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Benvolguts convilatans i convilatanes, hem de reco-
nèixer que tot i que a l’Ajuntament de Constantí no 
ens hem aturat, la situació d’incertesa els darrers me-
sos en el conjunt de Catalunya i per extensió de tot 
l’Estat no ha ajudat a un desitjat dinamisme econò-
mic, administratiu i legal, ni a una clarificació de les 
relacions polítiques. No som ni podem ser aliens al 
que passa al país. No seria intel·ligent autoexcluir-nos 
o no ser solidaris.

Per al canvi polític cap a la democràcia —local i 
global—, es va necessitar certa capacitat d’anticipa-
ció, imaginació i utopia, i molta energia. Ho recordeu? 
Però, si volem seguir progressant com a poble i com a 
país, hem de tenir també molta capacitat per proposar 
què volem, que ens entenguin i, alhora, entendre els 
qui no pensen exactament com nosaltres. Hem de ser 
exigents i autoexigents. Demanar i aconseguir, però 
també saber assumir renúncies o ajornaments.

És factible compartir certs reptes i convé dialo-
gar-los: més justícia social, més igualtat, més recursos 
i iniciativa econòmica, més protecció mediambiental, 
més reconeixement de la nostra cultura, més avenços 
en l’autogovern. Sabem el que funciona bé i el que no 
funciona, però haurem de ser selectius i jugar amb 
els temps. Sense abandonar els somnis, no és possible 
fer-ho tot alhora, ràpid i al nostre gust.

El món ja no es juga com antany en els marcs de 
pobles i fronteres tancades sinó que està molt inter-
nacionalitzat. Per posar un exemple, quantes empre-
ses i persones de Constantí treballem amb i pel terri-
tori i el món?

Des de l’Ajuntament —amb la col·laboració de 
tots els grups al govern i a l’oposició, i de les seves 
treballadores i treballadors públics—, ens esforcem 
en què la ciutadania sigui tractada de manera iguali-
tària, que les obres cobreixin dèficits, que els serveis 
siguin de qualitat, que la vida social del poble sigui 

rica i diversa, que ningú es quedi enrere per la falta 
de recursos.

Els textos i imatges d’aquesta revista són una mos-
tra d’aquest esforç continuat en el qual no defalli-
rem. La hisenda local amb els seus impostos i les se-
ves ajudes, els plans d’ocupació i formació, les petites 
grans obres, l’ensenyament, la cultura i el patrimoni, 
la festa, l’esport, els actes de justícia, les entitats i les 
persones que vertebren la població, etc., apareixen de 
manera tangible, tocable, visible, il·lusionant.

Malgrat totes les dificultats i possibles diferències, 
us animo com a alcalde a què siguem inclusius, soli-
daris, tolerants. La resta ja ho sabem fer i ho seguirem 
fent. Aquest any serà un bon any, si ens hi posem. 
Esperança i treball. <
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Queridos vecinos y vecinas, hemos de reconocer que 
pese a que en el Ayuntamiento de Constantí no he-
mos parado, la situación de incertidumbre los últimos 
meses en el conjunto de Catalunya y por extensión de 
todo el Estado no ha ayudado a un deseado dinamismo 
económico, administrativo y legal, ni a una clarifica-
ción en las relaciones políticas. No somos ni podemos 
ser ajenos a lo que pasa en el país. No sería inteligente 
no ser solidarios y autoexcluirnos.

Para el cambio político hacia la democracia —lo-
cal y global—, se necesitó cierta capacidad de antici-
pación, imaginación y utopía, y mucha energía. ¿Lo 
recordáis? Pero, si queremos seguir progresando como 
pueblo y como país, hemos de tener también mucha 
capacidad para proponer qué queremos, que nos en-
tiendan y —a la vez— entender a quienes no piensan 
exactamente como nosotros. Hemos de ser exigentes y 
autoexigentes. Pedir y lograr, pero también saber asu-
mir renuncias o aplazamientos. 

Es factible compartir ciertos retos y conviene dialo-
garlos: más justicia social, más igualdad, más recursos 
e iniciativa económica, más protección medioambien-
tal, más reconocimiento de nuestra cultura, más avan-
ces en el autogobierno. Sabemos lo que funciona bien y 
lo que no funciona, pero tendremos que ser selectivos y 
jugar con los tiempos. Sin abandonar los sueños, no es 
posible hacerlo todo a la vez, rápido y a nuestro gusto.

El mundo ya no se juega como antaño en los mar-
cos de pueblos y fronteras cerradas sino que está in-
ternacionalizado. Por poner un ejemplo, ¿cuántas em-
presas y personas de Constantí trabajamos con y por el 
territorio y por el mundo?

Desde el Ayuntamiento —con la colaboración de 
todos los grupos en el gobierno y en la oposición y de 
sus trabajadoras y trabajadores públicos— nos esfor-
zamos en que la ciudadanía sea tratada de manera 
igualitaria, que las obras solventen déficits y no sean 
muros, que los servicios tengan una calidad digna, que 
la vida social del pueblo sea rica y diversa, que nadie se 
quede atrás por la falta de recursos.

Los textos e imágenes de esta revista son una 
muestra de este esfuerzo continuado en el que no des-
falleceremos. La hacienda local con sus impuestos y 
sus ayudas, los planes de ocupación y formación, las 
pequeñas grandes obras, la enseñanza, la cultura y el 
patrimonio, la fiesta, el deporte, los actos de justicia, 
las entidades y las personas que vertebran la pobla-
ción, etc., aparecen de manera tangible, tocable, visi-
ble, ilusionante.  

Pese a todas las dificultades y posibles diferencias, 
os animo a que seamos inclusivos, solidarios, toleran-
tes. Lo demás ya lo sabemos hacer y lo seguiremos 
haciendo. Este año será un buen año, si nos ponemos. 
Esperanza y trabajo. <
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S’aprova la rebaixa del tipus de l’IBI
En sessió ordinària del passat 19 d’oc-
tubre, el Ple de l’Ajuntament va apro-
var per unanimitat de tots els grups 
municipals presents, la modificació 
de l’iBi (impost sobre Béns immobles) 
per tal de neutralitzar l’increment del 
valor cadastral imposat pel govern es-

tatal (1,08%) que preveu l’article 32 
del text Refós de la Llei del Cadastre 
immobiliari, pendent de l’aprovació 
de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per 2018. Aquesta modificació 
consisteix en la reducció  del tipus 
impositiu que passa del 0,7039% al 

0,6518% (suposa una reducció del 8 
per cent).

D’altra banda, segons un estu-
di de l’àrea d’intervenció Económica 
de l’Ajuntament, atenent a diferents 
indicadors financers i de gestió, i en 
comparació amb municipis de simi-

lars característiques de la província 
(Altafulla, l’ Arboç, Montblanc, Roda 
de Berà, La Selva del Camp, Ametlla 
de Mar i La Canonja) s’ha arribat a 
la conclusió que la pressió fiscal de 
Constantí està per sota de la mitjana 
en un 22,93%. <

Més participació a les eleccions al Parlament de Catalunya
Els resultats de les eleccions del 21-D a 
Constantí han deixat una participació 
del 76,14%. un total 3.184 persones han 
exercit el seu dret a vot d’un cens elec-
toral de 4.238. Aquesta vegada l’absten-
ció s’ha situat en el 23,86%, per sota del 
28,7% de les anteriors eleccions.

Ciutadans ha estat la força més vo-
tada a Constantí en aquestes eleccions 
al Parlament de Catalunya, amb 1.195 
vots, un 37,73% del total, experimen-
tant un notable increment respecte les  
eleccions del 2015, en què va obtenir un 
22,98% dels vots. El PSC ha estat la se-
gona força amb 579 vots (18,28%), per 
sota dels 696 que va obtenir el 2015. La 
tercera força ha estat ERC amb 570 vots 
(18%). junts xCAt ha estat la quarta for-
ça a Constantí amb 361 vots (11,40%). 
El segueix com a cinquena força el PP 
amb 177 vots (5,59%), molt per sota 
dels 289 aconseguits al 2015. Catalunya 
En Comú Podem ha obtingut 157 vots, 
un 4,96%; la CuP ha aconseguit 73 vots 

(2,31%); el PACMA 27 (0,85%); i Recor-
tes cero-Grupo verde 5 (0,16%).

