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Benvolgudes veïnes i veïns, us saludo un cop més 
en aquest moment en què ja travessem l’equa-
dor del mandat. A les pàgines centrals d’aquesta 
revista municipal trobareu un breu resum de la 
tasca realitzada per l’equip de govern. Una tas-
ca intensa i il·lusionant per a nosaltres, en la 
que hem impregnat d’esperit la nostra voluntat 
de canvi permanent com a principal element 
transformador del nostre poble, governant des 
de la humilitat que ens obliga la condició de 
servidors públics, amb la màxima autoexigèn-
cia per aconseguir els objectius marcats, i amb 
voluntat d’escoltar i aprendre de la gent per tal 
de conèixer en primera persona quines són les 
seves inquietuds, els seus problemes i les seves 
necessitats.

I en aquests moments, just a meitat de man-
dat, reconeixent els errors que haguem pogut 
cometre, estem força satisfets de la feina feta 
fins ara. Una tasca que no hem fet sols i que, 
sortosament, en diferents moments hem trobat 
l’ajut i complicitat de la resta dels grups mu-
nicipals per poder tirar endavant objectius i 
propostes diverses. Per a mi, aquest fet és molt 
important, per això volem posar en valor la bona 
relació i la capacitat d’entesa que hem aconse-
guit entre tots els grups polítics. L’acció política 
municipal té molt més sentit quan, tots junts, 
som capaços de trobar consensos i acords de tot 
tipus. Aquesta és la meva manera d’entendre la 
política.

Queda molt camí encara per recórrer, i més 
enllà de les grans obres i projectes pendents 
d’iniciar, renovem el nostre compromís per se-
guir treballant en el dia a dia, en les petites 
coses que per determinades persones són ver-
daders problemes i en resoldre les necessitats 
dels nostres veïns. I tot això amb la empremta 
genuïna d’un equip de persones que volem con-
tinuar canviant les coses.

NOTA: El nostre condol més sincer als fa-
miliars, amics i conciutadans dels atemptats 
terroristes de l’agost a Barcelona i a Cambrils. 
Posarem tots els nostres esforços en seguretat 
i convivència. Que com a demòcrates no aflui-
xem en defensar la vida, la pau i els valors més 
humans i universals. <

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí

Os saludo una vez más en este ecuador de man-
dato. En las páginas centrales de esta revis-
ta encontraréis un breve resumen de la labor 
realizada por el equipo de gobierno. Una tarea 
intensa e ilusionante para nosotros, en la que 
hemos impregnado de espíritu nuestra voluntad 
de cambio permanente como principal elemento 
transformador de nuestro pueblo, gobernando 
desde la humildad que nos obliga la condición de 
servidores públicos, con la máxima autoexigen-
cia para conseguir los objetivos, y con voluntad 
de escuchar y aprender de la gente para conocer 
en primera persona cuáles son sus inquietudes, 
problemas y necesidades.

Y en estos momentos, reconociendo los 
errores que hayamos podido cometer, estamos 
bastante satisfechos del trabajo realizado has-
ta ahora. Una tarea que no hemos hecho solos 
y en la que, afortunadamente, hemos encon-
trado la ayuda y complicidad del resto de los 
grupos municipales para poder sacar adelante 
propuestas diversas. Para mí, este hecho es muy 
importante, por eso queremos poner en valor la 

buena relación y la capacidad de entendimien-
to que hemos conseguido entre todos los gru-
pos políticos. La acción política municipal tiene 
mucho más sentido cuando, todos juntos, so-
mos capaces de encontrar consensos y acuer-
dos de todo tipo. Esta es mi manera de entender 
la política.

Queda mucho camino todavía por recorrer, y 
más allá de las grandes obras y proyectos pen-
dientes de iniciar, renovamos nuestro compro-
miso para seguir trabajando en el día a día, en 
las pequeñas cosas que para determinadas per-
sonas son verdaderos problemas y en resolver las 
necesidades de nuestros vecinos. Y todo ello con 
la huella genuina de un equipo de personas que 
quiere continuar cambiando las cosas.

NOTA: Nuestro más sentido pésame a los fa-
miliares, amigos y conciudadanos de los aten-
tados terroristas de agosto en Barcelona y en 
Cambrils. Pondremos todos nuestros esfuerzos 
en seguridad y convivencia. Que como demócra-
tas no aflojemos en defender la vida, la paz y los 
valores más humanos y universales. <
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Gran Pla d’Inversions 2017
L’aprovació d’una modificació de crè-
dit amb un suplement que s’afegeix als 
pressupostos del 2017 com a pla d’in-
versions, va ser un dels punts centrals 
del Ple Ordinari que es va celebrar el 
passat dijous 18 de maig a l’Ajunta-
ment de Constantí. La proposta preveu 
destinar més de 3 milions d’euros a un 
gran Pla d’inversions per aquest any 
2017. Aquest punt va ser aprovat des-
prés d’una ajustada votació. 

En aquest gran pla d’inversions de 
més de 3 milions d’euros es contemplen 
obres de millora de carrers i de la via 
pública com són l’av. Onze de setembre, 
carrer Centcelles, carrer Antonio macha-
do, carrer Pallaresos, plaça del Castell i 
Plaça juan Ramon jiménez. Hi ha una 
partida de 10.000 euros per a treballs de 
supressió de barreres arquitectòniques a 
diversos carrers. També es contemplen 
20.000 euros en millores del Polígon In-

dustrial i 24.202 euros per a l’arranja-
ment de camins rurals del terme.

Amb relació a la millora i inversions 
en els equipaments municipals, preveuen 
obres de millora a les escoles públiques, 
obres de remodelació al Pavelló Polies-
portiu, millores en els edificis dels equi-
paments, i una partida per a noves ins-
tal·lacions esportives, per tal de construir 
un parc de street workout, i una pista 
Polivalent que s’instal·larà al carrer Reus

I en un altre apartat, el de les millo-
res en els serveis municipals, s’inclouen 
les obres del Pou Pastolí, i la renovació 
d’aigües al Grup Centcelles.

Aquest gran pla d’inversions també 
preveu una partida de 50.000 euros per 
a la instal·lació de càmeres de segure-
tat, i 31.319,75 euros per a la millora 
de la connexió entre les diverses seus 
dels serveis de l’Ajuntament <

L’APP “Viu més Constantí” soluciona més de 
100 incidències en tres mesos
Tres mesos després de la seva posada en funcionament, l’app “Viu més Constantí” ha solucionat més de 100 comunica-
cions d’incidències de ciutadans del municipi. Aquesta nova eina de comunicació i interacció amb la ciutadania permet 
informar de les incidències de manera instantània, fàcil i còmoda amb una localització geogràfica. 

Amb l’aplicació “Viu més Constantí” la ciutadania pot informar l’Ajuntament de totes aquelles incidències relacio-
nades amb la via pública, mobiliari urbà o equipaments municipals. A més, les incidències es poden acompanyar d’una 
foto i/o vídeo. La nova APP disposa també d’un apartat de notícies d’interès per estar informat en tot moment del que 
passa al municipi; una agenda d’actes i esdeveniments i un apartat que permet accedir a un directori dels espais i llocs 
d’interès del municipi.

Finalment, a través d’aquesta nova App també es realitzen enquestes d’opinió de participació ciutadana. L’App es 
pot descarregar de manera gratuïta a les plataformes Android i IOs a través de Google Play i App store. <

Facilitar l’accés - Salvar barreres
Quan parlem de facilitar l’accés a 

les persones i salvar barreres, el pri-
mer que ens ve al cap a tothom és la 
supressió de les barreres arquitectò-
niques dels nostres carrers i dels ac-
cessos als nostres edificis, i més si qui 
ho fa és un servidor, regidor d’obres 
municipals. de fet són les que normal-
ment es realitzen. ja se n’han portat 
algunes a terme enguany, la més im-
portant al voltant de la plaça de Rafa-
el Casanova.

Però aquest cop us vull comentar 
sobre altres barreres i accessos de més 
complicada solució i que a la vegada 
tenen un cost econòmic més elevat. 
són temes igualment importants, que 
fa temps que ho estem estudiant i que 
mica en mica els projectes van aga-
fant forma.

Estic parlant del riu Francolí que 
divideix el nostre terme, deixant aïlla-
da la zona denominada de La Pedrera, 
a tocar de sant salvador.

Estem treballant en la construc-
ció d’un pas sobre el riu Francolí que 
uneixi La Pedrera amb la resta del ter-
me per tal de cohesionar-lo i facilitar 
l’accés als pagesos que tenen terres a 
l’altre costat. Un veritable estalvi en 
molts aspectes: de temps al disposar 
d’un accés més ràpid, de diners al no 
haver de donar tanta volta i d’ensurts 
a l’evitar haver de passar per carrete-
res molt transitades. Penseu que l’ac-
cés actual requereix donar un gran 
tomb per salvar el riu, havent-se de 
dirigir al pont del polígon Riu Clar, 
continuar per la carretera de Valls i 
sortir a sant salvador fins arribar a 
La Pedrera.

Aquest pas estarà limitat per pes a 
vehicles lleugers, agrícoles i vianants, 
i s’emmarca dins del Programa de mi-
llora de la connectivitat de la xarxa de 
camins de la comarca.

seguint dins l’àrea d’entorn rural, 
també comentar que enguany nova-
ment recolzem la seguretat al camp 
durant aquests mesos de recollida de 
la collita amb la contractació de guar-
deria rural, que coordinats amb la po-
licia local i mossos d’esquadra espero 
que donin, com a mínim, els mateixos 
bons resultats que a la campanya pas-
sada. El servei es va iniciar el dia 8 
d’agost i s’estendrà durant dos mesos, 
quaranta hores setmanals, de dilluns a 
diumenge i en horari variable.

Reprenent el tema de les barreres, 
en tenim una altra de molt important: 
la carretera T-721 que ens impedeix 

un accés lliure i segur per arribar al 
cementiri.

En aquest cas la solució que estem 
estudiant és un pas de vianants elevat 
que faciliti l’accés als ciutadans que 
es dirigeixen a peu al cementiri, a fi 
d’evitar travessar la perillosa carre-
tera T-721. Podeu veure en la imatge 
adjunta el disseny sobre el que s’està 
treballant.

Properament us continuaré infor-
mant.

salut i força. <

VIcenç MaceIra.
3r tinent d’alcalde  · 

Regidor d’obres i 
serveis municipals, agricultura, 

hisenda, patrimoni, 
compres i subvencions
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La Plaça de les Escoles Velles va 
acollir el passat 13 de maig la 
1a edició de l’Infant-jove’s FEsT, 
una jornada festiva adreçada a 
infants i adolescents organitza-
da per l’Ajuntament amb la col-
laboració de l’AmPA del col·legi 
mossèn Ramon Bergadà, AmPA 
Centcelles, Ampa de l’Institut, i 
l’Associació d’Amics de la Co-
lla C.O.C.A. durant tot el dia 
es van fer activitats lúdiques, 
jocs tradicionals, exhibició de 
zumba infantil, vermut animat, 
taller de circ amb la companyia 

Passabarret i correfoc infantil 
amb els diablons de Constantí i 
la Colla de diables Voramar del 
serrallo.

