febrer. Es tractava 
de la XXX edició d’aquesta cita 
cultural que cada any organitza 
el Cercle Cultural, Recreatiu i 
Esportiu. després de l’esmorzar 
popular, amenitzat pels Balls de 
Cercavila de la Societat El Casi-
no i per l’Esbart dansaire Cons-
tantí El Casino, una comitiva 
formada per més de 60 carros 
i uns 40 cavalls procedents de 
diverses poblacions, van parti-

cipar de la tradicional desfilada 
pels carrers del poble. Aquest 
any, per tal de celebrar aquest 
30è aniversari, la celebració es 
va completar amb una paella 
popular al Pavelló Poliesportiu, 
amb més de 300 assistents. du-
rant aquest acte es va oferir un 
emotiu homenatge amb detall 
d’agraïment per a totes aque-
lles persones que han promogut 
la festa dels Tres Tombs des dels 
seus inicis i durant aquests 30 
anys. < 

Acte de reconeixement a les dones constantinenques majors de 80 anys
El passat 11 de març es va oferir 
un acte de reconeixement i 
homenatge a totes les dones 
constantinenques de més de 80 
anys d’edat, una activitat em-
marcada dins els actes del dia 
Internacional de la dona, que 
es va fer al Pavelló Poliespor-
tiu. Aquest any, el consistori ha 
volgut oferir un reconeixement 
públic a tot aquest col·lectiu 
de dones de més edat del mu-
nicipi. L’acte, amb un marcat 

to emotiu, va comptar amb la 
presència de prop d’unes 200 
persones, entre el col·lectiu de 
dones, acompanyants, amics i 
familiars. A banda d’un obsequi 
a les més de setanta dones de 
més de 80 anys assistents, tam-
bé es va concedir un diploma a 
les dues associacions integra-
des per dones al municipi, l’As-
sociació de dones per la Unitat 
de Constantí i el Grup Cultural 
mestresses de casa. <

Foto de grup de les dones constantinenques majors de 80 anys
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La Societat El Casino torna 
a acollir l’Aplec d’Aplecs dels 
Països Catalans
El passat 1 d’abril 
la Societat Cul-
tural i Recreativa 
El Casino va ser 
l’escenari de la 2a 
edició de l’Aplec 
d’Aplecs moder-
nistes dels Països 
Catalans. Era la 
2a vegada que 
El Casino acollia 
aquesta trobada, 
després de l’èxit 
de l’edició cele-
brada l’any pas-
sat. durant tot el 
dia la música va 
ser protagonista, 
amb sessions de 
punxadiscos des 
del migdia fins la 
matinada, i amb 
la presència d’un 
bon grapat de se-
lectors coneguts 
de l’escena modernista catalana i del pop dels anys 60 que es 
feia als Països Catalans. <

La terrassa del Casino durant les primeres hores del 2n 
aplec Modernista

Es presenta el llibre “Gastó de Constantí” 

El passat 19 d’abril es va fer a la 
Biblioteca municipal la presen-
tació del llibre “Gastó de Cons-
tantí” de Ferran marín, un acte 
organitzat pel Centre d’Estudis 
de Constantí dins del cicle “Fes 
Cultura, Fes Salut”. Acompanyat 

de l’historiador josep maria Sa-
baté Sans, l’autor del llibre va 
presentar la que va ser la seva 
primera novel·la, escrita l’any 
1998 i que va resultar finalista 
als VIII Premis Literaris muni-
cipi de Calafell d’aquell mateix 

any. no ha estat fins ara, però, 
que la novel·la s’ha publicat en 
format paper de la mà del Cen-
tre d’Estudis. “Gastó de Cons-
tantí” és una novel·la de ficció 
històrica situada a l’ermita de 
Sant Llorenç de Constantí. <

Ferran Marín acompanyat de Josep Maria Sabaté durant la presentació del llibre

Xerrada sobre la Història dels Balls de Diables al Camp de Tarragona
El Ball de diables de Constan-
tí va organitzar el passat 20 
d’abril una conferència a la 
Biblioteca municipal de Cons-
tantí. La xerrada que portava 
per títol “Els Balls de diables 
al Camp de Tarragona”, va anar 
a càrrec de Xavier González, 
gestor cultural i membre del 

Ball de diables de Tarragona, i 
va ser presentada per oriol ni-
colau, gestor cultural i mem-
bre del Ball de diables cons-
tantinenc. durant l’acte es va 
fer un repàs a la Història i les 
característiques dels Balls de 
diables tradicionals del Camp 
de Tarragona. <