Tarragona i Catalunya
La candidatura de Ciutadans ha estat 
la més votada a la circumscripció de 
tarragona amb un 27,34% dels vots 
—120.010 suports— i 5 escons, ERC obté 
5 escons i ha aconseguit 104.258 vots i 
un 23,75%. Finalment, junts per Cata-
lunya, que ha fregat en alguns moments 
de l’escrutini el triple empat, s’ha que-
dat amb 4 escons i el 21,75% del vot.

La suma de jxCat i ERC, respecte 
la llista de confluència de 2015 manté 
els 9 escons aconseguits amb junts pel 
Sí, però augmenta en quatre punts el 
percentatge i en 25.537 els vots. Ciu-
tadans ha aconseguit 29.000 vots més 
que fa dos anys a la circumscripció i 
obté 5 diputats del territori al Par-
lament. La CuP n’ha perdut gairebé 
la meitat —uns 13.000— i ha perdut 
l’escó per tarragona que va aconse-

guir llavors. El PSC ha mantingut uns 
resultats molt similars, amb 2 escons i 
un 11,79% del vot. Catalunya en Co-
mú-Podem, amb 5,35% del vot, manté 
l’escó que havia aconseguit Catalunya 
Sí que es Pot. El PP també manté el di-

putat que tenia a la demarcació de tar-
ragona. La demarcació de tarragona ha 
registrat una participació del 80,4%.En 
el total a Catalunya, la participació ha 
estat del 79,04%, la més alta en unes 
eleccions al Parlament. <

579 vots
(18,28%)

73 vots
(2,31%)

27 vots
(0,85%)

5 vots
(0,16%)

Blanc
22 vots
(0,72%)

1.195 vots
(37,73%)

570 vots
(18,00%)

361 vots
(11,40%)

177 vots
(5,59%)

157 vots
(4,96%)

Resultats definitius de les eleccions del 21-D a Constantí

Subvencions per a les finques rústiques que es trobin en bon estat
El Ple del passat 19 d’octubre també 
va aprovar la concessió de subvenci-
ons (amb una partida que es manté en 
14.000 euros) per a aquelles finques de 

naturalesa rústica que es mantinguin 
cultivades, sanejades i en bon estat de 
conservació. L’objectiu és incentivar i 
afavorir el manteniment en bon estat 

d’aquests terrenys rústics, i evitar tam-
bé el perill d’incendis forestals al terme. 
Durant el 2016 es va duplicar aquesta 
partida pressupostària (que va passar 

dels 7.000 als 14.000 euros) i es va du-
plicar el percentatge (coeficient) de la 
subvenció, passant del 15 al 30% del 
rebut de l’iBi Rústic. <
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un any més l’Ajuntament de Constan-
tí aposta per fomentar l’ocupació i la 
reducció de l’atur. Després de la bona 
experiència dels anys 2016 i 2017, no-
vament s’han posat en marxa Plans 
d’ocupació Municipals dirigits a con-

tractar persones aturades amb dificul-
tats d’ocupació, durant el període 2018-
19. El projecte permetrà la contractació 
temporal de 28 persones per ocupar 
llocs de treball de peó (14 en cada torn) 
integrats a la brigada municipal. Com a 

novetat respecte a altres anys s’incorpo-
ra la figura d’encarregat, amb un con-
tracte de dotze mesos.

Els períodes de contractació són els 
següents. El Primer torn: del 15 de ge-
ner de 2018 a 15 de juliol de 2018; i el 

segon torn: del 16 de juliol de 2018 a 
15 de gener de 2019 (les sol·licituds del 
2on torn es podran fer entre l’1 i el 15 
de juny de 2018). <

El passat 30 d’octubre es van entregar 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament els 
diplomes del curs de Prevenció de Ris-
cos Laborals que van realitzar els treba-
lladors contractats durant el 2on torn 
dels plans d’ocupació de l’any 2017, 
amb la presència de l’alcalde,  oscar 
Sánchez i del regidor d’ocupació, Fede 
Díaz. Durant el passat mes d’octubre els 
treballadors van realitzar aquest curs, 
de 20 hores de durada, amb l’objectiu 
d’adquirir els coneixements necessaris 
per l’aplicació de tècniques segures de 

treball durant l’execució de les unitats 
d’obra que duien a terme. A més, dintre 
d’aquesta acció formativa es podia obte-
nir una especialitat en Electricitat o tre-
balls d’Encofrat, amb un curs de 6 hores 
més. Amb aquesta formació, els alumnes 
podien obtenir la tPC (tarja Professional 
de la construcció), un requisit necessari 
per treballar en el sector.  

Els Plans d’ocupació locals 2016-
2017 a Constantí van permetre la con-
tractació de 30 persones en dos torns 
consecutius. <

una trentena de persones van partici-
par durant el mes d’octubre dels cursos 
de paqueteria i operació de carretons 
(Norma uNE 58451) a través de l’oficina 
Municipal de treball. Subvencionats pel 

Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya i amb la col·laboració de  Cri-
teria, el curs de paqueteria va permetre 
conèixer tècniques de la paqueteria, la 
presentació de productes i l’elaboració 

de promocions, amb l’aprenentatge dels 
materials i colors adients per a l’empa-
quetatge;  Pel que fa al curs d’operació de 
carretons (Norma uNE 58451), va cons-
tar d’una part teòrica i una part pràctica 

en una empresa, i va permetre capacitar 
els alumnes per al maneig segur d’ope-
racions amb carretons elevadors, a més 
de conèixer les modalitats, condicions i 
riscos associats a l’entorn de treball. <

S’obre una nova convocatòria dels Plans d’Ocupació 
per als anys 2018-2019

Entrega de diplomes del Curs de prevenció de riscos laborals 
als treballadors del Pla d’Ocupació Local

Cursos formatius de Paqueteria i Operació de carretons

Acte d’entrega de diplomes als treballadors dels Plans d’Ocupació locals

Una de les sessions dels cursos de formació
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L’Ajuntament de Constantí ha 
iniciat les obres de remodelació 
de la Plaça juan Ramón jimé-
nez, amb un cost d’adjudica-
ció de 42.655.96 € sense iVA. 
Els treballs se centraran en la 
renovació de la pavimentació, 
l’enllumenat públic, el mobiliari 
urbà i la jardineria. En aquest 
sentit, les tasques consistiran 
en la demolició de paviment, 
nova pavimentació amb formi-
gó estampat, substitució de llu-
minàries existents, retirada de 
la palmera existent i plantació 
d’olivera i instal·lació de mobi-
liari urbà. El termini d’execució 
de les obres serà aproximada-
ment d’uns dos mesos i mig. <

Obres de reforma de la Plaça Juan Ramón Jiménez

S’aprova un Pla Urbanístic per urbanitzar uns terrenys 
al Polígon Industrial

Projecte de renovació de la Plaça 
Juan Ramon Jiménez

El Ple celebrat el passat 19 
d’octubre va aprovar provisio-
nalment un Pla Parcial urba-
nístic (PPu 10) que incorporava 
les prescripcions sol·licitades 
en el seu dia (any 2009) per la 
Comissió territorial d’urbanis-
me. Aquest Pla Parcial preveu  
urbanitzar i desenvolupar uns 
terrenys del Polígon industrial, 
propietat de ioSA inmuebles i 
el Consorci de la Zona Franca, 
amb l’objectiu que importants 
empreses del sector logístic s’hi 
acabin instal·lant. 

El cost d’urbanització, que 
assumirà íntegrament el pro-
pietari del sòl, s’estima en 
3.186.316 euros, i preveu una 
zona d’equipaments de 8.100 
m2, espais lliures (parcs i jar-
dins) de 22.681 metres qua-
drats, i el 10% d’aprofitament 
mig que tindrà l’Ajuntament 
de Constantí, amb un solar de 
11.000 metres quadrats aproxi-
madament de sòl industrial. <

Projecte del Pla Parcial Urbanístic 
(PPU 10) al Polígon Industrial de 

Constantí
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L’aprovació definitiva del projecte de 
renovació de la pavimentació i serveis 
de l’Avinguda onze de Setembre, i els 
carrers Centcelles, jaume i i Antonio 
Machado, va ser un altre dels punts 
destacats del Ple del passat 19 d’oc-
tubre. Durant el tràmit d’al·legacions, 
es va acceptar una al·legació planteja-

da pel grup municipal del PdeCat, que 
demanava la renovació total del pavi-
ment central i de la vorera dreta del 
carrer. 