També hi va haver un con-
curs de rebosteria solidari per 
recaptar fons per la unitat 
d’Oncologia de l’Hospital sant 
joan de déu. La jornada, que va 
comptar amb la presència del 
Tàrracus la mascota dels jocs 
mediterranis Tarragona 2018, 
va finalitzar amb l’actuació 
musical a càrrec del dj marsal 
Ventura de Flaix Fm. <

L’Associació Amics de la Colla 
C.O.C.A. va organitzar els dies 
12 i 13 de maig, la II mostra de 
Pirotècnica Popular de Cons-
tantí, a la plaça montserrat 
Roig. durant el cap de setmana 
hi va haver diverses exhibicions 
a càrrec de la Pirotècnia Tomàs, 
de Benicarló i la Pirotècnia Es-
talella, de Rodonyà. També es 

va fer una xerrada-col·loqui 
sobre la Coordinadora de Balls 
de diables Tradicionals, presen-
tada oficialment el passat 21 
d’abril a Tarragona. durant el 
vespre de dissabte, la Colla de 
diables Voramar del serrallo i 
els diablons de Constantí van 
protagonitzar un correfoc in-
fantil. <

El passat 2 de juny, durant l’acte del sorteig de guanyadors de la primera edició 
del concurs “Constantí dTapes” a la sala de Plens de l’ajuntament, es va fer la pre-
sentació oficial del nou logotip de la Unió de Botiguers de Constantí. L’associació 

de comerciants estrenava aquest nou logo, amb l’objectiu d’oferir una imatge més 
renovada i moderna d’aquesta imatge, amb un disseny que gira entorn les inicials 
de la Unió de Botiguers de Constantí (U.B.C.). <

Activitats lúdiques i d’oci a l’Infant-Jove’s FEST

La Colla C.O.C.A. 
organitza la II Mostra de 
Pirotècnia Popular

La Unió de Botiguers de Constantí estrena nou logo

Exhibició de zumba Infantil durant la jornada festiva

Els Diablons de constantí durant el correfoc infantil

Dani Jordana, en representació de la U.B.c. presentant el nou logo a la sala de plens
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durant la celebració del “Con-
curs de sardanes Vila de Cons-
tantí” celebrat el passat 4 de 
juny, va tenir lloc l’acte de 
presentació d’ una nova colla 
sardanista infantil a Constantí. 
El grup de Balls de Cercavila de 
la societat El Casino ha ampliat 

el seu repertori amb la creació 
d’aquesta Colla de sardanes In-
fantil, que pren el nom de “Flo-
quets de Constantí”, nom ja re-
gistrat l’any 1990 i on ja hi van 
ballar alguns pares dels actuals 
components de la colla. <

Prop d’una seixantena de participants van prendre part a la VI edició de la sorti-
da de motos Clàssiques que un any més va organitzar l’Associació moto Clàssic 
Constantí el passat 30 de juliol coincidint amb la Festa major d’Estiu. després 
de l’habitual concentració davant de l’Ajuntament, l’expedició va realitzar una 

sortida d’aproximadament uns 100 km. Cap al migdia, i un cop arribats al po-
ble, es va fer l’habitual exposició de totes les motos participants, amb Vermut 
Yzaguirre per a tots els participants i l’entrega d’una samarreta recordatori de 
l’esdeveniment. <

Floquets de Constantí,
una nova Colla sardanista 
infantil

22ª edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

IV Sortida de Motos Clàssiques

components de la nova colla sardanista infantil de constantí

Les instal·lacions del Club Es-
plai van acollir el passat 9 de 
juliol la 22ª edició de la campa-
nya “mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple”, en una jornada solidària 
que va comptar amb una gran 
varietat d’activitats lúdiques i 
esportives, des de campionats 
de Futbol sala i Tennis, curses 
de natació, simultànies d’es-
cacs i el tradicional concurs 
de dibuix. A més, a la tarda va 

tenir lloc també un concert a 
càrrec d’un quartet de clarinets 
i violins format per alumnes de 
l’Escola municipal de música. 
També va participar el Club Es-
tètica de Constantí. La jornada 
es va cloure amb una ballada 
de sardanes, l’entrega dels tro-
feus i l’actuació dels diablons 
de Constantí de l’Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A. <

actuació dels alumnes de l’Escola de música durant la celebració del mulla’t

participants a la IV sortida de motos clàssiques
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durant tots els dijous del mes 
de juliol va tenir lloc la primera 
edició del Cicle de Concerts a 
la vil·la romana de Centcelles. 
Organitzat per l’Associació dels 
Amics de la música de Cons-
tantí amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Constantí, 
Repsol i el museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona, aquest 
cicle sorgeix com una continu-
ïtat als concerts que s’han anat 
fent al llarg d’aquests darrers 
anys com a acte previ a la Festa 
major d’Estiu, i que ha tingut 
una excel·lent acollida.

El programa va apostar per 
una varietat d’estils i propostes 
musicals, que van arrencar amb 
l’actuació que va oferir el po-
pular “Quartet mèlt”, guanya-
dors del concurs televisiu “Oh 
happy day” en la seva edició 
2015, i amb un èxit absolut de 
públic. El cicle es va completar 
amb les actuacions del Cor Ciu-
tat de Tarragona, amb la sopra-
no marta matheu; el recital de 
piano a càrrec de Bruno Angue-
ra, i va finalitzar amb l’actua-
ció que va oferir el Quartet de 
saxofons Kebyart Ensemble. <

El passat 4 de juny el Pavelló 
Poliesportiu va ser l’escenari de 
la VI edició del Concurs de sar-
danes Vila de Constantí, amb 
la presència d’una quinzena de 
colles sardanistes de totes les 
edats i categories, procedents 
de poblacions com Tarragona, 
el morell, la Pobla de mafumet, 
Calafell o el Vendrell. L’acom-
panyament musical va anar 
a càrrec de la Cobla Cossetà-
nia. Es tractava de la 6a edició 
d’aquest Concurs de sardanes, 
que s’havia celebrat per dar-
rera vegada l’any 1996 i que 
ara s’ha recuperat de la mà del 

Cercle Cultural, Recreatiu i Es-
portiu i de la Confederació sar-
danista de Catalunya, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Constantí.

La jornada va tenir la cultu-
ra popular com a gran protago-
nista,i és que a banda del con-
curs de sardanes, durant el matí 
es va fer una nova edició de la 
Tradicional Trobada de Puntai-
res, que va oferir la possibilitat 
de gaudir de totes aquestes 
persones que mantenen viva la 
tradició i l’art de la punta del 
coixí. <

Cicle de Concerts a Centcelles durant el mes de juliol

VI Concurs de Sardanes i Trobada de Puntaires

El Quartet mèlt durant la seva actuació a centcelles

participants a la tradicional Trobada de puntaires

Ballada de sardanes conjunta entre tots els participants al concurs
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Amb l’objectiu d’ampliar l’oferta d’oci i d’ame-
nitzar les nits d’estiu, l’àrea de Cultura de l’Ajun-
tament va programar un cicle de “Cinema a la 
Fresca” amb la projecció de diverses pel·lícules 
a la Plaça de les Escoles Velles durant els diven-
dres del mes de juliol i agost. El cicle arrencava 
amb la pel·lícula “100 metros”, protagonitzada 

per dani Rovira i Karra Elejalde, en una activitat 
solidària amb la campanya “mulla’t per l’Escle-
rosi múltiple”. durant les següents sessions es 
va projectar la pel·lícula de disney “Zootròpo-
lis”, el clàssic “memorias de África”, i el cicle 
finalitzava amb l’humor de “Ocho apellidos ca-
talanes”. <

També a l’estiu...
A l’estiu no parem. També en 
aquesta època de l’any hem fet 
moltes coses en la meva àrea 
de govern i deixeu-me que en 
destaqui les més rellevants que 
han tingut lloc durant les darre-
res setmanes. Comencen al mes 
de maig amb la multitudinària 
caminada popular fins a l’Ermi-
ta de sant Ramon, que incloïa 
explicacions de l’historiador 
Ricard Escarré i dinar popular i 
espectacles de sobretaula. més 
de tres-centes persones hi van participar. Com a novetat, la 
visita arribava fins a la Torre de Fàbregues, on membres de 
l’associació Aprodisca, d’ajuda a persones amb discapacitat, 
van explicar la important tasca social que realitzen. Aquest 
mateix mes es va estrenar la ruta de les tapes, una iniciativa 
de col·laboració amb el comerç local. L’oferta de beguda i 
tapa a un preu més atractiu que en poblacions veïnes va do-
nar vida als establiments de restauració a la vegada que va 
atreure visitants forans.

Al juny es va estrenar l’exposició “El fil de la història” al 
museu Nacional Arqueològic de Tarragona. És un balanç dels 
cinc anys del projecte educatiu “Centcelles, el nostre objec-
tiu”, a la vegada que una reflexió sobre la construcció de la 
memòria col·lectiva a partir de les històries personals de les 
persones. L’exposició es molt recomanable de visitar-la, per la 
seva originalitat i per la qualitat i perquè se centra monogrà-
ficament en la realitat del nostre poble. Es podrà visitar fins 
al mes de gener de 2018. 

Els dijous de juliol van tenir molt d’èxit els concerts al mo-
nument romà de Centcelles, amb intèrprets de molt de nivell. 
El cicle estava organitzat per l’Associació dels Amics de la 
música de Constantí, amb la col·laboració de l’àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Constantí, el museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona i Repsol. de la mateixa manera, els diven-
dres d’estiu també s’han fet activitats culturals gratuïtes, en 
aquest cas, a la fresca: cinema, espectacles de ball, etc. Un 
cas especial d’activitat a l’aire lliure ha estat la visita a Prades 
per realitzar una observació astronòmica. El paratge és mag-
nífic i els participants es van mostrar molt encuriosits per sa-
ber més coses sobre el cel i els fenòmens que s’hi despleguen.

s’han realitzat les cloendes dels diferents serveis socio-
educatius municipals en un acte i també es va realitzar la 
Infant-joves Fest per celebrar els 40 anys de l’AmPA del c 
col·legi mossèn Ramon Bergadà.

Pel que fa a l’Àrea d’Educació i Formació l’estiu és l’època 
de preparar i planificar el proper curs i les accions formatives 
necessàries per millorar les capacitats de la nostra població. 
És l’oferta que properament us presentarem. <

Dolors Fortuny Golorons
1a tinent d’alcalde · Regidora de cultura, Ensenyament, 

promoció Econòmica i serveis socials

Cicle de “Cinema a la Fresca” per a les 
nits d’estiu

Una de les sessions de “cinema a la Fresca”

979FMwww.constantiradio.cat

Amb l’objectiu d’evitar casos de malnutrició in-
fantil, l’Ajuntament de Constantí ha mantingut 
obert el servei de menjador durant tot el perío-
de de vacances d’estiu, tal i com ja es va fer els 
anys anteriors i durant les vacances de Nadal i 
setmana santa. Al llarg d’aquest vacances d’es-
tiu han estat prop d’una cinquantena d’infants 
els que han pogut gaudir d’aquest servei de su-
port alimentari que s’ha desenvolupat al col·legi 
Centcelles.