Xerrada sobre la Història dels Balls de diables a la Biblioteca Municipal

durant el cicle 
“Fes Cultura, 
Fes Salut” es va 
presentar una 
nova publica-
ció editada per 
la Parròquia 
de Constantí. 
Amb el títol 
“més sobre la 
Parròquia. Sant 
Feliu, màrtir de 
Constantí”, la 
publicació repassa, al llarg de més de 300 pàgines i més d’un cen-
tenar de fotografies, diversos aspectes referents als fets significa-
tius de la història de la Parròquia, a través de documents, notes 
estadístiques i inventaris. L’acte de presentació va anar a càrrec 
de la dra. Sofía mata de la Cruz, directora del museu diocesà de 
l’Arquebisbat de Tarragona. <

Nova publicació sobre la 
Història de la Parròquia de 
Constantí

La dra. Sofía de la Mata, directora del Museu diocesà, 
acompanyada de Mn. Joaquim Claver durant la presentació

Representació teatral de “La Llegenda de Sant Jordi”
El Parc de la muralla va ser 
l’escenari de la representació 
teatral de “La llegenda de Sant 
jordi” el passat 21 d’abril. Prop 
d’una trentena de nens i nenes 
dels Balls de Cercavila de la So-

cietat El Casino, i la dragonina 
de l’Associació d’Amics de la 
Colla C.o.C.A fent el paper del 
drac van ser els protagonistes 
d’aquesta representació, que 
va comptar amb la col·labora-

ció de les escoles Centcelles i 
mossèn Ramon Bergadà. La lle-
genda es va tornar a represen-
tar el 23 d’abril al carrer major, 
coincidint amb la celebració de 
la diada de Sant jordi. <

Protagonistes de la representació teatral de “La llegenda de Sant Jordi”
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El Municipal de la Coma, una de les seus 
del Mundialito de Futbol Infantil

ESPoRTS

Constantí va ser del 9 al 12 
d’abril una de les subseus del 
mundialito de Futbol Infantil 
Costa daurada 2017. Es tracta 
del torneig més important del 
món en aquesta categoria, i va 

portar fins al camp municipal 
de La Coma equips com l’At-
lético de madrid, el València, el 
Getafe, el Schalke 04 o el PSV 
Eindhoven. La seu central de la 
competició va ser Cambrils on es 

van disputar les fases finals del 
campionat. L’esdeveniment va 
portar la presència de prop de 
5.000 esportistes d’entre 6 i 12 
anys, procedents de 300 equips 
d’arreu del món. <

Salutació prèvia a un dels partits del Mundialet al Municipal de la Coma

A vuelo de pájaro (pongamos 
migratorio) cuando vuelva 
a sobrevolar Constantí esta 
primavera, sin ninguna duda, 
encontrará que algunas cosas 
han cambiado. Para saber si 
para mejor o para peor, ten-
dría que descender y pregun-
tarle a los que viven en el mu-
nicipio. Y sería lo más objetivo 
y cercano a la realidad. Solo 
hay un pero, un pero tan im-
portante o más que el rasgo 
que imprime el ir de aquí para allá según sea invierno o se 
alarguen las noches de verano, esto es, que se suele perder la 
perspectiva de la altura y se contamina la percepción.

Quisiera subrayar el infinitivo contaminar porque da la sen-
sación, según vas y vienes, que al poder de la política (y me nie-
go a ponerla en mayúsculas) se le otorga más importancia de la 
que realmente tiene y que en realidad, si la obedeces siguiendo 
con fidelidad el dictado de un sujeto que ni sabe dónde está en 
el mapa el nombre de Constantí, pasa lo que pasa, que los mu-
ros que dividen crecen sin parar para recreo de los aspirantes. 
Esos y esas a los que les importa todo un higo mientras sean 
otros los que trabajen. Esos a los que llamamos chupatintas

El resultado es triste porque basta ver la participación de 
los vecinos… Están bonitos esos detalles, esas fiestas, enrique-
cedoras las iniciativas, perfectas esas luces y bienvenidas esas 
ayudas pero… Pero son de otros, dicen desde la oposición: no-
sotros somos más perfectos, somos más auténticos, lo haría-
mos mucho mejor, o cuando menos diferente porque nuestros 
votantes son también diferentes. más altos, más rubios, más 
listos, perfectos, no, Hay que esperar a que llegue nuestra hora 
porque nosotros lo haríamos mejor… Y pasamos lista.

Pues no, os he de decir (a los manipuladores) que el tiempo 
os pondrá en vuestro sitio por mucho que queráis manipularlo. 
Al final, estemos de paso o no, los humanos somos diferentes 
a las aves (salvo los buitres) porque se nos supone inteligencia.