El projecte té com a principal objec-
tiu la substitució dels col·lectors d’ai-
gua dels citats carrers, que es  troben 
en molt mal estat, així com el paviment 

que es troba en un avançat estat de 
deteriorament, amb noves vorades, nou 
enjardinament i substitució de l’arbrat 
existent. A la Plaça del Monument a 
Rafael de Casanova es millorarà el dis-
seny de tot l’entorn al monument. Les 
obres contemplen també la millora dels 
terrenys que donen accés a la pisci-

na municipal (darrera l’escola Mossèn 
Ramon Bergadà), que s’adequarà com 
a pàrquing a l’aire lliure. El pressupost 
d’execució material del projecte de 
880.232 euros.

Aquest punt va ser aprovat pels 
grups municipals del PSC, PP i iCV, i les 
abstencions d’ERC i PdeCat <

un dels projectes que s’ha d’inici-
ar en les properes setmanes és la 
millora del carrer Pallaresos, una 
vegada ja s’han licitat les obres. 
El pressupost és de 113.780,46 
euros sense iVA, 137.674,35 eu-
ros iVA inclòs (21,00%). L’exe-
cució d’aquest projecte obeeix a 
la necessitat de renovar el car-
rer degut el seu estat actual de 
deteriorament i efectuar obres 
consistents en la renovació de la 
xarxa d’aigua, la xarxa de clave-
gueram i els paviments del car-
rer. L’objectiu és donar un nou 
aspecte modernitzat al carrer, 
així com la millora de la seva ac-
cessibilitat. L’àmbit del projecte 
comprèn entre la cantonada del 
Carrer Major amb el propi carrer 
Pallaresos, fins a un tram abans 
del carrer jaume i. El termini 
d’execució de les obres és de 3 
mesos. <

Aprovació definitiva del projecte de renovació de l’Avinguda 
Onze de Setembre i carrers de l’entorn

Projecte de 
renovació 
i millora 
al carrer 
Pallaresos

Imatge de l’actual estat del carrer Pa-
llaresos
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El Ple de l’Ajuntament de Constantí del 
mes de novembre va aprovar, per una-
nimitat de tots els grups municipals, 
la creació d’un Consell dels infants 

municipal. Aquest vol ser un òrgan 
consultiu,participatiu i de comunica-
ció dels infants i adolescents amb les 
autoritats municipals. La voluntat del 

consistori és que sigui un òrgan esta-
ble de joves que cursen entre 5è de 
primària i 2n d’ESo, on puguin exer-
cir el seu dret a participar, expressar 

idees i opinions, debatre i prendre de-
cisions,i proposar accions concretes 
per tal de contribuir a la millora del 
municipi. <

S’aprova la creació del Consell dels Infants de Constantí

Acte de signatura del conveni a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Constantí i l’obra So-
cial “La Caixa” van signar el passat 19 
d’octubre un conveni de col·laboració en 
matèria educativa i amb finalitats soci-
als. L’entitat bancària farà una aportació 
de 3.000 euros durant aquest curs esco-
lar, destinats a la subvenció de material 
escolar i llibres per a les famílies que 
es trobin en situació de vulnerabilitat. 
Aquesta aportació se suma als 13.000 
euros que l’Ajuntament de Constantí ja 
destina a aquestes ajudes per la compra 
de material escolar. <

Conveni amb l’Obra Social “La Caixa” per la compra de llibres i 
material escolar

El MNAT presenta 
el catàleg digital de 
l’exposició 
“El fil de la Història”

El Museu Nacional Arqueològic de tarragona (MNAt) ha pre-
sentat l’edició del catàleg digital de l’exposició “El fil de la 
Història. Centcelles, el nostre objectiu: un projecte educatiu 
per compartir”, que ha estat organitzada pel MNAt amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, l’Arxiu Munici-
pal, el Col·legi turó, l’Escola Centcelles, l’Escola Mossèn Ra-
mon Bergadà, l’institut de Constantí i el patrocini de Repsol. 
L’exposició és un recull dels treballs realitzats pels alumnes 
dels centres educatius del municipi sobre Centcelles, en el 
marc de les cinc edicions del projecte “Centcelles, el nostre 
objectiu”. La mostra ha estat exposada durant aquest darrer 
any a la sala d’exposicions temporals del Museu Arqueològic 
de tarragona.<

Edició del catàleg digital de l’exposició “El Fil de la història”
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L’Ajuntament de Constantí va 
oferir el passat 10 de novem-
bre un acte de reconeixement 
públic al jove investigador 
constantinenc, Adrià Maceira 
Solé. És un dels emprenedors 
de Creatsens Health, una em-
presa (spin-off) derivada de la 
uRV que desenvolupa eines per 
al control de la funció renal i 
que té com a objectiu millo-

rar el benestar de les persones 
que pateixen malalties renals 
cròniques. L’acte es va fer a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, 
amb la presència de l’alcal-
de, diversos representants del 
consistori, i familiars i amics 
del jove emprenedor. El consis-
tori va fer entrega de diversos 
obsequis de reconeixement a 
l’homenatjat. <

El passat 17 de desembre va te-
nir lloc la iX edició de la Marató 
Musical en col·laboració amb la 
Marató de tV3, que aquest any 
ha estat dedicada a les malal-
ties infeccioses. L’Escola Muni-
cipal de Música “Rafel Gibert 
Recasens” va ser l’encarregada 
de coordinar aquesta activitat 
que va comptar amb la partici-
pació de diferents agrupacions 
de l’Escola, a més del Club de 

Gimnàstica Estètica Constantí, 
i d’altres formacions musicals. 
Les activitats en col·laboració 
amb la Marató de tV3 tam-
bé van incloure unes Lectures 
Solidàries a la Biblioteca, amb 
prop d’uns 300 participants, i 
el tradicional Festival de Nadal 
organitzat pel Club Patí Cons-
tantí, que en aquesta edició 
també va tenir un caire solidari 
amb la Marató.<

Més de 700 nens i nenes van 
participar el passat 19 de de-
sembre de la cantada d’una 
nadala conjunta a la plaça de 
les Escoles velles. L’ activitat, 
coordinada per part de l’Escola 
Municipal de Músic Rafel Gi-
bert Recasens, va comptar amb 

la participació de l’alumnat de 
la Llar d’infants Gu-gu, i les Es-
coles Centcelles i Mn. Ramon 
Bergadà, que van interpretar  la 
nadala “És un desig” composa-
da pel músic de Sopa de Cabra, 
josep thió. <

Acte de reconeixement al jove investigador i emprenedor 
Adrià Maceira Solé

IX Marató Musical en  col·laboració amb la Marató de TV3

Més de 700 infants participen de la Cantada d’una Nadala Conjunta

L’homenatjat Adrià Maceira, acompanyat d’amics i familiars

Actuació de la Banda de l’Escola de Música durant la Marató

Cantada de la nadala “És un desig”a la Plaça de les Escoles Velles
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L’ús de les noves tecnologies a l’aula 
és un dels pilars fonamentals de l’èxit 
educatiu. L’Escola Centcelles ha apostat 
sempre per aquestes innovacions que, 
sens dubte, ens plantegen un nou para-
digma ple de reptes destinats a millorar 
la nostra tasca educativa. Aquest curs, 
gràcies a l’AMPA de l’escola, el centre 
gaudeix d’una nova aula mòbil de por-
tàtils que s’afegeix a la llista de recursos 
que disposa. Amb el suport d’aquestes 

eines de treball es poden posar en pràc-
tica noves metodologies a l’aula i oferir 
una educació més ajustada als constants 
avenços tecnològics, oferint una educa-
ció amb més qualitat. tot plegat, aporta 
a l’escola un gran ventall d’avantatges: 
més motivació, un aprenentatge més 
cooperatiu, una millora de la capacitat 
d’expressió i la creativitat i una inter-
venció més individualitzada per satisfer 
les necessitats del nostres alumnes. <

L’Escola Centcelles estrena aula 
amb ordinadors portàtils

L’Institut col·labora amb el Parc 
de Nadal celebrat al Pavelló 
Poliesportiu
L’institut de Constantí va participar entre els dies 27 i 30 de desembre del Parc de 
Nadal que es va celebrar al Pavelló Poliesportiu. Concretament, hi van prendre part 
ex-alumnes i alumnat del centre per fer de monitors de les activitats que s’oferien, 
gràcies a la col·laboració de l’Àrea de joventut de l’Ajuntament i el Punt Òmnia. A 
més, gràcies a l’AMPA de l’institut, el Parc comptava amb un servei de bar, per tal de 
recaptar diners de cara al viatge d’estudis per a l’alumnat de 4t d’ESo i 1r de Batxi-
llerat, que es portarà a terme la setmana del 19 al 23 de març. Els assistents també 
podien votar l’arbre més bonic d’una exposició de treballs manuals elaborats per 
l’alumnat de 1r i 2n d’ESo, gràcies a la iniciativa de la professora Eulo jiménez. <

El passat dia 22 de desembre, darrer dia del primer trimestre escolar, els nens i nenes 
de l’escola Mn. Ramon Bergadà van rebre uns visitants molt esperats. S.S.M.M. els 
Reis d’orient van visitar el centre i van recollir les seves cartes amb els seus desit-
jos. Les cares d’il·lusió i alegria dels alumnes no tenien preu. Des de l’escola es vol 
transmetre l’agraïment de Ses Majestats a l’AMPA del centre, que va ajudar en les 
tasques d’organització. 