Amb aquesta mesura el consistori vol evitar 
que, un cop acabades les classes, els nens i nenes 
que van habitualment al menjador escolar i que 
poden fer almenys un àpat al dia en condicions, 
es quedin sense el servei durant l’estiu.

En els pressupostos d’aquest 2017 l’Ajun-
tament de Constantí ha mantingut la partida 
pressupostària destinada a beques menjador de 
120.000 euros, i durant aquest període de vacan-
ces escolars el 100 % d’aquestes ajudes ha anat a 
càrrec del consistori.

Amb l’inici del curs escolar, continuarà funci-
onant el servei de menjador escolar a les dues es-
coles d’educació infantil i primària del municipi, 
l’escola Centcelles i l’escola mn. Ramon Bergadà.

L’Ajuntament de Constantí continua plante-
jant com una de les actuacions prioritàries du-
rant els mesos d’estiu i els períodes de vacances 
escolars, la detecció i la garantia de la cobertura 
de les necessitats d’alimentació dels infants. <

L’Ajuntament de Constantí ha 
mantingut el servei de menjador 
escolar durant l’estiu
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L’Ajuntament de Constantí va 
oferir el passat 7 de juliol un 
acte de reconeixement públic 
a la constantinenca jordina 
Torrents Barrena, que aquest 
any ha estat guardonada amb 
el premi Google Women Tech-
makers que atorga la compa-
nyia multinacional Google, i 
que premia el rendiment aca-
dèmic i la capacitat de lideratge 
en la investigació tecnològica. 
El guardó vol fomentar la pre-
sència de la dona en els àmbits 
de les ciències de la computa-
ció, l’enginyeria informàtica i 
altres camps tècnics que esti-

guin estretament relacionats. 
jordina Torrents ha estat una 
de les 20 dones seleccionades 
dins de la regió que comprèn 
Europa, Orient Pròxim i Àfrica, 
essent l’única representant de 
l’estat espanyol.

durant l’acte, que es va fer 
al saló de Plens de l’Ajunta-
ment, es va fer entrega de di-
versos obsequis de reconeixe-
ment per part del consistori a 
l’homenatjada, que va fer una 
presentació amb un recorregut 
per la seva trajectòria acadèmi-
ca. <

El passat mes de juny s’estre-
nava al mNAT l’exposició El fil 
de la Història. Centcelles, el 
nostre objectiu: un projecte 
educatiu per a compartir or-
ganitzada pel museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Constantí, l’Arxiu municipal 
de Constantí, el Col·legi Turó, 
l’Escola Centcelles, l’Escola 
mossèn Ramon Bergadà, l’Ins-
titut de Constantí i el patrocini 
de l’empresa Repsol. L’expo-
sició, que es pot visitar fins el 
7 de gener, està basada en els 

treballs realitzats al llarg de 
les cinc edicions del projecte”-
Centcelles, el nostre objectiu”, 
i vol ser una plataforma i una 
oportunitat de reflexió global 
sobre el valor de la Història, i 
el paper del patrimoni per al 
seu coneixement. “Centcelles, 
el nostre objectiu” és un pro-
jecte col·laboratiu i transversal 
que ha partit del conjunt mo-
numental de Centcelles, l’ele-
ment patrimonial més antic de 
Constantí, eix del projecte i de-
clarat Patrimoni mundial l’any 
2000.<

Coincidint amb l’acte de clo-
enda del curs 2016-2017 dels 
serveis educatius municipals, 
el passat 9 de juny es va fer la 
presentació de les parelles lin-
güístiques que participaran de 
la catorzena edició dels Volun-
taris per la llengua a Constan-
tí. Aquest any, està previst que 
prop de quaranta parelles lin-
güístiques participin d’aquesta 
iniciativa que els darrers anys 
s’ha consolidat com un gran 
instrument de suport al procés 

d’aprenentatge de la llengua i 
una eina de foment de l’ús so-
cial del català.

L’Oficina de Català de 
Constantí continua impulsant 
aquest projecte al municipi, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i l’Escola d’adults .Al 
llarg dels darrers anys, el muni-
cipi de Constantí s’ha consoli-
dat com un dels grans referents 
del programa “Voluntaris per la 
llengua” a Catalunya. <

Reconeixement a Jordina 
Torrents, premiada amb el 
Google Women Techmakers

Es presenta l´exposició “El Fil de la història. Centcelles, el nostre 
objectiu: un projecte educatiu per a compartir”

Es presenta una nova edició dels “Voluntaris per la llengua” 

Jordina Torrents amb una representació del consistori municipal

Un dels espais de l’exposició que es pot visitar al mNaT

La regidora d’Ensenyament, Dolors Fortuny, acompanyada d’alguns parti-
cipants del programa “Voluntaris per la llengua”
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Objetivos e implicación
En primer lugar, desde la Con-
cejalía de Recursos Humanos, 
haré un poco de reflexión de 
los objetivos que nos mar-
camos al principio de este 
mandato y que hemos ido 
desarrollando en estos dos 
últimos años. Entramos con 
la idea de estructurar la or-
ganización de nuestro Ayun-
tamiento con la finalidad de 
dar un mejor servicio a nues-
tros ciudadanos. Para ello, sin 
prisa pero sin pausa, nos preguntamos qué necesidades eran 
las que tenía en materia de personal nuestro ente público, y 
a partir de ahí hemos ido creando un sinfín de bolsas de tra-
bajo, y cubriendo algunos puestos vacantes que habían en el 
organigrama municipal; los cuales son totalmente necesarios 
para poder conseguir los objetivos establecidos y sobretodo: 
para adecuar el valor humano a los tiempos actuales así como 
a las necesidades de nuestro municipio; no olvidemos que 
tenemos un polígono industrial muy importante a nivel au-
tonómico. 

Aprovecho para informales que hemos conseguido apro-
bar la Oferta Pública de Ocupación, para reducir la tempora-
lidad contractual de nuestros trabajadores, y así poder crear 
una estructura organizativa estable; lo que conllevará a me-
jorar el rendimiento del personal al servicio de la población 
de nuestro territorio, y dará la opción a presentarse a muchos 
ciudadanos de Constantí.

También comentar, que aprovechando la reorganización 
del personal, esta se ha visto reflejada: en el envío masivo 
de requerimientos de limpieza de terrenos privados, con un 
resultado bastante satisfactorio, en un control por parte de 
servicios técnicos de los riegos de los jardines, principalmen-
te cerrando algunos riegos innecesarios, con el objetivo de 
contribuir a un ahorro en el recibo municipal y sobre todo a 
preservar ese bien tan necesario para todos como es el agua. 
También hemos conseguido a partir de la creación de esta es-
tructura organizativa, la implicación de nuestros trabajadores 
en realizar las correspondientes licitaciones públicas, con el 
consecuente ahorro en nuestras arcas municipales, además 
de una mejora del servicio, con el fin de favorecer el interés 
general de nuestra ciudadanía. 

durante este año, se llevó a cabo la tercera tanda del plan 
de ocupación, de la cual estamos muy contentos de haber-
la realizado, para poder dar apoyo municipal a todas aque-
llas personas que han padecido esta crisis económica que ha 
afectado a toda España desde el año 2008. <

JorDI Pérez hIDalGo
Regidor de Recursos humans, medi ambient, 

parcs i Jardins

Aprofitant les vacances escolars d’estiu, l’Ajunta-
ment de Constantí ha realitzat durant les darre-
res setmanes obres de manteniment i millora als 
centres educatius del municipi. 

En total, el consistori ha destinat una partida 
genèrica de 40.000 euros a l’execució d’aquestes 
obres que s’han fet tant a les escoles Centcelles 
i mn. Ramon Bergadà, com també a la Llar d’In-
fants municipal, l’Escola d’Adults i a la Biblio-
teca.

En el cas de l’escola mn. Ramon Bergadà 
s’han fet diverses actuacions de manteniment a 
diversos espais del centre, com les pistes espor-
tives, lavabos i vestidors, a més de revisar l’en-
llumenat exterior i interior de l’edifici. Pel que fa 
a l’escola Centcelles, s’ha dut a terme l’anivella-
ment del terra dels patis, a més de reforçar els 

peus de les columnes dels porxos, i s’han arran-
jat les rampes d’accés a les aules, a més d’altres 
actuacions de manteniment als lavabos i altres 
espais de l’escola.

Aquest estiu també s’han fet tasques de re-
vestiment de la façana, pintura i arranjament del 
pati a la Llar d’Infants municipal; s’han instal·lat 
mampares per tal de millorar la distribució de les 
aules a l’Escola d’Adults, i finalment, a la Bibli-
oteca municipal, s’han desenvolupat tasques de 
pintura a l’interior de l’equipament, així com a 
les escales, baranes i a l’entrada de l’edifici.

Les actuacions als centres educatius s’han 
completat amb treballs de manteniment elèctric 
i de fontaneria en general. <

L’Ajuntament de Constantí realitza obres 
de millora als centres educatius durant el 
període de vacances escolars

Neteja i conservació de 
terrenys i solars urbans
Tal i com ja va fer l’any passat durant els mesos 
d’estiu, l’Ajuntament de Constantí ha instat a 
la neteja , conservació i manteniment de diver-
sos terrenys i solars urbans de propietat pública 
i privada a diverses zones del municipi. L’acció 
pretén millorar l’entorn del terme i evitar el perill 
d’incendis i la proliferació d’insectes. Amb aquest 
objectiu, els propietaris d’aquests terrenys pri-
vats han dut a terme les corresponents tasques 
de neteja, desbrossament i manteniment <

parc de les Forques solar contigu al barri centcelles
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durant el passat mes de maig es va celebrar la 1ª 
edició del Concurs “Constantí dTapes”, organitzat per 
la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·labora-
ció de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la restau-
ració i el comerç local. 

Hi van participar un total de 8 establiments: Piz-
zeria La Raval, Cafè major, Bar Francolí, Bar del Casal 

de la Gent Gran, Petit Frankfurt Pasa Puess, A2Pasos, 
El Casino i Bar El Tractor. 

durant els tres últims caps de setmana del mes 
de maig van oferir la possibilitat de degustar la tapa 
elaborada per a l’ocasió més la beguda a un preu de 2 
euros. La inauguració oficial es va fer amb un corre-
bars que va comptar amb l’acompanyament musical 
de la Txaranga Band Tocats.