A vuelo de pájaro Constantí está diferente. mejor o peor 
tendrás tiempo de decirlo cuando te enfrentes a la urna trans-
parente donde depositarás tu futuro. Hasta entonces disfruta 
y participa, sigues siendo dueño de tu parte en el municipio, 
acércate a los jardines y se uno más adherido a las iniciativas 
porque quizá te pierdas pasar un buen rato.

Suma y multiplica porque sin darnos cuenta dejamos des-
nudo el crédito de un pueblo centenario que dejó un día de ser 
feliz, porque así lo ordenaron los monaguillos de la Inquisición. 
Y quisiera recordar que andamos por el siglo XXI —a dos minu-
tos de pisar marte—. <

FeDe Díaz lÓpez

2º teniente alcalde, concejal de deportes, 
Ocupación y Vivienda

Participación ciudadana

El Club Gimnàstica Estètica participa a la 
competició autonòmica a Barcelona
durant els mesos de març i 
abril les representants del Club 
Gimnàstica Estètica de Cons-
tantí han participat a la 1a i 2a 
fase de la competició autonò-
mica 2017, que s’ha celebrat al 
Pavelló de la mar Bella de Bar-

celona. La fase final de la com-
petició tindrà lloc el dia 27 de 
maig . durant aquesta tempo-
rada, el Club ha presentat qua-
tre equips de categories: 8-10, 
10-12, 12-14 i, per primer any, 
categoria junior.

d’altra banda, diverses in-
tegrants d’aquesta entitat es-
portiva van participar el passat 
22 d’abril en una exhibició que 
va tenir lloc al Parc de la mu-
ralla dins del cicle “Fes Cultura, 
Fes Salut”. <

Integrants del Club Gimnàstica Estètica durant l’actuació al Parc de la Muralla

El C.E. Constantí presenta els equips del club davant la seva afició
El Centre d’Esports Constantí 
celebrava el passat 26 de febrer 
la presentació oficial de tots 
els equips que integren el club. 
Aquest any, l’acte va oferir un 
caire més festiu i de celebració, 
amb inflables i jocs infantils al 
municipal de la Coma. Pel que 
fa a la presentació, els jugadors 
dels diversos equips van anar 
sortint fins al centre del terreny 
de joc un per un i, posterior-
ment, hi va haver un torn de 
parlaments, amb la intervenció 
del president del club, Òscar 
Solé, i la presència de l’alcalde, 

Óscar Sánchez, a més de repre-
sentants de la Federació Cata-
lana de Futbol. El club de fut-
bol constantinenc ha comptat 
aquesta temporada 2016-2017 
amb prop d’unes 130 fitxes fe-
deratives.

A més, aquesta temporada 
el Centre d’Esports Constantí 
és un dels quatre equips de la 
demarcació de Tarragona esco-
llits per participar del projecte 
“+ KESPoRT!”, que promou els 
valors pedagògics, impulsat per 
la FCF i la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat. <Foto oficial dels equips del planter del C.E. Constantí
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Èlia Canales, del Club de Tir 
amb Arc Constantí, es proclama 
campiona d’Espanya

MasterClass Solidària de Zumba

Constantí va acollir la Final Interclubs de 
Patinatge del 2016 

La jove arquera Èlia Canales, 
en representació del Club de Tir 
amb Arc Constantí, es va pro-
clamar campiona d’Espanya en 
categoria cadet en el Campionat 
d’Espanya de Tir amb Arc en Sala 
que es va fer els dies 18 i 19 de 
febrer a Pamplona. Es tancava 
així una gran temporada per a 
Èlia Canales. després de guanyar 
la Lliga Catalana, el Campionat 
Provincial de Tarragona, el Cam-
pionat de Catalunya i acabar en 
vuitena posició en la “World Cup 
Indoor de nîmes”, finalitzava la 
temporada Indoor amb l’or del 
Campionat d’Espanya i batent el 
rècord absolut de Catalunya. <

El passat 11 de febrer es va dur 
a terme al Pavelló de Constantí 
la Final Interclubs de Patinatge 
de l’any 2016 del Tarragonès. 
En total, hi van participar 85 
patinadors en les diferents ca-
tegories i procedents de diver-

sos clubs de la demarcació, i el 
Club Patí Constantí va assolir 
pòdiums en totes les categori-
es on comptava amb represen-
tació.

d’altra banda, el passat 
30 d’abril, Constantí acollia 

novament el Campionat In-
terclubs de Patinatge a nivell 
comarcal. En aquesta ocasió, 
es van donar cita al Pavelló 
Poliesportiu municipal una se-
tantena de patinadors i pati-
nadores. <