Els patges van visitar també l’escola Centcelles. <

Els Reis Mags d’Orient visiten 
l’Escola Mn. Ramon Bergadà

El passat 24 de novembre, l’alumnat d’ESo i BAt i el professorat de l’institut de 
Constantí van dur a terme una aturada a l’hora del pati amb un minut de silenci en 
memòria de les víctimes de la violència contra les dones i com a espai de reflexió 
per canviar la societat coincidint amb la  proximitat de 25 de novembre, declarat 
Dia internacional contra la violència de gènere. Durant cinc minuts previs, des de 
megafonia, es va reflexionar sobre la violència de gènere mentre els alumnes i pro-
fessorat sortien al pati i s’agrupaven per fer una foto que feia palès el rebuig a la 
violència de gènere. <

Activitats a l’Institut coincidint 
amb el Dia internacional contra la 
violencia de gènere
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Més d’un centenar de persones van participar el passat mes de setembre a la camina-
da nocturna per conèixer el Constantí medieval. Ferran Marín, autor de la novel·la his-
tòrica “Gastó de Constantí”, va ser l’encarregat d’explicar l’origen del poble al segle Xii 

i la seva estructura urbanística, amb el castell, l’església i les muralles. Durant la visita 
es va resseguir el perímetre de la muralla i d’alguns dels carrers de la Vila de Dalt i de 
la Vila de Baix. Aquest traçat, amb algunes variacions, es manté fins a l’actualitat. <

El passat mes de setembre es presentava a la Biblioteca Municipal el número 33 de 
la miscel·lània “Estudis de Constantí” a càrrec de Pilar Sada, conservadora del MNAt 
i persona molt vinculada al patrimoni històric de Constantí, amb la coordinació del 
projecte “Centcelles, el nostre objectiu”.  Aquesta edició inclou 7 articles, de col·la-
boradors habituals com és el cas dels historiadors Lluís Papiol, que repassa aportaci-
ons de Grècia i Roma i la seva influència a Catalunya amb les colònies d’Empúries i 
tàrraco; josep Maria Grau Pujol,  que aporta dos articles: un sobre el treball femení 
urbà i l’altre del treball dels carreters i traginers. En tos dos casos es refereix al Camp 
de tarragona i a les primeres dècades del segle XiX; el també historiador i arqueòleg 

jaume Massó Carballido aporta un article sobre una de les primeres visites que es va 
fer a Centcelles per part de. l’Associació d’Excursions Catalana el 1883.  

La publicació d’enguany també inclou un article de Martí Rom sobre el crim de 
Sant Ramon de 1857. D’altra banda, el jove historiador Albert Solé s’estrena amb 
un repàs dels casos de repressió franquista després de la Guerra Civil pel tribunal de 
Responsabilitats Polítiques. El número d’aquest any es completa amb un article de 
josep Franquès, responsable de les Aules d’Extensió universitària per a la Gent Gran 
a Constantí, que es fan al Sindicat Agrícola, sobre l’evolució del projecte durant els 
darrers anys. <

Caminada nocturna per conèixer el Constantí medieval

Es presenta el número 33 dels “Estudis de Constantí”

Participants a la visita nocturna al Constantí Medieval, davant de la Muralla

Els autors dels articles del número 33 dels Estudis de Constantí acompanyats de l’alcalde, la regidora Dolors Fortuny i Pilar Sada
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Gran èxit de la presentació del llibre sobre la parla i els costums 
de Constantí
La Biblioteca Municipal es va omplir el 
passat 17 de novembre per assistir a la 
presentació del llibre del lingüista Ra-
mon Cerdà Massó: “Parla i costums del 
Constantí dels quaranta i cinquanta. 
Assaig de dialectologia fractal” editat 
per l’Ajuntament de Constantí. L’acte 
va ser presentat per l’historiador josep 
M. Sabaté Bosch, professor emèrit de 
la uRV, que va parlar de les formes de 
vida i de socialització de la gent durant 
la postguerra. L’autor, Ramon Cerdà, 
també va aclarir algun dels aspectes 
més tècnics d’aquest estudi que recull 
el vocabulari dels constantinencs i els 
trets lingüístics més destacats lligats 
als costums de vida del segle XX, en ple 
franquisme i abans de la transformació 
industrial del tarragonès, amb un anà-
lisi fonètic, gramàtic i que inclou un 
diccionari de vocabulari propi.

Durant l’acte també es va fer  la 
donació a l’Ajuntament d’un quadre 
amb l’escut de Constantí confeccionat 
per la Sra. Magda Duch. <

Caminada Popular de germanor fins a la Canonja

Protagonistes de la presentació del llibre sobre la Parla de Constantí

unes 200 persones van participar el passat 29 d’octubre de la caminada popular 
de germanor organitzada conjuntament entre el municipis de Constantí i la Ca-
nonja. Amb l’acompanyament del guia cultural Ferran Marín, durant el recorregut 
els assistents van rebre les explicacions sobre la història d’espais com el Mas de la 
Simona, el Mas de l’Alemany i el Mas de Segarra, el trolebús que unia Reus amb 

tarragona o la fita de separació entre els termes de Reus i Constantí. una vegada 
arribats a la Canonja, es va poder visitar l’interior del refugi de la Guerra Civil i el 
Castell de Masricart, tots dos espais molt ben conservats. La jornada va finalitzar 
amb un dinar de germanor entre tots els participants. <

Participants a la Caminada abans de la sortida
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Decoració de Nadal al Centre de dia Celebració en honor a Sant Ramon de Penyafort. Vista de l’entrada a l’ermita

Festival de Nadal del Club Gimnàstica Estètica Torneig de Nadal de Futbol Sala al Pavelló

Visita del Pare Noel a la Llar d’Infants municipal
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Guanyadors dels Premis Tarragonès 2017 amb el Jurat i les autoritats Homenatge a les dones majors de 80 anys durant el dinar de pre-Nadal de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes

Integrants del Club Patí Constantí durant el Festival de Nadal Lectures del Dia Internacional contra la violència envers les dones 

Participants al 35è Aplec de la Sardana Vila de Constantí Recital Poètic de l’Associació Literària al Sindicat

Visita dels alumnes de l’Institut a Constantí Ràdio Al Pavelló, s’ha desenvolupat l’activitat pionera: prevenció de caigudes de la gent gran



dConstantí / gener 201814 ARXiu

L’Ajuntament compleix 200 anys?
Qualsevol  persona que passegi pel car-
rer Major veurà la façana de la casa 
consistorial coronada amb una pintada 
que fa referència a l’any 1817. Això vol 
dir que l’Ajuntament compliria, per tant, 
200 anys. Potser sí... o potser no. Potser 
no, perquè a hores d’ara no s’ha pogut 
demostrar amb seguretat que aquesta 
data sigui fiable. Sabem per testimonis 
orals que temps enrere l’any que hi ha-
via pintat a la façana era un altre. Lla-
vors, com saber quin any realment es va 
construir l’edifici de l’Ajuntament? 

Amb documentació a la mà es fa di-
fícil de dir: el 1817 bona part del camp 
tarragoní ha quedat devastat pels efec-
tes de la Guerra del Francès i molts 
arxius, com el municipal de Constantí, 
no conserven la documentació d’aquell 
moment. tampoc en arxius de tarragona 
hem trobat pistes útils. Hem d’avançar 
uns anys fins a trobar la primera infor-
mació contrastada sobre aquesta incòg-
nita.