Pel que fa als premis, entre totes les persones que 
van provar un mínim de 6 tapes, es va fer un sorteig 
de 4 vals de compra per valor de 20 euros vàlids per 
als comerços de la Unió de Botiguers de Constantí. A 
més, entre tots els participants que van votar la mi-
llor tapa presentada es va sortejar un dinar o sopar a 
l’establiment autor de la tapa més votada, que va ser 
l’elaborada pel Petit Frankfurt Pasa Puess. <

El passat 3 de juny va tenir lloc una nova edició de la desfilada de moda Benèfica a fa-
vor de Càritas-Filigrana, a la Plaça de les Escoles Velles. La desfilada va comptar amb 
la participació dels següents establiments: sator, minimum, El Raconet de la Pina, 

Òptica Gispert i també de la dissenyadora local Raquel martí (amb Elisabet Reula), 
que van presentar les seves peces de la temporada primavera-estiu, a més de les ac-
tuacions de l’Escola de Ball Àngel i Fina, i la Asociación de Baile Flamenco Esencia. <

1a edició del concurs “Constantí DTapes”

Desfilada de Moda Benèfica i Tarda Solidària 

presentació del concurs “constantí DTapes” a la sala de plens

Un moment de la Desfilada de moda Benèfica
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Un treball públic i intens
per la cohesió social, la formació, el creixement econòmic 
i la qualitat de vida
malgrat la crisi econòmica, que encara no està del tot superada (i no som cap illa al món), malgrat que l’estructura de l’Ajuntament 
i els recursos no sempre són suficients per assolir el que volem (necessitats, equipaments, serveis), el poble de Constantí, amb la seva 
identitat i dinàmica pròpies, està aconseguint moltes fites que de fa anys es va plantejar. 

I l’ha fet liderat per aquest equip de govern municipal, que treballa per elecció i mandat popular —però d’una manera consensuada, 
participativa i pròxima—, amb la idea màxima de justícia social, amb polítiques integrals i transversals, col·laborant amb altres admi-
nistracions i entitats públiques i privades, amb eficiència i creativitat, i amb moltes hores i ganes. Aquesta publicació n’és un exemple 
i un resum (hem inclòs prop de dues-centes referències d’aquestes fites, la llista pot ser més llarga i les imatges són una selecció). És 
un exercici democràtic passar comptes de manera pública. I no hem acabat. Podem dir de veritat que Constantí va pel bon camí. <

NOVES TECNOLOGIES
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· Creació dels Plans d’Ocupació rotatius.
· Atracció de noves inversions al municipi: Amazon, Consum i Baumer.
· Ampliació dels incentius a empreses per contractar aturats de Constantí.
· Ampliació d’incentius a nous emprenedors.
· Potenciació de cursos de formació.
· signatura del conveni amb la Generalitat per promoure la instal·lació de noves inver-

sions al Polígon i així crear nous llocs de treball.
· Prioritat: Reducció de l’atur a Constantí: el 2on trimestre de 2017 ha sigut el millor 

des de l’any 2008.
· Execució del Pla de mobilitat del Polígon Industrial a l’Avinguda de les Puntes.

·  Posada en marxa de la seu Electrònica de l’Ajuntament.
·  modernització del sistema de gestió d’expedients de l’Ajuntament.
·  Inversió en infraestructures informàtiques municipals obsoletes.
·  Connexió informàtica dels edificis municipals per obtenir major eficiència tecnològica.

ECONOMIA I HISENDA

· Per primera vegada en més d’una dècada, aprovació abans de l’inici de l’exercici del 
Pressupost General municipal.

· Rebaixa de l’IBI residencial per neutralitzar l’augment del govern central.
· Augment de l’IBI a entitats financeres i grans multinacionals: Repsol, Acesa i Aena.
· Atorgament de 91.000 € del Fons social Europeu destinat a formació ocupacional.
· Hem estalviat 400.000 € en despesa corrent i així hem pogut multiplicar per 5 la 

inversió per habitant.

SERVEIS SOCIALS

· Posada en funcionament del menjador escolar per a infants durant els períodes de 
vacances.

· Creació d’un Fons de solidaritat amb sorea destinat a famílies en risc d’exclusió.
· Conveni amb La Caixa destinat a la compra de material escolar i beques menjador.
· Increment del 20% i reforç de beques menjador retallades pel Govern de la Generali-

tat.
· Increment de la partida d’ajuts d’urgència social destinats a cobrir les necessitats més 

bàsiques.
· Tarifa social de l’Aigua per a persones jubilades o famílies amb tots els membres a 

l’atur.
· Benvinguda als nous infants: xec nadó.

OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA



dConstantí / setembre 201712 BALANç dE GEsTIó (2015-2017)

URBANISME, EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

·  Execució obres de renovació Plaça Escoles Velles.
· Elaboració del Pla director de Centcelles.
· més de 400 petites inversions de reparació a la via pública: pintura, baranes, voreres, 

asfalt, etc.
· 2a Fase de restauració del Pont de les Caixes amb subvenció del ministerio de Fomen-

to.
· Reforç del manteniment dels centres escolars amb inversions de millora durant l’estiu.
· Renovació i serveis obres carrer Barcelona.
· Pla integral de millora de carrers, places i voreres i eliminació de barreres arquitectò-

niques, amb més de 350 actuacions.
· Obres de renovació i millora al parc del carrer Reus.
· 1a Fase de les Obres d’ampliació del cementiri municipal.
· Programa de subvencions “Constantí posa’t bonic” per a l’arranjament de façanes.
· Tasques de renovació del Grup Centcelles: bancs, jardineres, pintura, etc.
· Aprovació del projecte d’obres de l’Av.11 de setembre, carrers Centcelles, jaume I i 

Antonio machado, plaça juan Ramon jiménez i c. Pallaresos.

HABITATGE i MOBILITAT

·  Conveni amb l’Agència de l’Habitatge per destinar un tècnic comunitari al Grup Cent-
celles.

· Gestions per als estudis geològics d’esquerdes al Grup Centcelles, executat per l’Agèn-
cia de l’Habitatge.

· moció conjunta dels Grups municipals per a la creació de la Taula Interdepartamental 
contra l’ocupació.

· subvencions per a adaptacions d’habitatges a Gent Gran, amb l’Agència de l’Habi-
tatge.

·  supressió de barreres arquitectòniques.
·  millora a l’entorn de la plaça Rafael Casanova i c. montblanc.
·  millores de la seguretat vial als accessos als centres educatius.

MEDI AMBIENT

·  Constitució de la Taula de Qualitat de l’aire amb una partida de 20.000 € per estudis.
·  Campanya informativa per fomentar el reciclatge de la fracció orgànica.
·  Conveni amb Fundació Aurora per la preservació de l’entorn del riu Francolí.
·  servei de desinsectació , desratització i control de les plagues de coloms amb anticon-

ceptius.
·  Instal·lació de 100 noves papereres distribuïdes per tot el municipi.
·  Conveni amb diputació per la creació de la taula del Riu Francolí.

SOSTENIBILITAT

·  Instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics.
·  Instal·lació de lluminàries leds al Polígon Industrial.
·  Estalvi amb l’ajust de les potències d’electricitat als contractes municipals.
·  Campanya informativa per millorar la recollida selectiva amb l’Oficina Espanyola del 

Canvi Climàtic.
·  Licitació de serveis que ofereix l’Ajuntament afavorint la competitivitat i concurrència 

pública.
·  Creació de bosses de treball públiques: tècnic RRHH, TAG, Administratius i auxiliars, 

agents PL, etc.
·  Ajust de les potències a les pòlisses de llum municipals per estalviar en la factura i 

millorar l’eficiència energètica.
·  Instal·lació sense cost públic de 2 pipi-cans, al c. Gaudí i al parc de secà.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

·  Regidors de proximitat amb horaris permanents d’atenció al ciutadà.
·  Creació del Portal de Transparència de l’Ajuntament.
·  Potenciació de les rues de Carnaval i Reis amb entitats locals.
·  Acte homenatge a les famílies amb infants nascuts durant l’any.
·  1a Edició del concurs d’aparadors nadalencs amb l’Associació de Botiguers de Cons-

tantí.
·  1a Edició del Constantí dtapes amb l’Associació de Botiguers de Constantí.
·  Creació de l’APP “Viu + Constantí”: més participació, més comunicació i més transpa-

rència per un govern obert.
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CULTURA I FESTES

·  Potenciació d’entitats i associacions del poble a la Comissió de Festes.
·  dinamització del cicle “Fes Cultura, fes salut”.
·  Cicles de cinema a la fresca durant l’estiu.
·  Publicació de la miscel·lània Estudis de Constantí núms. 31 i 32.
·  Publicació de l’Atles de la Biodiversitat de Constantí.
·  Presentació de l’Opuscle del Petit Comerç de Constantí.
·  Recuperació dels Premis Literaris de Constantí.
·  Presentació del llibre “Gastó de Constantí” de Ferran marín.
·  Col·laboració en les edicions de la mostra de Pirotècnia Popular.
·  Cessió del fons bibliogràfic de la doctora en Història, montserrat duch, a la Biblioteca.
·  Premi “maría moliner” del ministerio de Cultura, a la Biblioteca municipal, el 2017.
·  Recuperació del Concurs de sardanes.
·  Remodelació del nostre patrimoni lúdico-cultural: dragonina i Gegants Peret i Tecleta. 

ESPORTS

·  Obres de renovació del Pavelló Poliesportiu amb subvenció de la diputació.
·  Inversió en nova maquinaria pel gimnàs del Poliesportiu municipal.
·  Gestió més eficient i dinamització del Poliesportiu, Gimnàs i Piscina municipal, amb 

augment d’abonats i usuaris.
·  Per primera vegada Constantí és seu del “mundialito infantil de futbol”.
·  Organització del Campionat Nacional de seleccions de Futbol sala.
·  més activitats lúdico-esportives al Pavelló Poliesportiu com i a la Piscina municipal.
·  signatura del Conveni de col·laboració amb el Club d’Esports Constantí.
·  millores al camp de futbol: manteniment gespa, seients grades, llum pàrquing, reno-

vació banquetes, xarxes, etc.
·  Noves entitats esportives: Tir amb Arc Constantí i Futsal Constantí.
·  Projecte de la nova instal·lació esportiva “street Workout” al parc dels Garrofers.

EDUCACIÓ

·  Ampliació del 10% dels ajuts per a la reutilització de llibres i material escolar.
·  Potenciació del projecte “Centcelles, el nostre objectiu”.
·  Edició del llibre “Contes a moltes mans”.
·  Convocatòria i assistència periòdica al Consell Escolar municipal.
·  Projecte “Espais Educatius Familiars” amb centres escolars i famílies.
·  Convenis de col·laboració amb l’IEs Vidal i Barraquer: ruta de l’aigua.
·  Casal d’anglès durant l’estiu per als nenes de l’esplai.

JOVENTUT

·  Pla de joventut de Constantí: activitats i esport pels nostres joves.
·  Conveni amb La Caixa per al projecte “Estudi Assistit” adreçat a joves amb risc d’ex-

clusió.
·  Primera edició de l’”Infant-jove’s” amb col·laboració amb les Ampas dels col·legis.
·  més eines de formació i d’inserció laboral a travès del PIj.

GENT GRAN

·  Homenatge a les dones majors de 80 anys dintre del Cicle del dia Internacional de la 
dona.

·  Inversió de manteniment al casal d’entitats i licitació del nou servei de bar.
·  Estudi i elaboració de la universalització del servei de Teleassistència i detectors de 

fum.

SANITAT

·  Recuperació del servei de vigilància total al CAP.
·  Instal·lació de desfibril·ladors a varies dependències municipals.
·  Programa de salut i Activitat Física per a la gent gran.
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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. 