Prop de 170 persones van par-
ticipar el passat 6 de maig 
en la masterClass Solidària 
de Zumba que va tenir lloc al 
Pavelló Poliesportiu. Es trac-
tava d’una exhibició de ca-

ràcter solidari i és que tots els 
diners recaptats (calia fer una 
aportació mínima de 3 euros) 
es destinaven íntegrament a 
l’Associació Astafanias, per 
ajudar els nens i nens amb au-

tisme. Les sessions de zumba 
van anar a càrrec de cinc ins-
tructors de Zoysi & Friends, i al 
final de la jornada hi va haver 
obsequis i regals per a tots els 
participants. <

Èlia Canales, 
brillant campiona d’Espanya

Integrants del Club Patí Constantí durant el Campionat Interclubs

Gran participació a la classe magistral de Zumba solidària

Campionat Nacional de Seleccions de Futbol Sala al Pavelló Poliesportiu

El Pavelló Poliesportiu municipal de Constantí ha estat del 5 al 7 de maig una 
de les seus del Campionat nacional de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sala, 
juntament amb El morell i La Pobla de mafumet. Es tractava d’un esdeveniment 
esportiu organitzat per la Confederación nacional de Futbol Sala, amb el suport de 

Tarragona 2018 i Repsol. En el campionat hi han participat les seleccions nacionals 
de Futbol Sala de València, Galícia, Andalusia, Castella i Lleó i també la selecció 
de Tarragona. El Pavelló constantinenc va ser la seu de les finals del torneig Sènior 
masculí i Femení, a més de ser l’escenari de l’entrega de trofeus. <

Foto de grup de totes les seleccions després de l’entrega de trofeus
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Més amb menys - PSC
Estem d’enhorabona! El treball va do-
nant resultats: per una part,  el Govern 
de la Generalitat ha acceptat els nos-
tres precs i ha afegit una disposició ad-
dicional al pressupost per a Constantí,  
es tracta de 20.000 € amb l’objectiu de 
finançar els estudis de qualitat de l’aire 
al nostre municipi, tal i com hem recla-
mat en múltiples ocasions.

Per una altra banda, es confirma un 
canvi de tendència a la baixa en la taxa 

d’atur de Constantí, una de les prin-
cipals prioritats d’aquest Ajuntament, 
amb 70 persones menys a l’atur des del 
maig de 2015.

Treballem fent més amb menys 
despesa, i un clar exemple és el tan-
cament de l’exercici 2016, on podem 
afirmar que, comparant amb el 2012, 
s’han multiplicat per cinc les inversi-
ons, passant de 39.96 € a 202.36 € 
per habitant, i tot això reduint les 

despeses; hem passat d’un esforç in-
versor del 2,88% al 2012 al 16% al 
2016. 

També, ens deixem la pell per tal de 
lluitar contra les desigualtats socials, 
creant per exemple la tarificació social 
de l’aigua, on famílies que compleixin 
els requisits que marca l’ACA gaudei-
xen d’un descompte del 46% en el pri-
mer tram de consums, intentant que 
l’aigua, un bé escàs al planeta, sigui 

usada amb coneixement i que tothom 
pugui tenir-ne accés.

Per últim, la feina de gestió interna 
de l’Ajuntament no defalleix, treballa-
dors i equip de govern treballem amb la 
sisena marxa posada per tal de regula-
ritzar situacions internes i a la vegada 
solucionar els incidents de la via públi-
ca amb grans i petites reparacions per 
millorar la qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes. <

Esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat - ERC
El passat 9 de maig, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, va reivindicar més 
de 340 milions d’euros en esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat Espa-
nyol pel Camp de Tarragona.

Entre aquestes esmenes, el Grup 
municipal de Constantí va sol·licitar 
una partida per poder continuar el Te-
atre-Auditori de Constantí, una partida 
per poder arranjar l’Església de Constan-
tí, una partida per la muralla de Cons-
tantí, etcètera. 

Esperem que els altres grups muni-
cipals, especialment aquells que tenen 

molta més força al Congrés i al Senat, 
també hagin demanat inversions per 
Constantí. 

de moment, ens trobem amb uns 
pressupostos generals per aquests 2017, 
que ha presentat el govern espanyol, 
que són uns pressupostos de dretes, an-
tisocials i en contra de les classes tre-
balladores.

no podem seguir impasius davant 
d’un govern espanyol que només incre-
menta el 1,7% en polítiques socials i 
en canvi augmenta un 30% la despesa 
militar.

Les polítiques aplicades pel Partit 
Popular ens porten a resultats com que 
les elèctriques apliquen les tarifes més 
altes i que les constructores actuen com 
un càrtel per repartir-se els grans con-
tractes de l’Estat.