El 1850, l’equip de govern informa 
del mal estat en el qual es troba la casa 
consistorial i acorda construir-ne una 
altra de nova planta. No es conserva el 
projecte de les obres, ni sabem la iden-
titat de l’arquitecte o el constructor,  
però sí coneixem el pressupost de l’obra 
(anotat en els pressupostos municipals), 
que es valora en 37.000 rals, dels quals 
una part s’obtindrà amb la venda d’una 
finca pròpia i la resta efectuant un re-
partiment d’unes contribucions espe-
cials entre els veïns. La construcció de 
l’edifici comença el 1851 i es perllonga 
fins el 1854. És la casa del carrer Major, 
número 27 i compta amb una superfície 
de 112 m2.

Aquest edifici enllestit el 1854 és, 
amb tota probabilitat, el que actualment 
es conserva, si més no la façana, i el po-
dem reconèixer clarament en algunes 
fotografies preses al carrer Major ara fa 
cent anys. L’interior  de la construcció 
s’ha anat transformant molt, sobretot 
arran de la seva ampliació amb la casa 
del darrere, al carrer del Castell, a la se-
gona meitat del segle XX. 

Si l’edifici actual data del 1851-
1854, tenim encara alguns enigmes 
per descobrir. No hem pogut esbrinar si 
l’edifici construït el 1851 estava al ma-
teix emplaçament que l’anterior o bé 
en un lloc diferent. És de suposar que 
sí que estava al mateix lloc, perquè sinó 
la compra d’un solar nou hauria deixat 
algun rastre documental. Però, llavors  
per què va estar pintar l’any 1817 a la 
façana? Qui el va pintar i què signifi-
ca aquest any? Algú s’anima a resoldre 
aquest enigma? <

Josep estIvIll

Responsable de l’Arxiu Històric 
Municipal
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Prop d’una trentena d’activitats organitzades tant 
des del consistori com també per part d’entitats i 
associacions del municipi, van conformar el progra-
ma d’actes de Nadal d’aquest any, que s’iniciava amb 
l’acte d’encesa de llums i la simbòlica il·luminació 
d’un gran arbre de Nadal a la Plaça de les Escoles 
Velles. Activitats ja tradicionals com els festivals de 
Nadal de les escoles, la Cantada d’una nadala conjun-
ta, el Parc de Nadal o el “Pessebre vivent” organitzat 

pels Pastorets de Constantí,es van combinar amb els 
actes d’entitats com l’Associació d’Amics de la Co-
lla C.o.C.A amb el seu particular “Caga-tió”, el Club 
de Gimnàstica Estètica o el Club Patí amb els seus 
festivals de Nadal, el Pessebre al Pont de les Caixes 
de l’Associació Moto-Clàssic, i diversos concerts a la 
Societat El Casino. El Sopar i la revetlla de Cap d’any 
al Pavelló Poliesportiu, i la Cavalcada dels Reis Mags 
van tancar als actes nadalencs.

una de les novetats d’aquest any va ser el Concurs 
Fotogràfic instagram, amb fotografies de temàtica na-
dalenca que es publiquessin amb l’etiqueta  #nadal-
2017constanti. A més, per segon any, s’ha fet el Con-
curs d’aparadors Nadalencs, una iniciativa de la unió 
de Botiguers, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Constantí, que va comptar amb la participació d’una 
quinzena de comerços. <

Acte d’encesa de les llums de Nadal

Múltiples activitats dins la programació de Nadal 

Parc de Nadal al Poliesportiu

La Coral de l’Escola de Música al Caga-Tió Musical de la Biblioteca

Revetlla de cap d’any al Pavelló Poliesportiu Cavalcada dels Reis Mags pels carrers del poble
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3a Sortida del soci organitzada per Moto-Clàssic Constantí

El C.E. Constantí, l’arquera Èlia Canales, i el Juvenil de Futbol-Sala 
del Turó, premiats pel Consell Esportiu del Tarragonès

L’arquera Èlia Canales 
obté la classificació per 
als Jocs Olímpics de la 
Joventut 2018
Èlia Canales Martín, del club de tir amb Arc Constantí, va participar 
el passat mes d’octubre al Campionat del Món celebrat a Rosario 
(Argentina), en la categoria d’arc recorbat cadet femení. Durant 
aquesta participació va aconseguir obtenir una de les dues places 
possibles per representar Espanya als jocs olímpics de la joventut 
de 2018 que es faran a Buenos Aires, del 6 al 18 d’octubre. La jove 
arquera rubricava així una excel·lent temporada en que s’ha procla-
mat campiona de Catalunya i d’Espanya en Sala i a l’aire lliure. <

Prop d’uns 40 participants es van donar cita el passat 22 d’octubre a la iii edició de la Sortida del Soci, organitzada per l’associació Moto-Clàssic Constantí. La sortida 
d’aquest any va consistir en una ruta d’uns 100 quilòmetres de recorregut que tenia com a punt d’arribada l’Espluga de Francolí, on es va fer una visita a la cova de 
Font Major.<

El Centre d’Esports Constantí, 
l’arquera Èlia Canales, i l’equip 
juvenil de Futbol-Sala del col-
legi turó van rebre el passat mes 
d’octubre guardons a la X Gala 
dels Premis Avriga Fvscvs del 
Consell Esportiu del tarragonès, 
que es va fer al teatre del Casino 
Municipal  de Roda de Berà. En-
tre els premiats, el C.E. Constan-
tí va rebre una distinció especial 
en reconeixement a la tasca de 
foment de l’esport i per la cele-

bració del 50 aniversari del club. 
Pel que fa als premis a proposta 
de l’Ajuntament, l’arquera Èlia 
Canales, del Club de tir amb 
Arc Constantí, va rebre el Premi 
Avriga Fvscvs en reconeixement 
a la trajectòria d’aquesta tem-
porada 2017.  Finalment, l’equip 
juvenil del col·legi turó va rebre 
el premi a l’equip masculí per-
tanyent a un centre escolar que 
ha destacat pel seus mèrits es-
portius i la seva trajectòria.<

L’arquera Èlia Canales durant la seva participació al Campionat del Món 
(Foto cedida)

Integrants de Moto-Clàssic Constantí abans d’iniciar la Sortida

Representants de l’equip juvenil del col·legi Turó acompanyats del regidor 
d’Esports, Fede Díaz (Foto cedida)



dConstantí / gener 2018 17ESPORTS

1a edició de la “Hero Race 2017. La Cursa de la Història”

La zona de les Forques va acollir el passat 29 d’octubre una competició inèdita a Constantí i també inusual al territori tarragoní, la “Hero Race 2017. La Cursa de la Història” 
que va comptar amb un recorregut de 12 quilòmetres plens d’obstacles i destinats a competicions individuals i de grup. Els participants van superar tota mena d’obstacles 
posant a prova les seves habilitats físiques fins al punt d’arribada ubicat al carrer Major. El nom de la “Cursa de la Història” responia al pas dels esportistes pels diferents 
antics assentaments dels pobladors de Constantí. <

Participants de la 1a edició de la Hero Race a l’inici de la cursa

El Club Karate Kushin Kai celebra el XV Trofeu de Karate Vila de 
Constantí

El Pavelló Poliesportiu municipal va acollir el passat 18 de novembre un dels esde-
veniments esportius habituals de la tardor. Es tractava de la XV edició del trofeu 
de Karate d’estil Kushin Kai “Vila de Constantí”, el memorial dedicat al mestre Akio 
Nozoe, en el qual hi van participar uns 160 esportistes de diferents clubs i associ-

acions de Karate procedents del Camp de tarragona i de les terres de l’Ebre. Es va 
registrar també una àmplia representació del club organitzador, el Club de Karate 
Kushin Kai de Constantí. <

Foto de família dels participants al XV Trofeu de Karate Vila de Constantí
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Alfonso del Sol obté la 2a posició provincial 
del Campionat de caça menor amb gos

El passat 24 d’octubre, el caçador constantinenc Alfon-
so Del Sol es va classificar en 2a posició del campionat 
provincial de caça menor amb gos a Santa Coloma de 
Queralt. obtenia així la classificació per a la final del 
campionat de Catalunya que es va fer al novembre a 

Pinell de Brai. Alfonso del Sol acumula diversos títols 
a nivell provincial i també estatal. L’any 2015 va rebre 
el premi a l’acció esportiva per part de l’Ajuntament en 
públic reconeixement a la seva tenacitat i als seus èxits 
en l’especialitat de caça menor amb gos. <