Telèfon: 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.

(
SERVEIS I TELÈFONS

TURISME

·  dinamització de les caminades culturals de primavera.
·  Cicle de Concerts a Centcelles durant tots els dijous del mes de juliol.

AGRICULTURA

·  Arranjament, manteniment i millores de camins rurals municipals.
·  servei especial de guarda rural durant les collites.
·  senyalització de camins: zones inundables i passos a nivell.
·  Increment de les bonificacions als propietaris de finques que les mantinguin netes i/o 

cultivades.

SEGURETAT

·  Convocatòria de la junta Local de seguretat.
·  Nou dispositiu de seguretat CENCO, coordinat amb mossos d’Esquadra.
·  Estudi, planificació i preparació del Pla d’Instal·lacions de càmeres de seguretat en 

punts clau.
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Prop de 200 corredors a la 
4ª Cursa Popular Solidària

La sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el passat 
15 de juny un acte de reconeixement als èxits assolits 
aquesta temporada 2016-2017 per diverses represen-
tants de les entitats esportives del municipi. L’alcalde, 
Oscar sánchez, i el regidor d’Esports, Fede díaz, van 
animar les joves esportistes a seguir en aquesta línia 
de treball i èxits, i van agrair el suport de famílies i 
entrenadors. En aquesta recepció van ser reconegudes 

la patinadora Andrea Corral (Club Patí Constantí), que 
es va classificar per a la Fase final del Campionat d’Es-
panya en categoria cadet que es va fer al juny a Girona.

També van rebre un reconeixement dos equips del 
Club Gimnàstica Estètica Constantí, l’equip infantil i 
l’equip júnior, que van aconseguir el subcampionat en 
la Fase autonòmica celebrada al Pavelló de la mar Be-
lla (Barcelona) el passat 27 de maig. Totes les esportis-

tes van rebre un diploma commemoratiu i un obsequi 
de part de l’Ajuntament de Constantí.

d’altra banda, el 21 de juny també es va fer una re-
cepció a l’arquera Èlia Canales, del Club de Tir amb Arc 
Constantí, que aquesta temporada ha estat campiona 
d’Espanya i Catalunya en categoria Cadet, obtenint la 
classificació per al mundial juvenil de Tir amb Arc que 
es farà a l’octubre a Argentina. <

Prop d’uns 200 corredors en-
tre les curses de 5 i 10 km. i 
en les tres categories infantils 
van prendre part de la 4a Cursa 
Popular de Constantí el pas-
sat diumenge 4 de juny. Era la 
quarta edició d’aquest esdeve-
niment esportiu amb caràcter 
benèfic, i és que, un any més, la 
cursa va destinar part dels seus 
ingressos a la Fundació Lluita 

contra l’Esclerosi múltiple.
La plaça de l’Ajuntament es 

va convertir en el punt de parti-
da i l’arribada d’una cursa mar-
cada per la implicació de molts 
voluntaris que van col·laborar 
en les tasques organitzaves i 
logístiques. La cursa consistia 
en un circuit tancat per alguns 
dels carrers de la vila i part del 
terme municipal. <

L’alcalde i el regidor d’Esports acompanyats de la jove arquera, èlia canalesacte de recepció a les joves esportistes a la sala de plens

5a edició del Campus 
d’Estiu del Club de 
Gimnàstica Estètica

Un total de 35 joves esportistes 
van participar durant el mes de 
juliol de la cinquena edició del 
Campus de Tecnificació que or-
ganitza el Club de Gimnàstica 
Estètica Constantí, adreçat a 
infants i joves nascuts/des en-
tre els anys 2001 i 2011. durant 
les dues setmanes del Campus 

es van realitzar classes de gim-
nàstica estètica diàries, tallers 
de dansa, classes de perfeccio-
nament de la tècnica corporal, 
dinàmiques de grup al gimnàs 
de l’Institut i al Pavelló Polies-
portiu, així com activitats a la 
piscina municipal. <

Reconeixement a l’èxit de les esportistes constantinenques
durant la temporada

Tret de sortida a la 4a cursa popular solidària

Una de les sessions del campus de gimnàstica Estètica
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Integrants del club Natació constantí després del campionat

19è Campionat de Natació Vila de 
Constantí

Volta Ciclista a Espanya 2017

El Centre d’Esports Constantí 
presenta una exposició sobre els 50 
anys de l’entitat
Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de 
l’entitat, el Centre d’Esports Constantí va inau-
gurar durant la passada Festa major l’exposició 
“Centre d’Esports Constantí. 50 anys”, amb tot 
tipus de material relacionat amb els cinquanta 
anys del club esportiu. La mostra, exposada al 
Casino, estava formada per documents, fotogra-
fies, material audiovisual, objectes i material di-
vers dels 50 anys del club, propietat de la matei-
xa entitat i també cedit per part de la ciutadania. 

d’altra banda, també amb motiu de la ce-
lebració del 50è aniversari del CE Constantí, el 
club va organitzar un partit de Festa major,que 
va comptar amb la participació de jugadors del 
club de totes les èpoques, per commemorar el 
primer partit de futbol de la història de l’entitat, 

que va tenir lloc per la festa major del 1967. Pro-
perament, també es farà un calendari amb una 
selecció de les fotografies rebudes per part de la 
ciutadania. <

El passat 29 de juliol i dintre de la programació 
dels actes de la Festa major d’Estiu va tenir lloc 
la 19a edició del Campionat de Natació Vila de 
Constantí, a la Piscina municipal. El Club Nata-
ció Constantí va organitzar aquesta tradicional 

competició per equips, que aquest any va comp-
tar amb la participació dels Clubs de Natació de 
Castellvell, La Pobla de mafumet, Riudecols, Riu-
doms, el morell, a més dels components del Club 
Natació Constantí. <

La 4a etapa de la Vuelta Ciclista a España 2017, 
que es disputava el passat 22 d’agost, va pas-
sar pel terme de Constantí. Amb inici a Escaldes 
d’Engordany, la cursa va arribar a la província de 
Tarragona cap a les tres de la tarda passant per 

la Conca de Barberà, Picamoixons, Valls, Vilallon-
ga del Camp, El morell, La Pobla de mafumet, 
Constantí i Tarragona. En total, la quarta etapa 
de la Vuelta Ciclista a España consta de 198,2 
quilòmetres. <

Esports a Constantí
desde las concejalías que 
Units pel Canvi asumió al 
comienzo de la legislatura, 
he creído oportuno hacer 
en esta revista un resumen 
anual de Vivienda y Ocupa-
ción, para dar a conocer to-
das las gestiones llevadas a 
cabo durante este año 2017, 
que no han sido pocas y que 
por causas ajenas a esta 
agrupación no se difundieron 
debidamente, (no parecen 
tener suficiente importancia).

Así que, aprovecharé estas líneas para repasar lo mera-
mente deportivo.

En primer lugar, vayan por delante mis disculpas ante 
algunos errores y quejas en las piscinas municipales du-
rante este verano, la Regidoria d’Esports las asume con 
responsabilidad, la misma que obligaba a estar en primera 
línea y dando la cara porque esconderse es de cobardes. 
Lo que se debe decir en voz alta (y muchos usuarios pue-
den corroborarlo) es la escasa, por no decir nula y tardía 
colaboración de las personas encargadas de llevar a cabo 
el procedimiento que derivaron en innecesarias incidencias 
provocando malestar entre los usuarios. O sea, que pasaron 
de todo, bien por acumulación de tareas o mal porque no le 
dieron la importancia debida.

A esto hay que añadir, y es tan grave como lo anterior, 
una malintencionada campaña de media docena de vecinos 
(me consta que alguno ni siquiera ha pisado las instala-
ciones) supongo que con intención de desprestigiar. Pues 
bien, no lo han conseguido, por segundo año consecutivo 
se han batido récords de bonos y asistencias. Lo cual me 
hace pensar que hace unos años apenas había quejas por-
que ¿quién iba a hacerlas en unas instalaciones en las que 
apenas había usuarios?

En cualquiera de los casos, la reflexión final es que las 
Redes las carga el diablo y más pronto que tarde se descu-
bre la mano que hace un garabato y después de fotogra-
fiarla la cuelga con el comentario soez de turno. 

Por eso avisamos YA, el Regidor y cada uno de los traba-
jadores de esta área, que las molestias que sufran los usua-
rios del Polideportivo a partir del mes de septiembre son 
totalmente ajenas a nuestro trabajo y serán consecuencia 
de las obras destinadas a mejorar las instalaciones de cara 
a los próximos jocs mediterranis. 

Estas obras tendrían que haberse llevado a cabo duran-
te el mes de agosto (aquí de nuevo encontré obstáculos, 
los mismos que he mencionado más arriba) Así que ten-
dremos que redoblar nuestros esfuerzos para minimizar los 
efectos con el objetivo de mantener los buenos resultados 
conseguidos en poco más de año y medio y molestar a los 
usuarios lo menos posible.

dicho esto y como muestra de la ambición por mejorar 
el ámbito deportivo, resumiré las buenas noticias:

Antes de Navidad y, si no hay más zancadillas, nuestros 
jóvenes podrán disfrutar del que será uno de los mejores 
parques de Calistenia del entorno, se hará realidad otro es-
pacio para básquet y futbol sala y se está ultimando una 
Cursa muy especial para finales de octubre.

No me cansaré nunca de decir que el deporte es impor-
tante…<

FeDe Díaz lÓPez

2n tinent d’alcalde i 
regidor d’Esports i ocupació

La Federació catalana de Futbol va entregar una placa 
commemorativa al president del club, Òscar solé

ciclistes de La Vuelta a España al seu pas pel municipi
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Un programa d’educació física i salut per a la gent gran

Ajuntament de 

Constantí

Institut Català
de la Salut
Centre d’Atenció
Primària
Constantí

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

C. major, 27
Tel. 977 52 05 21

ajuntament@constanti.cat
www.constanti.cat

mÁs INFORmACIóN:

C. dels Horts, 8
Tel. 977 52 41 09

constanti.tarte.ics@gencat.cat

hola@sielbleu.org
Tel. 93 516 04 63
www.sielbleu.es

2
Sesiones
semanales

(1 hora 
por sesión)

Programa de    Física

INFORmACIóN: Av. Onze de setembre s/n
Tel. 977 52 00 79

poliesportiu@constanti.cat

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, amb el propòsit de vincular la salut amb 
l’activitat física i la gent gran, ha endegat un programa de prevenció de caigudes 
adreçat als veïns i veïnes de més de 60 anys, els quals es poden apuntar al Pavelló 
Poliesportiu de la nostra localitat (tel. 977 52 00 79). Les sessions seran 2 setmanals, 
cadascuna d’una duració d’1 hora. Les inscripcions són al setembre i les activitats 
comencen a l’octubre. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’Ajuntament 
i també a l’Àrea Bàsica de salut de Constantí i a la Fundació siel Bleu, la qual 

dissenya a diversos llocs d’Europa programes d’activitat física mitjançant sessions 
grupals d’exercicis personalitzats. 