Esperem que siguin els últims pres-
supostos generals que hàgim d’esmenar 
i reivindicar perquè apostin per Cons-
tantí i pel Camp de Tarragona.

Per sort, enguany, la democràcia 
acabarà triomfant davant d’aquells que 
volen impedir un exercici tan fonamen-
tal com l’exercici del dret a vot.

Ens mantenim i ens mantindrem 
ferms amb el compromís democràtic 
de permetre que els ciutadans de Cata-
lunya votin i així puguin decidir el seu 
futur. En contra, especialment, d’aquells 
tribunals de justícia i dels membres del 
govern espanyol que persegueixen una 
mesa d’un Parlament quan està defen-
sant que els diputats i diputades del 
Parlament de Catalunya puguin debatre 
i votar les seves idees polítiques.

nosaltres seguim defensant Cons-
tantí en tots els àmbits i lluitant per es-
devenir un nou Estat d’Europa! <

Després de dos anys - PDeCAT

Podeu comprovar que ja hem canviat 
el logotip; ara som el Partit demòcrata 
(PdeCAT), successor de l’antiga Conver-
gència democràtica, i si bé, a l’Ajunta-
ment, a les darreres eleccions munici-
pals, veníem d’una coalició, ara som 
les mateixes persones  per a defensar 
el mateix programa en què ens vàrem 
presentar quan érem CiU. no ha canviat 
res dels compromisos adquirits envers 
els convilatans  respecte a les passades 
eleccions municipals de maig 2015. Per 
tant, continuarem fent la nostra tasca 
d’oposició ( o no, si cal) a la gestió de 
l’equip de govern.

 Estem justament a la meitat del 
mandat municipal i voldríem comentar 
el  següent. Al carrer Barcelona s’ha tret 

una barrera arquitectònica secular que 
va generar més d’una reclamació pa-
trimonial, d’acord, però també és cert, 
que els llums són massa alts i que pot-
ser molestaran a més d’un veí.  També 
pensem en  les actuacions a la via pú-
blica, que sempre són necessàries, però 
hi deixem els pals elèctrics (plaça Rafael 
Casanova, per exemple).

Trobem a faltar cohesió en l’equip de 
govern, si bé les competències estan de-
legades, no veiem que les propostes du-
tes a Ple, en els dos darrers anys, tinguin 
a veure amb el Constantí del futur. no 
sabem, realment, quants membres  for-
men el govern del nostre Ajuntament, 
tan aviat en són 5 com 6 o 7.  I aquest és 
el problema, ja que arriben les propostes 

al ple sense el corresponent recolzament 
per part dels regidors o els continguts de 
les mateixes no estan el suficientment 
desenvolupats com per a ser aprovats, 
donat que no s’entén la intencionalitat 
de les propostes. Resumint, que hi ha 
tants models pel nostre poble com qua-
si regidors som a l’Ajuntament. Ens cal, 
doncs, definir i concretar com volem que 
sigui el Constantí del futur (equipaments, 
serveis de qualitat, etc). Si ens comparem 
amb altres pobles de l’entorn, ens hem 
quedat ancorats al segle passat.  no cal 
que us digui quins són i en què gaudei-
xen més que nosaltres. molts segur que 
en feu comentaris quan els heu visitat. I 
no som pobres nosaltres!!!

En els dos darrers anys no hem sa-

but concretar què fer amb els diners 
d’estalvi (liquiditat). Així, per exem-
ple, en el pressupost del 2016, era de 
1.553.570,496 € ,quantitat  molt impor-
tant que ens hauria d’esperonar a par-
lar en què invertir-los. I aquí comencen 
els problemes: en equipaments nous, 
potser?, en via pública?, en adquisició 
de finques?, en plans de subvencions 
més ambiciosos?, en planificació urba-
nística?, en cultura?, en educació ? en 
patrimoni?, etc..  Segur que si hi poseu 
una mica d’imaginació,  hi trobareu, en 
cada àmbit, la millor actuació a fer. Però 
ens cal posar-nos d’acord i prioritzar-ne 
l’execució. I  cosa molt important:  què 
siguin per a tots iguals !!.

 Que  tingueu un bon estiu !!!<

ICV-EUIA

ja tornem a ser aquí una edició més. 
ja és primavera, i amb la primavera 
vam celebrar Sant jordi. Un Sant jordi 
que aquest any convidava a viure’l de 
manera activa, gràcies, en part, al bon 
temps però també a les ganes dels ve-
ïns i veïnes de Constantí de fer quelcom 
pel poble. Així doncs, nens van omplir 
de rialles i balls un diumenge en que 
les associacions del poble van ajudar a 
que la cultura i la tradició prenguessin 
el Carrer major de Constantí gràcies als 
estants que hi van muntar. 