El caçador Alfonso del Sol després d’obtenir el trofeu de 2n classificat provincial (Foto cedida)

El Centre d´Esports Constantí realitza la presentació oficial dels 
equips del club

El Centre d’Esports Constantí va celebrar el passat 6 de desembre la presentació 
oficial dels equips del club. La jornada va tenir un caire festiu i de celebració, amb 
inflables, jocs infantils i servei de barbacoa ja des de bon matí al Camp de Futbol 
Municipal de la Coma. també es va poder veure part de l’exposició sobre els 50 anys 
del club, que es va estrenar amb èxit durant la darrera Festa Major d’Estiu. Pel que 

fa a l’acte de presentació, els jugadors dels diversos equips que integren l’entitat va 
anar sortint al centre del terreny de joc, i es va fer la tradicional foto de grup amb 
tots els integrants del club, jugadors, membres del cos tècnic i directius. El club de 
futbol constantinenc compta aquesta temporada 2017-2018 amb prop d’unes 180 
fitxes federatives. <

Integrants dels equips de futbol del Centre d’Esports Constantí aquesta temporada 2017-2018

El Club Bàsquet Constantí fa la presentació oficial dels seus equips

El Club Bàsquet Constantí va aprofitar la jornada del passat diumenge 17 de desem-
bre per realitzar la presentació oficial al Pavelló Poliesportiu dels quatre equips que 
conformen l’entitat. Aquesta temporada 2017-2018, el Club manté els dos equips 

en la categoria Sènior Masculí (Sènior “A” i Sènior “B”), i l’equip en categoria júnior 
masculí; la gran novetat és la recuperació d’un equip Sènior Femení, el Constantí 
AE-Claret. <

Fotografia conjunta dels integrants dels 4 equips del Club Bàsquet Constantí
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Jornada festiva i de 
reconeixements en la 35a edició 
de l´Aplec de la Sardana
El Parc de les Escoles Velles va ser l’es-
cenari el passat mes de setembre de la 
35a edició de l’Aplec de la Sardana Vila 
de Constantí, amb la presència de cen-
tenars de sardanistes procedents de po-
blacions diverses del Camp de tarragona 
al llarg de tot el dia.

El Cercle Cultural, Recreatiu i Es-
portiu, amb col·laboració de l’Ajunta-
ment de Constantí va tornar a organit-

zar aquesta trobada sardanística, que 
aquest any va oferir un emotiu home-
natge als impulsors de la 1a edició de 
l’Aplec, que es va fer l’any 1983. Com a 
acte de reconeixement es va fer entre-
ga d’una placa commemorativa a josep 
Maria Sabaté Gil, que fou el president, 
i a Ramon Martí Ferran i Sebastià Vila 
Martorell, que foren vicepresidents. <

Reconeixement als impulsors del 1r Aplec de la Sardana Vila de Constantí de l’any 1983

12a edició de les Aules d’Extensió 
Universitària per la Gent Gran
El passat mes d’octubre s’iniciava una 
nova edició de les Aules d’Extensió univer-
sitària per la Gent Gran (Curs 2017-2018) 
que organitza l’àrea Social de la universi-
tat Rovira i Virgili amb la col·laboració del 
Sindicat Agrícola. unes 60 persones van 
assistir a la sessió inaugural a càrrec de M. 
isabel Miró, dedicada a “L’educació de la 
dona durant el franquisme”. L’acte també 

va comptar amb la presència de l’alcalde, 
oscar Sánchez, el president de les Aules de 
la Gent Gran a Constantí, josep Franquès, 
i d’Alex Caburrasi, en representació de 
junta del Sindicat Agrícola. Cada dimecres 
fins al mes de juny es realitzen les sessions 
a càrrec de professors adscrits a la uni-
versitat o d’altres ponents de reconegut 
prestigi. <

Sessió inaugural de les Aules de la Gent Gran d’aquest curs 2017-2018 al Sindicat

L’acte de reconeixement i 
homenatge a la gent gran va 
registrar una gran afluència
El passat mes d’octubre es va oferir un 
acte de reconeixement i homenatge als 
avis i àvies del municipi que va consis-
tir en un dinar al Pavelló Poliesportiu. 
L’esdeveniment, d’un marcat to festiu 
i cordial, va aplegar unes 270 perso-
nes entre el col·lectiu de la gent gran, 
acompanyants, amics i familiars. Durant 
la celebració, l’alcalde oscar Sánchez va 

expressar el seu agraïment i reconeixe-
ment a la gent gran del municipi i va 
destacar l’important valor de la seva ex-
periència.

un cop finalitzat el dinar, els re-
presentants de l’Ajuntament van fer 
entrega d’un obsequi als avis i àvies, 
consistent en un petit sac d’avellanes de 
Constantí. <

Més de dues-centes persones al Pavelló en l’acte d’homenatge a la gent gran

Tast de Vermuts al Sindicat 
Agrícola
El passat 10 de novembre es va celebrar 
al Sindicat Agrícola una activitat de tast 
de vermuts. una quinzena de participants 
van rebre una explicació sobre la histò-
ria, el procés d’elaboració i els matisos 
d’aquesta beguda, que viu un gran mo-
ment de popularitat, i de la qual Catalunya 

n’és la principal productora. Els vermuts 
que es van poder degustar eren tots ela-
borats a la provincia de tarragona. L’èxit 
de la iniciativa va fer que es programés 
una segona data al mateix Sindicat el 24 
de novembre.<

Tast de vermuts al Sindicat Agrícola



dConstantí / gener 201820 ENtitAtS

La Dragonina celebra l’aniversari amb una trobada de mulasses i 
bèsties de foc

L’Associació d’Amics de la Colla C.o.C.A va organitzar el passat 14 d’octubre la festa 
#laveïnadragonina, per celebrar l’aniversari d’aquest emblemàtic element del bes-
tiari popular constantinenc. Durant tot el dia la Plaça de les Escoles velles va ser el 
centre de diverses activitats, que durant el matí van tenir com a acte més destacat 
una trobada de mulasses, la 1a que es celebrava a Constantí, amb la presència de 
la Mulassa de Valls, la de tarragona, la de Pallaresos, i els Cavallets de Constantí, 

que van realitzar una cercavila pels carrers del poble, emulant el recorregut que 
els carros i cavalls realitzen durant la celebració dels tres tombs. ja a la tarda, les 
bèsties de foc van assumir el protagonisme, amb un correfoc que va comptar amb la 
participació del Llumenot de Perafort, l’Au Fénix de La Pobla de Mafumet, l’Hydracus 
de jesús, la Galera de Cambrils i la Dragonina de Constantí. La Festa va finalitzar 
amb una encesa de lluïment a la plaça de la Generalitat <

Participants a la trobada de bèsties de foc

Constantí expressa el seu rebuig 
a la violència envers les dones
El passat 25 de novembre es va cele-
brar el Dia internacional per l’elimina-
ció de la violència envers les dones. Per 
sumar-se als actes reivindicatius de la 
jornada, l’Ajuntament de Constantí va 
organitzar diverses activitats que van 
tenir com a acte central la Lectura del 
Manifest al davant de la Casa de la Vila, 
a càrrec de les associacions de dones del 

municipi, el Grup Cultural Mestresses 
de Casa i l’Associació de Dones per la 
unitat de Constantí. Abans, la regidora 
Meritxell Cano, va refermar el compro-
mís del municipi en la lluita contra la 
violència de gènere. L’acte va finalitzar 
amb una recreació teatral que va anar 
a càrrec del grup de teatre Premium Ac-
tors d’Alcover. <

Un moment de la Lectura del Manifest davant de l’Ajuntament

Es recupera la Marató Literària organitzada per l’Associació 
Literària de Constantí

L’Associació Literària de Constantí or-
ganitzava el passat 26 de novembre la 
1a Marató Literària de la nova etapa de 
l’entitat, recuperant un dels actes habi-
tuals en la primera etapa de l’associació. 
Durant la jornada es van llegir fragments 
de l’obra de la poeta Gòria Ganga, nas-

cuda a Cervera del Maestre (Castelló) i 
resident a tarragona. Publicista de pro-
fessió i pèrita judicial, és poeta i Mes-
tre en Gai Saber en els jocs Florals de 
l’Ajuntament d’Almoster i els jocs Flo-
rals de la tardor a Barcelona. Fins avui 
ha publicat un total de 9 llibres. <