L’estratègia de l’Organització mundial de la salut per preveure caigudes és 
el “Active Ageing” (envelliment actiu): un procés d’optimització de oportunitat 
per millorar la qualitat de vida de les persones més grans. Les caigudes són un 
problema important de salut pública i minven la independència dels qui les 
pateixen.<
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Una de les grans inversions que s’executaran durant 
aquest any és el projecte de renovació de la pavimen-
tació i els serveis de l’Avinguda Onze de setembre i els 
carrers Centcelles, Antonio machado i jaume I. L’obra 
té com a principal objectiu la substitució dels col·lec-
tors d’aigua dels citats carrers, que es troben en molt 
mal estat, així com el paviment que es troba en un 
avançat estat de deteriorament. 

El projecte comportarà la substitució de la xarxa 

d’aigües residuals i la introducció d’una xarxa d’aigües 
pluvials, així com la substitució del paviment actual 
de les voreres de l’Avinguda amb noves vorades, nou 
enjardinament i substitució de l’arbrat existent. s’as-
faltaran els vials i es realitzarà la formació de guals 
d’entrada i sortida de vehicles.

d’altra banda, a la Plaça del monument a Rafael de 
Casanova es millorarà el disseny de tot l’entorn al mo-
nument. Les obres contemplen també la millora dels 

terrenys que donen accés a la piscina municipal (dar-
rera l’escola mossèn Ramon Bergadà), que s’adequarà 
com a pàrquing a l’aire lliure, aprofitant els 2 accessos 
per a que sigui un d’entrada i l’altre de sortida, fressant 
tota la superfície amb les restes del material dels car-
rers afectats al projecte.

Les obres tenen un pressupost d’execució material 
abans de licitació de 880.232 euros <

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha començat a 
realitzar estudis geològics als edificis del Grup Cent-
celles que fan cantonada, amb l’objectiu d’avaluar les 
patologies estructurals que presenten i dur a terme 
les actuacions de millora necessàries per garantir la 

seguretat dels veïns. L’Ajuntament de Constantí va 
traslladar en diverses trobades mantingudes des de fa 
mesos amb la Generalitat, la preocupació per l’estat 
de deteriorament d’aquests edificis. des del consistori, 
l’alcalde Oscar sánchez s’ha mostrat “satisfet amb el 

compromís adquirit per part del govern un cop s’han 
iniciat les inspeccions geològiques” i espera que quan 
es disposi dels resultats tècnics, “s’executin les actua-
cions pertinents per tal de garantir la seguretat estruc-
tural dels edificis”. <

Projecte de renovació de l’avinguda Onze de Setembre i els carrers 
del seu entorn

Es realitzen estudis geològics a edificis del Grup Centcelles

pavimentació i serveis a l’av. onze de setembre i als carrers centcelles i antonio machado

Foto aèria del barri centcelles

CARRER
ANTONIO

MACHADO

AV. ONZE
DE SETEMBRE

MONUMENT
A RAFAEL

CASANOVA

CARRER
CENTCELLES

CARRER
MAJOR

superfície 17,382 m2

projecte de pavimentació i senyalització a l’avinguda onze de setembre
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El passat mes de maig va fina-
litzar la primera fase del pro-
jecte d’ampliació de nínxols al 
cementiri municipal, que ha 
consistit en la instal·lació de 66 
nous nínxols a la zona nord del 
recinte, distribuïts en 11 nínxols 
dobles i tres alçades. Els tre-
balls, executats en dos mesos, 
es van realitzar per un import 

de 37.477,03 euros+IVA i la su-
perfície construïda ha estat de 
89,17 m2.

El projecte contempla la 
construcció de nínxols amb un 
sistema industrialitzat de peces 
de formigó armat. Les obres 
d’ampliació consten de 4 àm-
bits que es corresponen amb 
les 4 franges disponibles. Un 

cop finalitzada aquesta primera 
fase a la zona nord, durant els 
propers mesos està previst que 
construeixin 54 nous nínxols en 
l’àmbit Nord-Est, 33 en l’àmbit 
sud-Oest i 66 en l’àmbit sud. 
En total, un cop finalitzin les 
4 fases, s’hauran construït 219 
nínxols nous al cementiri mu-
nicipal. <

L’Ajuntament de Constantí, a través d’una subvenció de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, 
ofereix un servei de suport a les Comunitats de Veïns/es al 
barri Centcelles amb l’objectiu de promoure la convivèn-
cia i l’organització interna de les escales. Paral·lelament, 
es dóna suport a les actuacions que l’Agència de l’Habi-

tatge està duent a terme en el procés per determinar les 
causes i gravetat de les esquerdes que s’han produït a les 
escales d’alguns blocs del barri. El servei ja compta amb 
els primers resultats tangibles de les accions realitzades. 
Fins al moment s’han treballat un total de 43 Comunitats 
de Veïns, amb accions de difusió i d’assessorament, i amb 

a la finalitat de crear comunitat i promoure espais de 
diàleg per a la millora de les escales.

Els veïns i les veïnes que desitgin més informació o 
vulguin sol·licitar el servei, podran posar-se en contac-
te amb el servei a través del correu electrònic media-
cio@constanti.cat o al telèfon 610737685. <

Finalitza la 1ª fase de l’ampliació del cementiri municipal

Accions de suport a les Comunitats de Veïns al grup Centcelles

Imatge dels nous nínxols instal·lats al cementiri

acte de signatura del protocol de col·laboració a la Diputació

Constantí és un dels municipis que formarà part de 
la Taula del Francolí, un òrgan que treballarà per la 
millora ambiental del riu i per la seva recuperació, im-
pulsant els Camins Blaus del Francolí i contribuint a la 
valorització de la identitat dels territoris que formen 
part del curs del riu. La diputació de Tarragona, els 20 

municipis per on passa l’eix principal del riu Francolí 
i els Consells Comarcals del Tarragonès, la Conca de 
Barberà i l’Alt Camp van constituir el passat mes de ju-
liol aquesta Taula del Francolí, mitjançant la signatura 
d’un protocol de col·laboració.

La Taula del Francolí té com a objectiu agrupar els 

esforços de tots els agents implicats des de tres pers-
pectives: la millora ambiental del riu com a connector 
ecològic; l’impuls del Camí Blau del Francolí, i la posa-
da en valor de la identitat dels municipis que formen 
part del curs del riu, tant en l’àmbit ambiental com 
social i econòmic. <

Constantí formarà part de la Taula del Francolí

Moció de suport a la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

L’Ajuntament de Constantí va expressar el seu recolza-
ment a la Llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme (Llei 11/2017, de 4 de juliol), aprovada pel 
Parlament de Catalunya. La moció va ser aprovada per 
unanimitat de tots els grups municipals en el ple del 
passat 19 de juliol. El passat 29 de juny el Parlament 
de Catalunya va aprovar una Llei de reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme que, de conformitat 

amb l’ordenament jurídic, declara la il·legalitat dels 
tribunals i dels procediments i els consells de guerra 
instruïts a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 fins al 
desembre del 1978 pel règim franquista.

A banda d’expressar el seu recolzament a la llei del 
Parlament, la moció aprovada també insta al Congrés 
dels diputats a aprovar una altra Llei en el mateix sen-
tit. A més, el consistori es compromet a establir els 

mitjans adequats per a facilitar les víctimes i els seus 
familiars la possibilitat de consulta de la llista dels pro-
cessos instruïts i de les sentències que ha d’elaborar i 
fer pública l’Arxiu Nacional de Catalunya, d’acord amb 
el text de la llei. A Constantí hi ha una seixantena de 
famílies que es beneficiarien de l’aprovació d’aquesta 
llei. <

sessió del ple del passat 19 de juliol
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Festa Major d’estiu 2017
Entre els dies 28 de juliol i 1 d’agost es va cele-
brar la Festa major d’Estiu amb prop de 50 ac-
tivitats programades. El Pregó d’aquest any va 
anar a càrrec del showman i humorista jordi LP, 
i entre les novetats va destacar especialment la 
1a edició de les “Barraques de Constantí” amb 
els concerts de Gertrudis, The soultans i Papel 
secante. En l’apartat musical no van faltar els 
habituals Balls de Festa major amb orquestres 
tan prestigioses com la Costa Brava, l’Orquestra 
Venus i l’orquestra La Pasarela.

L’extens programa presentava activitats di-
verses com exposicions, espectacles infantils, 
actes organitzats per les entitats esportives 
(Centre d’Esports Constantí, Club Bàsquet, Club 
Natació o l’Associació moto Clàssic), les actua-

cions del Ball parlat de dames i Vells, la diada 
castellera o l’Espectacle de revista “Historias de 
una star”. Un dels actes més emotius va ser sens 
dubte, el partit de futbol per celebrar els 50 
anys d’història del Centre d’Esports Constantí, 
que va reunir jugadors de totes les èpoques del 
club.

El darrer dia de la Festa major, dia de sant 
Feliu, va concentrar els actes més tradicionals 
com el seguici Popular, el solemne Ofici religiós 
o la Ballada de sardanes. La Festa major va aca-
bar amb el tradicional Correfoc, protagonitzat 
per la dragonina de la Colla COCA, els diables 
de Constantí i els diables de Riudoms, abans de 
la cloenda definitiva amb el tradicional castell 
de focs i el Gran Ball de Festa major. <

pregó de Festa major a càrrec de Jordi Lp

Gràcies als participants

Constantinencs i constan-
tinenques: 

Passat un mes de la 
nostra Festa major Gran, 
dir-vos només GRÀCIEs, 
gràcies per omplir els car-
rers, per gaudir de cada 
un dels actes programats i 
gràcies per la vostra con-
fiança. des de la regidoria 
de Festes volem donar les 
gràcies a totes i cadas-
cuna de les entitats que 
han participat d’aquesta Festa major, sempre he dit i 
ho continuaré dient, que les Entitats i Associacions del 
poble són una part fonamental en el dia a dia dels cons-
tantinencs i constantinenques i és molt important que 
s’involucrin amb l’Ajuntament. Gràcies de tot cor. 

Abans de continuar, també m’agradaria fer una men-
ció molt especial a tots i cadascun dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament (Policia, Brigada, Neteja, 
Tècnics, Administratius,etc.) ja que sense ells cap dels 
actes programats hagués estat possible. I no vull deixar 
de donar les gràcies a una persona, que no és treballa-
dora de l’Ajuntament, però que col·labora com un més 
pel seu poble, gràcies joan deugràcies per col·laborar 
desinteressadament en cada acte que organitzem. 

Com ja sabeu la Festa major comptava amb els actes 
més tradicionals, però també comptava amb actes nous, 
si em permeteu voldria destacar-ne alguns: Les Barra-
ques de Constantí, la primera nit de Barraques, com ja 
he comentat en alguna entrevista, després de dos anys 
per fi arribaven les nostres Barraques, sense les entitats 
que han volgut ser pioneres al costat de l’Ajuntament, 
no haguéssim aconseguit que aquella nit fos màgica i 
que una plaça com la Plaça mossèn jacint Verdaguer, 
es veiés plena de GOm a GOm. Vull agrair l’esforç del 
C.E. Constantí, del Ball de diables de Constantí i del C.B. 
Constantí; des de la regidoria esperem que l’any vinent 
podem comptar amb vosaltres i amb les entitats que es 
vulguin engrescar amb aquest acte tan especial. 