Amb la primavera però, també ar-
riba el maig, i amb el maig arriba una 

data important al nostre calendari que 
havíem marcat fa uns quants anys, 25 
per ser més exactes. Parlem de la fira 
multisectorial, la qual abans ens ce-
lebrava al fred del novembre i fa uns 
anys es va decidir celebrar al caliu del 
maig. Tres dies de molts actes amb 
molta afluència i que creaven teixit so-
cial, cultural, de comerç de proximitat. 
Tres dies d’espectacles, de gastronomia, 
desfilades. Tres dies en que la gent del 
poble sortia al carrer a trobar-se, a 
gaudir. 

Una celebració tan nostrada com la 
Fira multisectorial i que ha arribat a la 

fi justament quan més s’havia de cele-
brar, quan complia un quart de segle. 
des de l’ajuntament es van impulsar 
varies propostes per canviar la visió de 
la fira, per donar-li un nou aire i que 
no deixés de ser una data important a 
apuntar al calendari. malgrat les pro-
postes, tot i haver contractat empreses 
i tècnics per donar solució, el que és 
cert és que els vilatans i vilatanes de 
Constantí, aquest any, ens hem quedat 
sense la Fira multisectorial de Cons-
tantí.

I ara ens toca mirar  endavant i 
agafar amb molta força la festa major 

d’estiu. Una festa major que l’any pas-
sat va suposar un cost elevadíssim i que 
no va deixar gaire contents els veïns i 
veïnes de Constantí. Una festa que es 
queda molt lluny de complir amb les 
expectatives i els gustos dels constan-
tinencs i constantinenques. Som molt 
conscients que les coses es poden fer 
molt millor, només cal posar-hi ganes 
i esforç. 

Així, amb aquesta intenció de fer 
les coses bé, ens veiem pels carrers del 
nostre poble. Amb molta il·lusió per 
moure Constantí, per millorar Constan-
tí. Entre totes i tots. <
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aeROPORT  902 404 704
aIGÜeS (SORea) 977 523 637
aJUNTaMeNT 977 520 521
ÀRea BÀSIca de SaLUT 977 524 109
aRXIU HISTÒRIc 977 522 371
aUTOcaRS PLaNa  977 214 475
BIBLIOTeca PÚBLIca  977 520 692
BOMBeRS  112
eScOLa ceNTceLLeS  977 520 504
eScOLa RaMON BeRGadÀ 977 521 790
ceNTRe de dIa  977 521 308
cOL·LeGI TURÓ  977 520 511
cONSTaNTÍ RÀdIO  977 521 911
cORReUS  977 522 101
cReU ROJa 977 222 222
deIXaLLeRIa  637 833 146
eca MaS BOVÉ  977 343 289
eMeRGÈNcIeS  112
eScOLa d’adULTS  977 524 228
eScOLa de MÚSIca  977 522 126
eSTacIÓ BUS TGN  977 229 126
FaRMÀcIa  977 521 710
HOSPITaL JOaN XXIII  977 295 800
INSTITUT de cONSTaNTÍ 977 524 011
IRTa  977 328 424
JUTJaT de PaU 977 520 521
LLaR d’INFaNTS  977 523 214
MOSSOS d’eSQUadRa 112
PaRRÒQUIa SaNT FeLIU 977 523 229
PaVeLLÓ POLIeSPORTIU  977 520 079
POLIcIa LOcaL  977 524 001 
  639 711 641
POLIcIa NacIONaL  977 249 844
PROTeccIÓ cIVIL  112
PUNT d’INFORMacIÓ
JUVeNIL 977 523 430
PUNT ÒMNIa  977 523 339
ReNFe  902 240 202

SeRVeIS SOcIaLS  977 524 036
TaXIS  606 379 076
  680 95 19 75
URV eNOLOGIa 977 558 600
VIL·La de ceNTceLLeS  977 523 374

ÀREa BÀSICa dE SaLUT
Horari matí: de 8 a 14 h.

Horari tarda: de 14 a 21 h.

Servei d’Atenció Continuada
Horari: de 8 a 21 h. · C. dels 

Horts, núm. 6

Per poder demanar hora de visita 
poden trucar a qualsevol hora al 

telèfon: 902 111 444

Per altres visites i urgències han 
de trucar al CAP Constantí. Telè-

fon: 977 524 109

VETERINÀRIa d’URGÈNCIES
661 73 81 31

aJUNTaMENT dE CONSTaNTÍ
C/ major, 27 – 43120 Constantí
Tel. 977 520 521 – Fax: 977521 121
ajuntament@constanti.cat
www.constanti.cat
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h

aRXIU HISTÒRIC MUNICIPaL
Plaça Hospital, 1 – 2a planta
Tel. 977 520 521
arxiu@constanti.cat
www.arxiudeconstanti.cat
dimarts de 10 a 13 h i dijous de 
17-19,30 h.
Altres dies i hores, prèvia cita
juliol i agost només de 10 a 13 h.