La poeta Gòria Ganga, amb membres de l’Associació Literària i autoritats municipals



dConstantí / gener 2018 21ENtitAtS

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

XVII edició de la Festa de l’Oli Nou
Constantí va celebrar el passat 26 de 
novembre la XVii edició de la tradicional 
Festa de l’oli Nou organitzada per la Co-
operativa Agrícola “Sant isidre”. Prop de 
600 persones van poder gaudir d’un bon 
esmorzar i tastar l’oli de la nova collita 
envasat sota la marca pròpia “Vil·la de 
Centcelles” i inclòs dintre de la DoP Siu-

rana. Aquesta Festa de l’oli nou s’acos-
tumava a celebrar el primer diumenge 
de desembre, però aquest any s’avança-
va una setmana per no coincidir amb la 
Fira de l’oli de la DoP a tarragona. En-
guany s’ha pogut mantenir el nivell de 
producció d’oli respecte de l’any passat 
(uns 80.000 litres). <

Esmorzar popular al pati de la Cooperativa

Segona edició del Pessebre 
Vivent a Cal Valent
Els dies de Nadal, Sant Esteve i Reis va 
tenir lloc la segona edició d’una altra de 
les cites tradicionals de les festes na-
dalenques, el Pessebre Vivent organitzat 
pels Pastorets de Constantí a Cal Valent, 
al carrer Sant Pere 45. Després de la 

gran acollida de la proposta l’any passat, 
en aquesta segona edició s’ha plantejat 
un nou recorregut i també noves esce-
nes, amb la participació de més d’una 
vuitantena de persones, entre actors i 
col·laboradors. <

Activitats i música en directe 
per Nadal al Casino
Durant les festes de Nadal, la Societat 
el Casino va programar  activitats di-
verses com el ja tradicional Quinto, una 
nit de discoteca i regals, i un cicle de 
concerts que va tenir com a plat fort el 

que van oferir el passat 23 de desembre 
Lluís Gavaldà i trau, amb un espectacle 
basat en els clàssics del pop, des dels 
Beatles, Kinks, Beach Boys, Bob Dylan o 
els Rolling Stones. <

Una de les escenes del Pessebre vivent Concert de Lluís Gavaldà i Trau
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No podem badar - PSC

Els resultats de les eleccions del 21D, 
lluny d’aclarir la tempesta política en 
que es troba immersa Catalunya i Es-
panya de forma directa, i la uE indirec-
tament, ha deixa’t clara la igualtat dels 
nacionalismes implicats, l’espanyol i el 
català.

Ni tant sols l’increment de votants, 
amb l’esperada clarividència que ens 
havia d’aportar l’anomena’t vot ocult, 
no s’ha decantat per cap de les faccions. 
El vot ocult no té nom ni propietari, sim-
plement és vot ocult.

Ara més que mai, necessitem que es 
compleixi el que portem reiterant des 

de fa molt de temps, necessitem diàleg 
i entesa, que els polítics compleixin el 
manament pel qual han estat elegits i 
trobin el punt de convergència que ens 
tregui d’aquest túnel. Necessitem que 
aquests professionals polítics demostrin 
que es guanyen el sou que cobren, igual  
que se li demana a qualsevol treballa-
dor, i qui no estigui per la feina, bé sigui 
per tossuderia, xuleria o simplement per 
incompetència en el servei al ciutadà, 
deixi pas als que realment estiguin dis-
posats a trobar una solució.

Des d’aquest grup municipal hem 
continuat treballant pel servei als nos-

tres convilatans, intentant deixar de 
banda les qüestions supramunicipals, 
però molt ens preocupa que si el tema 
es continua allargant acabarà afectant 
a tots els Ajuntaments, inclòs el nostre.

Prous problemes tenim al nostre mu-
nicipi que no ens poden desviar l’atenció, 
com són serveis i ajudes socials, ajudes 
a l’emprenedoria, serveis per l’ocupació,  
educatius de l’escola d’adults, de mú-
sica ...,serveis generals, de brossa, d’ai-
gua i un llarg etcètera. també hem de 
tirar endavant projectes necessaris de 
renovació i millora de carrers i places, 
renovació xarxa d’aigües i nou dipòsit, 

els ponts que salvin el riu francolí i la 
t721 per anar al cementiri, i d’altres que 
tenim en cartera.

Sols ens faltava l’escrit del quiosc, 
on suposadament té el recolzament del 
partit Ciutadans, menyspreant la nostra 
tasca amb l’única pretensió egoista de 
fer-se seu un espai públic, saltant-se els 
reglaments i ordenances generals i mu-
nicipals.

Esperem hagueu gaudit de les festes 
de Nadal i de la Festa Major d’Hivern i 
desitjar-vos un molt bon any 2018.

Salut i força. <

Reducció del deute de la Generalitat, el Teatre Auditori i el sou de l’equip de govern - ERC

El passat 21 de desembre, els cata-
lans van exercir el seu Dret a Vot i ha 
guanyat clarament la República en 
contra del 155. Des del Grup Munici-
pal d’Esquerra volem donar les gràcies 
a tots aquells que heu tornat a donar 
confiança a l’oriol junqueras i el seu 
equip. Durant el darrer mandat Esquerra 
Republicana ha demostrat la seva ex-
cel·lent capacitat de gestió al capdavant 
de Conselleries tan sensibles com la de 
Benestar Social, Salut, justícia, i sobre-
tot la Conselleria d’Economia. 

un exemple molt evident d’aques-
ta bona gestió ha estat la reducció del 
deute que acumulava la Generalitat 
amb els ajuntaments, que en el cas con-
cret de Constantí, la reducció ha estat 

dels 779.154 euros inicials als 146.562 
euros actuals, una reducció superior al 
81%.

tots els pobles i ciutats tenen uns 
trets que els fan característics, com l’en-
torn, la singularitat dels seus carrers i 
places, els seus veïns, els seus edificis, el 
seu patrimoni i la seva cultura. La cultu-
ra és un dels trets distintius d’un poble 
que ajuda a humanitzar les relacions so-
cials i a preservar les senyes d’identitat 
tradicional. A tots ens agradaria poder 
gaudir d’un lloc acollidor, és per això 
que el grup d’esquerra va apostar fer-
mament en la construcció d’un Teatre 
Auditori a Constantí, que tal com hem 
explicat moltíssimes vegades, gràcies a 
una esmena als Pressupostos Generals 

de l’Estat es va poder iniciar aquest pro-
jecte. La primera i única vegada que 
Constantí tenia una partida als pres-
supostos generals de l’Estat. una pro-
posta que va sortir del nostre grup per 
valor d’un milió d’euros i que finalment 
va ser aprovada per mig milió. Llàsti-
ma de tants anys de partit socialista a 
l’Ajuntament i no han pogut presentar 
un projecte de teatre per Constantí.

A més, és curiós que a l’anterior re-
vista municipal se’ns acusés falsament 
de que havia costat molts diners el te-
atre,  quan hem demanat la relació de 
factures per registre i podem demostrar 
documentalment que les xifres que el 
PSC va presentar no són correctes. Se-
guim dient que vam rebre 500.000 euros 

de l’Estat i que la construcció de la 1a 
fase del teatre auditori va tenir un cost 
de 429.516,04 € ( iva inclòs ). 

una vegada més ,el partit socialista 
demostra que menteix. Potser per això 
ha obviat explicar als veïns de Constantí 
que ha apujat el sou durant aquest 2017 
al seu equip de govern. Per què això no 
surt als seus articles?

Per nosaltres la prioritat és fer po-
lítica pensant amb el que més interes-
sa al nostre municipi i fer aportacions 
importants en tot allò que es debat, i 
continuarem treballant per construir un 
Constantí millor. 

Bona Festa Major! Llibertat als pre-
sos polítics! <

Visca la república!!! - PDeCAT

Amb la sentència de 28 de juny de 
2010 sobre l’Estatut de Catalunya de 
2006, el tribunal Constitucional tomba 
la voluntat dels catalans de dotar-se de 
noves competències com a resposta als 
recursos d’inconstitucionalitat presen-
tats pel PP.