Un dels altres actes que voldria destacar es el 50è 
Aniversari del C.E. Constantí, el club es va fent gran 
però el cos tècnic que té és tan jovial que de ben segur 
faran que arribem fins als 100 anys! Òscar, gràcies per 
col·laborar en aquesta Festa major, gràcies per col·labo-
rar amb la regidoria de festes sempre que demanem la 
vostra presència. 

I per últim, m’agradaria destacar la gran benvingu-
da que va tenir el tobogan de 75 metres situat al Car-
rer Vidal i Barraquer, els nens i nenes i els que no són 
tan nens i nenes s’ho van passar pipa!! Esperem que 
l’any vinent ho puguem millorar i qui sap si en comp-
tes d’un....n’hi haurà dos... moltes gràcies a tots i totes, 
com ja vaig dir al saluda del llibret de festes, la base del 
respecte és fonamental per garantir una bona convi-
vència i germanor per poder gaudir, ballar, xisclar, saltar 
però sobretot haver passat una molt bona Festa major!! 
GRÀCIEs!!!  <

MerItxell cano braVo
Regidora de Festes, Joventut, Dona, gent gran, 

sanitat, associacions i Entitas 

Espectacle de revista amb La maña a la plaça de les Escoles Velles
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3er campionat de Botifarra al sindicat agrícola

FEsTEs

actuació castellera davant de l’ajuntament gertrudis a la 1a Nit de Barraques

concert de gala amb l’orquestra costa Brava El Ball parlat de Dames i Vells a la plaça de l’Església

Ball de lluïment a la plaça de l’Església

Els gegants renovats

La Dragonina durant el correfoc de Festa major correfoc de Final de Festa major
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Constantí i el seu petit Liceu - PSC

Per fi, a Constantí a arribat la claror, 
la llum, la transparència, la igualtat, 
la justícia i la veritat. I és que després 
de molts anys, fins que no hem estat al 
govern municipal, no hem pogut dis-
posar, per posar un exemple, de totes 
les dades del projecte de l’Auditori. 

En mig d’una crisi brutal, deien que 
estaven estalviant diners per fer l’Au-
ditori (havien estalviat 900.000 € en 
4 anys), i mentre, es descuidaven d’in-
centivar l’ocupació dels nostres atu-
rats i el manteniment bàsic del poble, 
els era igual que el ciutadà patis que 
els serveis es deterioressin amb una 
degradació important de les voreres, 
vials, serveis... mentre es pogués in-
augurar el Teatre. Un Teatre-Auditori 
amb tots els luxes, destinat a persones 
de camisa i corbata, un Liceu petit, un 
aparador en lloc d’un equipament de 
servei als constantinencs.

L’obra faraònica l’havien plantejat 

erròniament des de l’inici (al voltant 
de finals del 2008), ja que un tipus 
d’obra d’aquest volum (4.100.000 € 
+ 99.8076 € + IVa en projectes), 
té uns eixos bàsics, com son la pla-
nificació, el finançament de l’obra, la 
posada en marxa del servei i el seu 
manteniment. I és que no havien fet ni 
un estudi econòmic-financer!!!

Al 2010 el tripartit va demanar 
una subvenció de mig milió d’euros 
al govern de madrid per començar la 
primera fase, de moviments de terres, 
fonaments i estructura. A l’abril del 
2011 finalitza aquesta primera fase, 
amb un ingrés de la subvenció de l’es-
tat de 500.000 euros i les següents 
despeses: projecte= 99.876,60 € + 
IVA, cost 1ªfase = 740.000 € + IVA, 
sense comptar el valor del terreny ni 
la direcció de l’obra (perquè no vo-
lem emprenyar-nos més)… Total des-
pesa fins l’abril de 2011 = 120.850,69 

€ + 895.400 € = 1.016.250,69 € i si 
restem l’aportació de madrid, l’ajun-
tament va pagar amb recursos propis 
516.250,69 €. 

I el més greu, és que ho van fer 
amb tanta mala fe que el projecte just 
no superés el límit estipulat per la llei 
per NO TENIR QUE dONAR COmPTEs 
AL PLE! I per més inri, durant la cam-
panya de les municipals del maig de 
2011, els senyors s’omplien la boca 
afirmant que no havia costat ni un 
euro a les arques municipals… doncs 
resulta que als constantinencs ens van 
fer abocar 516.250,69 €!!! senyors 
d’ERC de Constantí, haurien de saber 
que no per molt repetir una mentida, 
aquesta es converteix en veritat!

Nosaltres, tal i com ens vam com-
prometre abans de les eleccions, es-
tem posant solució a tot el retard del 
manteniment a la via pública, i per a 
la propera legislatura tenim pensat 

incloure el desenvolupament d’aquest 
projecte i deixarem ben clar abans, 
com es desenvoluparà, en quins ter-
minis i d’on sortiran els diners. Ade-
quarem els plànols per tal que sigui un 
espai multifuncional, transformant-lo 
en un Centre Cívic on hi hagi més ac-
tivitat i dinamisme, on es pugui fer 
servir tant per a representacions cul-
turals, conferències, etc., com per  a 
activitats diverses de les nostres En-
titats. 

Per tant, contràriament al que algú 
ens vol fer creure, no som nosaltres els 
que no volem desenvolupar aquest edi-
fici, ha estat el mateix tripartit que el 
va iniciar: ERC, CiU i ICV, que durant el 
seu mandat, amb majoria absoluta i ja 
que no depenien de ningú, van deixar el 
projecte i als constantinencs abandonats 
durant 4 anys, sense posar un totxo ni 
tan sols invertir els 900.000 € en que la 
van dotar per continuar les obres. <

Motius pel SÍ al referèndum de l’1 d’octubre - ERC

des de la secció local d’Esquerra de 
Constantí volem aprofitar aquest espai 
per explicar-vos alguns dels motius que 
ens fan creure que votar sí és la millor 
opció el diumenge 1 d’octubre.

Una economia que prioritzi la redistri-
bució de la riquesa
El govern del PP aposta clarament per 
gravar molt els assalariats. Nosaltres vo-
lem que es gestionin els nostres diners 
amb més eficiència i justícia. Volem un 
habitatge i un treball dignes per a tots 
els ciutadans de Constantí.

Una república igualitària i democràtica
Ens trobem en un estat absolutament 
corrupte, opac i ineficient. No volem 
estar acompanyats d’un govern que res-
cata bancs i no a persones. El nou país 
vetllarà per la transparència davant la 
ciutadania, la persecució a la corrupció 
i fomentarà una societat acollidora i so-
lidària. 
No més retallades en la sanitat, educa-
ció i en l’atenció social
Amb un millor finançament podrem in-
vertir molt més en un sistema de salut 
que rebaixi les llistes d’espera. Volem 

més recursos per millorar les prestaci-
ons de l’educació dels nostres fills. Una 
educació gratuïta i de qualitat.
Un model de pensions més sostenible
Tots sabem que el model de pensions 
actual està en risc de fallida, ja que el 
seu fons de reserva està a punt d’esgo-
tar-se. Amb la nova República tindrem 
més recursos econòmics per garantir 
unes millors pensions per a tothom. 
Unes infraestructures dignes 
El govern de madrid segueix uns criteris 
ideològics-centralistes a l’hora de de-
cidir les inversions que es fan al nostre 

territori. Amb més fons, decidirem raci-
onalment les infraestructures vitals que 
necessitem com el corredor del mediter-
rani o un servei de ferrocarrils digne.

Aquest proper diumenge 1 d’octubre 
viurem un dels dies més decisius de 
la història recent de Catalunya. Podeu 
escollir, o Rajoy o República. Aques-
ta vegada, només depèn de nosaltres. 
Votarem com sempre ho hem fet, 
però en aquesta ocasió podrem gua-
nyar molt més del que mai hem gua-
nyat. <

Parant l’orella - PDeCAT

desitgem hàgiu passat un molt bon sant 
Feliu i que les calors d’aquest agost no 
us hagi afectat el bon criteri que en tot 
moment ens feu arribar pel carrer.

Volem fer ressò de comentaris que la 
nostra ciutadania ens ha fet arribar al 
llarg d’aquest estiu, com a millores pel 
nostre municipi. Aprofitant aquest espai 
us les volem transmetre. s’hauria de mi-
llorar el sistema actual de neteja viària, 
incloent, a banda de les bufades de les 
voreres, la neteja amb aigua a pres-
sió i raspalls per les voreres, per evitar 
la generació de pols en suspensió, que 
tan afecta a les persones al·lèrgiques, 
i millorar, l’aspecte actual de brutícia 
que ens mostren les actuals superfícies 
d’aquestes. moltes voreres “fan mania”.

També ens heu constatat el poc ci-
visme d’algunes persones que no res-

pecten ni estimen les nostres places i 
espais públics. Ens omplen el terra de 
clofolles de pipes, xiclets, i també, amb 
vessaments d’oli. ¿Penseu que caldria 
emparar-ho com a falta lleu a les nos-
tres ordenances municipals, el llança-
ment a terra de les mateixes?

També ens heu fet arribar, l’incre-
ment de l’incivisme d’alguns conductors. 
Obstaculitzen la bona circulació, tant de 
ciutadans com de vehicles, al llarg del 
C/ major. Tots hem pogut constatar que, 
cada vegada més, esdevé més problemà-
tic poder transitar, des del capdamunt 
fins el capdavall d’aquest carrer. Recor-
dem, per exemple, les problemàtiques 
que es generen: vehicles ocupant vore-
res, vehicles aturats en plena via públi-
ca intercedint el pas, vianants saltant a 
la calçada per a poder continuar, (amb 

el perill que suposa), variar la circulació 
d’autobusos cada cop que es talla per 
la realització de qualsevol acte, tot i els 
senyals indicant el contrari, ...i a més a 
més, esdevé un risc per les façanes del 
carrer. Penseu que hauria de ser, només, 
per vianants??? Encara que només fos a 
trams. Fóra una solució a tota aquesta 
problemàtica.

seguint amb les vostres demandes, 
també ens heu transmès, la manca 
d’un accés segur, a peu o en bicicleta, 
per arribar al nostre cementiri. Per què 
no es fa un pas elevat per accedir-hi 
amb seguretat ? A més a més haurí-
em de millorar la carretera/camí actual 
d’accés a l’entrada del cementiri i ur-
banitzar-ho paisatgísticament (arbres, 
bancs, voreres, millora dels aparca-
ments, etc...) per dotar de més dignitat 

el lloc on descansen els nostres difunts. 
sabem que teniu més suggeriments. 
Ens comprometem a defensar-los a 
l’Ajuntament. Aquest és l’espai que te-
nim. Volem acomiadar-nos recordant 
les víctimes dels atemptats del passat 
17 d’agost de Cambrils i Barcelona. 
Reflexionem, amb profunditat, sobre el 
què ha passat i que caldrà fer a partir 
d’ara. A Constantí ho tenim clar. som 
poble receptor d’emigració; continua-
rem tractant-nos mútuament amb un 
somriure de complicitat, i amb el desig 
de continuar amb Pau, tots plegats. 