BIBLIOTECa
Plaça Hospital, 1 -Tel. 977 520 692
biblioteca@constanti.cat
dilluns de 16 a 20 h
dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 
h i de 16 a 20 h
divendres i dissabtes de 10 a 13 h.

CEMENTIRI
dimarts i dijous de 17 a 19 h.
dissabtes de 9 a 13 h.

CENTRE OBERT
de setembre a juny totes les tardes 
de 17 a 20 h.
C/ Àngel Guimerà, 5, baixos
cobert@constanti.cat

CORREUS
C/ Sant Pere, 7 – Tel. 977 522 101
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
dissabtes de 9.30 h a 13.00 h.

dEIXaLLERIa COMaRCaL
Partida de les Forques
Tel. 637 833 146
de dimecres a divendres, de 9 a 13 h. 
i de 15 a 18 h.
dissabtes de 10 a 13 h. i de 15 a 
18 h.

ESCOLa d’adULTS
C/ Sant Pere, 49 – Tel. 977 524 228

ESCOLa MUNICIPaL dE MÚSICa 
RaFaEL GIBERT RECaSENS
Escoles Velles 
Tel. 977 522 126

OFICINa dE TREBaLL
C/ Sant Pere, 49, baixos
Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous al matí
Tel. 977 190 821
oficinadetreball@constanti.cat

ESPaI CÍVIC dEL GRUP
CENTCELLES
C/ Àngel Guimerà, 5, baixos
Tel. 977 524 280

JUTJaT dE PaU
A les oficines de l’Ajuntament
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

LLaR d’INFaNTS MUNICIPaL
Pl. de les Escoles Velles
Tel. 977 523 214
gugu@constanti.cat
de dilluns a divendres de 9 a 17 h.

PaVELLÓ POLIESPORTIU
Av/ onze de Setembre
Tel. 977 520 079
poliesportiu@constanti.cat
Instal·lacions:
de dilluns a divendres de 8,30 a 22 h.
dissabtes de 9 a 13,30 h

POLICIa LOCaL
C/ de les Creus (Casa Peris)
Tel. 977 524 001 i 639 711 641

PUNT d’INFORMaCIÓ JUVENIL
C/ Sant Pere, 43 – Tel. 977 523 430
dilluns i dijous de 10 a 14 h.
dilluns, dimarts i dimecres de 17 
a 19 h.
“Posa’t les piles”, dimecres de 10 a 
13 h. (orientació laboral)

PUNT ÒMNIa
C/ Centcelles, 28, baixos
www.xarxa-omnia.org/centcelles
de 10 a 11.30 h. atenció individual 
amb cita prèvia

RÀdIO I REVISTa MUNICIPaLS
CONSTaNTÍ RÀdIO 97.9 FM
C/ Església Vella, 32 – Tel. 977 521 
911
constantiradio@constanti.cat
Emissió i programació pròpia les 
24 hores

SERVEIS SOCIaLS
C/ Sant Pere, 49 – Tel. 977 524 036
demanar hora de dilluns a divendres 
de 10 a 14 h.
Entrevistes dilluns i dijous de 10 a 
14 h.

(

Sí, se puede - UNITS PEL CANVI
Para cuando esta revista llegue a vues-
tras manos y, si se da la casualidad de 
que leais estas lineas, ya será pasado 
un acontecimiento inusual en nuestra 
democracia: los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión sobre si 
presentar o no una moción de censura 
contra el gobierno del Partido Popular 
y a ese personaje de triste figura que 
responde como mariano Rajoy. Persona-
je que sin duda pasará a los anales de 
la Historia (los adjetivos los dejamos a 
su gusto) con la compañía de todo un 
elenco de personajillos y que convirtie-
ron a todo un país en el paraíso de la 
corrupción donde todo valía y a escala 
tan universal que casi sonroja.

La pregunta era la siguiente:
Ante la actual situación de excep-

cionalidad provocada por la corrupción 

estructural y la utilización de las insti-
tuciones del Estado para fines delictivos 
¿apoyas que Unidos Podemos, En Comú 
Podem y marea impulsen una moción de 
censura contra el PP en el congreso de 
los diputados?

En este momento no podemos preci-
sar el porcentaje de modo que, aprove-
charemos la circunstancia para recordar, 
digamos que solo de pasada, que echa-
mos de menos en este país, Catalunya, 
una pregunta parecida sobre otra banda 
de rufianes que tambien dedicaron sus 
mejores artes para apropiarse puñados 
de billetes que bien nos hubieran ser-
vido para tapar agujeros. Echamos de 
menos otra moción de censura para 
esos dirigentes que confabularon con el 
enemigo (Partido Popular) y que ahora 
en vez de responder y dar la cara están 

empeñados en dar un paso más en el 
arte de la manipulación insistiendo una 
y otra vez en usar la casilla de cárcel y 
tres turnos sin tirar, y convertirnos en 
una República de izquierdas cuando no 
son lo uno y mucho menos lo otro, Lo 
que me recuerda a los piratas ingleses a 
los que la historia británica ha conver-
tido en héroes.

Así pues, aventurando que ambos 
gobiernos, con moción de censura o 
no, seguirán a la suya sin más mira-
mientos que su propio sillón y puede 
que el de algún compinche, nuestra 
agrupación municipal continuará en 
su travesía por el desierto con el único 
objetivo de apoyar solo las decisiones 
que contribuyan a mejorar la vida de 
los vecinos de Constanti. Y aprovecha-
mos para recordar que nuestro peso es 

el que es y tiene la altura que tiene 
por no decir y reconocer que hace 
todo lo que puede.

Los malintencionados y aspirantes 
a espantapájaros no nos sirven porque 
gracias al cielo, la contaminación de la 
corrupción y el traje a medida de los sa-
buesos no nos contemplan como enemi-
go a destruir. Todavía somos pequeños.

Tanto, que debemos aprovechar el 
momento para recordarles que no siem-
pre somos responsables de este espacio, 
en el futuro serán otros vecinos los que 
aprovecharán nuestra invitación a decir 
lo que piensan, Bueno o malo nosotros 
no somos censores y oigan, al que le 
pica…

Aprovechen para ser felices todo lo 
que puedan, porque Sí, SE PUEdE, aun-
que a algunos les pese. <

SERVEIS I TELÈFONS

PP
En esta nueva publicación, me gustaría 
destacar un par de asuntos que creo que 
son importantes para nuestro querido 
municipio:

Primero: creo que es de justicia, y 
aprovecho la ocasión, para felicitar públi-
camente a todos los agentes del cuerpo de 
Policía Local, llevamos varios meses vien-
do en la prensa, el buen hacer de nuestros 
agentes, que se traduce en una mejor se-
guridad en el pueblo. Sabemos que no es 
fácil, y por eso muchas gracias a todos.

Yo particularmente, sigo trabajando 
en mi idea de ConSTAnTI.

Quiero un pueblo limpio, con buenas 
infraestructuras y servicios, pero sobre-
todo seguro.

Por eso no he dejado de trabajar en la 
instalación de las cámaras de seguridad, 
que esta vez SI, las tendremos instaladas 
este año, tal y como conseguimos que se 
aprobarán en el presupuesto del año pa-
sado. Será una primera fase, pero es el 
inicio para conseguir uno de los objetivos.

Segundo: reconocer que se está 
trabajando bien desde la sección de 
vivienda, con el barrio de la “patá”, 
pero sigo pensando, que queda mucho, 
mucho por hacer, y que debemos se-
guir trabajando para ello, con lo que el 
consistorio sabe que puede contar con 
el Partido Popular, para hacer lo que 
hay que hacer, para arreglar el grave 
problema, que la ocupación ilegal trae 
aparejada.

Aunque las cifras de paro han ba-

jado, siguen siendo terribles, y estoy 
trabajando en un proyecto que ayude 
a todos los que no tienen trabajo, para 
que con su esfuerzo y sacrificio, puedan 
tener un trabajo digno y poder vivir, 
porque como dice el refrán: “El trabajo 
dignifica”.

También me gustaría reiterar que 
el Partido Popular está a disposición 
de todos los vecinos, que creemos que 
todos juntos, podremos conseguir un 
mejor pueblo, ¡VISCA ConSTAnTI! <
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Ballada de Sardanes per la diada de Sant Jordi Col·loquis amb experts i la història de la música a través de la Parròquia

dinar de Pasqua de l’associació de Jubilats Els Tres Tombs al seu pas pel carrer Major

Guerra de Confeti durant la celebració del Carnaval Lectura de poemes a la ràdio el dia Internacional de la Llengua Materna

Lectura del Manifest del dia Internacional de la dona Obra de Teatre a la Societat El Casino

Participants al Campionat de Botifarra al Sindicat agrícola Presentació del llibre Sí, soy gitano a la Sala Pau Casals