Que l’onze de setembre sigui esplen-
dorós. Aneu pensant quin serà el vostre 
compromís, el dia 2 d’octubre, amb la 
nova República Catalana. 

molta salut per tothom <
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UNITS PEL CANVI
Cuando el hambre aprieta en el estó-
mago y el 20 de cada mes empiezas a 
sospechar que tendrás que decidir una 
vez más entre pagar la hipoteca o el 
recibo de la luz, cuando el cáncer del 
paro te ha sorbido la paciencia y te 
conformas con ser un poco más escla-
vo al aceptar un contrato precario a 
tiempo parcial, sabiendo que cada hora 
extra que hagas jamás la vas a cobrar y 
ves en el horizonte los nubarrones que 
casi parecen entrar por las ventanas y 
de entre el tumulto de silencio sobre-
salen las “voces expertas” proclamando 
que así son las cosas y que la crisis exi-
ge sacrificios.

Cuando nos dicen que otro día más 

estamos tan cerca del precipicio (fíjate 
tú en la prima de riesgo esa) que la úni-
ca opción es esperar el milagro (aunque 
no seas creyente) que multiplique los 
panes y los peces, eso o que te toque 
la lotería, que es tan improbable como 
ver a los perros atados con longanizas.

En ese momento, alguien quiere que 
lo pases rematadamente mal, para que 
tu única esperanza sea que tus hijos no 
pasen por el calvario que pasaron tus 
padres, es el momento, como ha suce-
dido tantas otras veces a lo largo y an-
cho de la Historia de la Humanidad en 
el que aprovechan para florecer de en-
tre la mediocridad los agoreros y los… 
Ismos. saqueadores del pensamiento 

porque la miseria ya nos fue quitando 
la palabra mientras inoculaba ese mie-
do ancestral a subsistir.

La verdad es que nunca nos fue muy 
bien, porque cuando uno está débil e 
indefenso no piensa en las consecuen-
cias y vas y le das un mordisco a la 
manzana o le juras lealtad al primer 
manipulador que promete una ínsula 
(llámese país) o la ítaca de tus mejores 
sueños. En fin, que puedes sintonizar la 
voz de su amo taladrando tu autoesti-
ma y al mismo tiempo apostar todo al 
rojo o al negro porque ya de perdidos a 
ver si no me ahogo en el río.

desconectados de la realidad por-
que ya nos ha superado, la Humanidad 

continuará orbitando y, una vez más, 
estos manipuladores del pensamiento 
nos pedirán que dejemos de ser lerdos, 
que cambiemos de color las cadenas y 
sigamos siendo esclavos pero con otro 
amo. Quizá en tonos grises y con un 
soniquete distinto, con el ardor lírico 
de unos héroes desconocidos impresos 
a color en los manuales del soldado, 
esos perros de trinchera que cambian 
de desodorante para que nunca se les 
pueda seguir el rastro, capaces, muy 
capaces, de reescribir la Historia a su 
conveniencia.

Estimados vecinos, saldremos de 
esta porque sigo teniendo esperanza 
en que sí, sE PUEdE.<

ICV-EUIA

Un cop més, ja ha passat la festa major, 
5 dies de festa intensa en els que els 
vilatans i vilatanes del nostre poble no 
dubten en sortir al carrer i participar 
de tots els actes que s’organitzen per 
aquestes dates. Alguns de ja ben conso-
lidats, com la Nit de Cantautors orga-
nitzada pel Ball de diables de Constantí 
i el bar el Casino, o l’actuació de dames 
i Vells, i els versots satírics del Ball de 
diables seguits del gran correfoc. Actes 
que any rere any ens emocionen i om-
plen els nostres carrers i places.

Aquest any, però, des de l’Ajunta-
ment i, sobretot, amb la col·laboració 
de tres entitats del poble -el CE Cons-
tanti, el Club de Basquet Constantí i el 
Ball de diables- es van realitzar, amb 
un èxit absolut, les primeres barraques 

de Constantí. Un nou espai que pretén 
donar la benvinguda a totes les entitats 
del poble que hi vulguin participar per 
tal de crear un ambient festiu per al jo-
vent de la nostra vil·la. En conclusió, un 
any més ens mostrem molt satisfets de 
la participació de la gent en la nostra 
festa major i ens declarem totalment 
determinats a fer que tot això hi tingui 
continuïtat. 

des de ICV Constantí, també hem 
seguit treballant en altres polítiques 
que creiem molt importants. És per 
això que al ple de fa un mes, el nostre 
regidor va votar a favor de la realitza-
ció de les obres de millora de l’Avingu-
da Onze de setembre i l’encreuament 
amb jaume I i el carrer Antonio ma-
chado. L’equip de Govern sempre tindrà 

el nostre recolzament en totes aquelles 
mesures que s’efectuïn pensant en el 
que és millor pel nostre poble i per les 
nostres vilatanes i vilatans. 

Per aquest motiu, voldríem fer una 
crida de cara a la continuïtat d’un altre 
mesura, aprovada per l’anterior equip 
de govern, i que ens sembla que fa jus-
tícia a un dels drets més bàsics. Parlem 
de la mesura que donava l’oportuni-
tat, a aquells que ho necessitessin, de 
continuar durant l’estiu amb la beca 
menjador, per tal que a cap nen li falti 
una alimentació adequada, tampoc a 
l’estiu. 

Per acabar aquestes paraules, no 
ens podríem oblidar de cap manera de 
fer menció dels actes terroristes que es 
van donar lloc a Cambrils i a Barcelona 

la tarda i nit del 17 d’agost. som gent 
de pau i només anhelem un mon just 
i millor per tothom, on les armes i la 
guerra no hi tinguin cabuda. Per tant, 
ens entristeix molt veure la por i la vi-
olència tant de a prop, però ens alegra 
veure com davant de moments així, el 
nostre poble és capaç de ressorgir de 
les cendres, tal com un au fènix, i mos-
trar-se tal i com ja sabem que som, so-
lidaris i valentes. Tal i com john Lennon 
cantava a Imagine, un preciós himne 
per la pau: “Ara imagineu-vos que no hi 
ha cap estat pel qual morir o matar-se, 
ni déus que cridin sang. Imagineu la 
terra tota sempre en pau.”

Que acabeu de tenir unes bones va-
cances i un fantàstic inici escolar. < 

PP
Ya ha acabado el verano, y hemos recu-
perado la normalidad. se han acabado las 
vacaciones, la playa, los niños vuelven al 
colegio, y empezamos nuestra rutina que 
ejecutamos durante la mayor parte del 
año. Creo que ha llegado el momento de 
hacer una reflexión sobre nuestro pueblo, 
y en que se está convirtiendo. sabemos 
que Constantí es un pueblo integrador, 
con gente honrada, trabajadora y que vi-
vimos en una aceptable armonía. Ahora 
bien, deberíamos replantearnos que va-
mos a hacer con tres temas a mi parecer 
principales, y que afectarán a nuestro fu-
turo como pueblo:

1º La gestión de la basura: En los me-
ses previos a las vacaciones estivales, se 
estuvo realizando el estudio para adhe-
rirnos al Consell Comarcal para la gestión 
de las basuras. Es un tema vital, y creo 
que no se barajaron todas las alternati-
vas, que actualmente están en nuestras 
manos, para, conjuntamente elegir el sis-
tema más adecuado a nuestro municipio, 

con mejor servicio, y a ser posible mejor 
económicamente.

2º La gestión y precio del agua: Es 
sabido por todos, que Constantí tiene un 
déficit en la tarifa del agua superior al 
20%, esto en palabras llanas significa, 
que a cada vecino nos cuesta 20 cén-
timos, cada litro que se consume en el 
pueblo, lo gastes tú o lo gaste tu vecino. 
Lo anterior sumado, al contrato de ges-
tión con sOREA que arrastramos desde 
hace varias décadas, con una gestión an-
ticuada, con una fórmula de fijación de 
precios totalmente desfavorable “la fa-
mosa fórmula polinómica” y un con una 
red de agua y alcantarillado que se está 
en muchos puntos deteriorada, etc… Esto 
nos genera las siguientes dudas: ¿tene-
mos que subir poco a poco el precio del 
agua? ¿Qué sistema de gestión de agua 
queremos? Por concesión, y que ellos ha-
gan las inversiones y mejoras?. Nosotros 
hacemos las inversiones en el sistema de 
agua (mejora de tuberías, depósitos,al-

cantarillas, etc) y la empresa gestione? 
Una empresa mixta?

3º La gestión de la vivienda: Es verdad 
que poco a poco, se van regularizando los 
pisos ocupados, pero es necesario tener 
claro que queremos hacer con las vivien-
das vacías, y con el suelo para ello dedi-
cado. (Personalmente pido disculpas por 
la parte que me toca, a todos los vecinos 
que compraron una vivienda en el barrio 
de la “patá”, porque no he sabido apretar 
al alcalde, para desbloquear el asunto de 
una manera más rápida y mejor). Cons-
tantí tiene un largo historial de viviendas 
ocupadas, a veces por necesidad y otras 
muchas porque hay gente que tiene la 
cara más ancha que la espalda. No tiene 
que darnos reparo decirlo alto y claro. En 
el primer caso, el ayuntamiento es total-
mente sensible a todas las personas que 
por necesidad puntual está pasando una 
mala racha, y dedica considerables re-
cursos para ayudar a estas personas. No 
hay más que decir sobre esto. Pero otra 

cosa, es el segundo caso. Aquellas perso-
nas que no trabajan y no quieren hacerlo, 
porque viven de la generosidad y fallos 
de nuestro sistema.Que tienen ayudas 
del paro, del comedor escolar, de libros, 
que ocupan sin intención de regularizar 
la situación, a todos ellos tenemos que 
transmitirles un mensaje muy claro.

CONsTANTI debería tener una política 
de 0 ocupaciones.

Cortar la luz, el agua, generar aque-
llos reglamentos municipales que sean 
necesarios para evitar que puedan ac-
ceder a nuestro sistema de servicios so-
ciales, hacer toda la presión que desde 
el municipio se puede hacer para evitar 
que los caraduras sigan tranquilamente 
ocupando estos espacios.Creo que son 
asuntos suficientemente importantes 
como para generar un debate municipal, 
constructivo, y en el que entre todos po-
damos alcanzar la solución en cada uno 
de los casos.<
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Jugadors de totes les èpoques dels 50 anys de futbol a constantí

participants al 5è 3 x 3 de Bàsquet organitzat pel cB constantí participants a la 3ª Romeria a l’Ermita de sant Ramon

participants de l’exhbició de Tir al plat Recital poètic a la muralla, 1 de setembre, cloenda dels estius a la fresca

Visita a la Torre de Fàbregues durant la caminada de primavera

sortida d´observació astronòmica a prades 

montse Duch, als “col·loquis amb experts”

Llegint el manifest de la Flama del canigó Festa de l’aigua a la piscina, el 26 d’agost