Si bé, des de llavors fins ara, hi va 
haver una consulta (procés participatiu 
sobre el futur polític de Catalunya) el 9 
de novembre de 2014 i també ,el refe-
rèndum d’autodeterminació de Catalu-
nya del l’ 1 d’octubre, per tal d’esbri-
nar la voluntat del poble català, no és 
fins el 21 de desembre de 2017, que es 
defineix la victòria dels partits sobira-
nistes ( 2.079.340 vots), en unes elec-

cions convocades pel govern de l’estat 
espanyol, en un intent de neutralitzar 
l’independentisme. Queda palès, doncs, 
que l’opció independentista ha arribat 
per quedar-se i que no acceptarà ésser 
governada per un estat espanyol i unes 
lleis que permeten l’ús de la força i la 
violència per reprimir la voluntat d’un 
poble. Això No ÉS DEMoCRÁCiA.

Som una nació on els seus ciuta-
dans decideixen què i com volen ser i 
, no pas un territori governat des de 
l’Estat espanyol a través de l’ imposició, 
la repressió i la supressió de les seves 
institucions.

Ens cal posar fi a l’aplicació de l’ar-
ticle 155 i a la intervenció financera de 

la Generalitat. també, exigir l’allibera-
ment dels presos polítics i l’anul·lació 
dels processos penals oberts. No han 
comés cap delicte; només han exercit 
l’acció política respectant el mana-
ment i el compromís amb els votants 
.El tripartit del 155 (PP, PSC i C’s) ha 
d’explicar, ja, si pensa acceptar els re-
sultats. Els que ens han portat a les ur-
nes “com a solució a tots els mals” han 
de respectar el resultat obtingut d’allò 
que ells han imposat. És evident que no 
es pot donar per bo cap altre escenari 
que no sigui la seva acceptació. Hi ha 
d’haver voluntat per part de l’Estat es-
panyol d’obrir-se al diàleg. No hi pot 
haver un 155 indefinidament sobre el 

nostre territori, perquè nosaltres con-
tinuarem reafirmant el dret a l’autode-
terminació, perquè el nostre camí és el 
d’un moviment pacífic, cívic i democrà-
tic. No renunciarem als nostres drets, 
ni ens cansarem de fer-ho, per molt 
que insisteixin en fer-nos veure que no 
és possible obtenir el nostre somni.

A data d’avui ja sabem a qui tenim 
davant: un estat que és capaç de re-
córrer a la violència per aturar la de-
mocràcia (1-o) i d’ inventar-se proves 
per incriminar a innocents. No, així no. 

Visca la república !!!
Bona festa major de sant Sebas-

tià!!! <
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UNITS PEL CANVI

Aprovecharemos la oportunidad que nos 
brinda esta publicación para recalcar el 
enorme desconsuelo y preocupación al 
saber que, por primera vez en este país, 
la derecha obtuvo en las pasadas elec-
ciones autonómicas mayoría absoluta, 
algo inconcebible en un país como Ca-
talunya. 

y triste, porque hasta aquí, nos ha 
llevado la perversión de simplificarlo 
todo a un Si o un No, cuando nuestros 
problemas son otros y hace demasiado 
tiempo que se pudren en el fondo de los 
cajones.

La mano que los abre malgasta nues-
tro tiempo y nuestro dinero manipulan-
do discursos, contándonos cuentos chi-
nos y relatos donde no hay perdices que 
nos llenen el estómago. 

La realidad del cuento la continúan 
trastornando una decena de familias.

En su juego de trileros se han otorga-

do el derecho a prolongar unos cuantos 
años sus maneras de llevar los negocios 
y privatizar hasta el infinito y más allá. 

Nuestro futuro, el salario que de-
biera darnos confort y toda una serie 
de derechos que con tanto sufrimiento 
conseguimos, en un tres i no res, lo su-
primieron de un plumazo, o de un de-
creto, o de una fantasía…

independencia para seguir siendo 
dependientes de los mismos que ayer 
nos dejaron a solas en el teatro que in-
geniaron, inmisericordes y al que llama-
ron crisis.  Recortes de todos los colores 
y ojo con saltarse ni una coma en el 
dictado…

Es humano caer en la trampa, sobre 
todo cuando sobrevives en el fuego cru-
zado de canallas sin escrúpulos. 

Depender de la independencia.
independencia sin dejar de depender. 

Pues que bonito. 
yo quiero comer, darles esperanza a 

mis hijos, calefacción a mis cuatro pa-
redes y un final merecido a mis mayores 
aunque no tenga piscina ni desayunos 
en la Costa del Sol. 

Quiero que me paguen lo que merez-
co y Servicios acordes con lo que pago 
de impuestos, deseo un entorno amable 
y las herramientas para construirlo. Eso 
me hará independiente.

Lo otro, la independencia diseñada 
en oro y sobre pergaminos, esa, mejor la 
sazonen ellos, cómplices de poner con 
jota la palabra PoDER y se la coman con 
patatas.

El hambre no lo sacian juglares a 
sueldo, el trabajo no lo crean hombres 
que hacen de nuestros sueños verdade-
ras pesadillas. Es más sencillo. Cojonu-
damente más sencillo.

Pongan ustedes las herramientas 

que ya nos haremos nosotros felices.
La pregunta del millón, esa que nos 

quita el sueño es simple:
¿Qué haréis con nosotros? ¿Qué cas-

tigo nos mereceremos? Lo correcto sería 
no obtener respuesta porque a día de 
hoy, a lo largo y ancho de la Historia, 
la respuesta tuvo colores muy oscuros y 
alambradas que dolieron lo suyo. 

Vosotros tenéis la última palabra. La 
penúltima es tratar de sumar para dejar 
a los genes de la derecha castigados una 
temporada al rincón de pensar mientras 
aprovechamos para hacer más decente 
el tránsito de nuestras vidas y las de los 
hijos de nuestros hijos. Eso sería genial.

Aunque algo nos dice que la fiebre 
no ha disminuido. una putada. La mi-
llonésima putada desde que bajamos de 
los árboles… <

“Qui dia passa, any empeny” - ICV-EUIA

Primer de tot desitjar-vos un feliç 
2018. “Qui dia passa, any empeny”. Dei-
xem enrere un 2017 bàsicament igual 
que els últims tres. “Continuisme”. Així 
ho vam definir en els anteriors escrits i 
així ho continuem definint. Exceptuant 
asfalt, subvencions a entitats i festes, 
la resta tot igual.

Per a quan una tarifació social en 
serveis municipals com la llar d’infants, 
el poliesportiu, la piscina, els col·legis, 
etc.? Per a quan una tarifació social en 
l’iBi, l’Aigua, l’impost de tracció me-
cànica (vehicles), etc.? Per a quan un 
segon estudi de la qualitat ambiental 
del nostre municipi per a posteriori 
prendre mesures? Per a quan un centre 
cultural polivalent? Per a quan refor-
mes als nostres col·legis? Per a quan 

un projecte/model de poble per a un 
futur ambiciós consensuat amb totes 
les forces polítiques municipals? Per a 
quan una seguretat ciutadana com deu 
mana? Per a quan una gestió municipal 
dels serveis d’escombraries, d’aigua i 
la resta de serveis delegats a empreses 
externes? Per a quan horts socials? Per 
a quan pressupostos participatius?

Malauradament, ens limiten a 500 
caràcters fins i tot el fet de poder-nos 
expressar en la revista municipal. Ve-
iem exclusivament de cara a la galeria 
accions de populisme, asfalt i poc més 
són les úniques polítiques que han fet 
aquest govern format per PSC, PP i 
uPC. ja que les polítiques i/o projectes 
forts d’aquest ajuntament neixen en 
anteriors legislatures i l’actual només 

es dedica a donar-hi continuïtat, (sem-
pre hem manifestat que amb la butxa-
ca plena és ben fàcil fer això.)

Ens hem cansat plenari rere plenari 
de fer propostes, propostes que benefi-
cien al conjunt de la ciutadania i la res-
posta a estat el silenci. Aquest govern 
s’ha tancat en banda a escoltar a la 
resta d’oposició i malauradament això 
afecta a tothom. Constantí és un poble 
complex per la seva idiosincràsia, i la 
seva pluralitat en ideologies ens hauria 
de beneficiar a tots, però si el govern 
actual prioritza abans arreglar carrers 
en comptes d’ajudar a l’economia fa-
miliar a pagar menys tributs i garantir 
feina i serveis bàsics amb més qualitat 
no podem anar mai bé.

tot i trobar-nos en aquesta situa-

ció, encarem un 2018 amb més il·lusió 
que el 2017 i encoratgem a què tots 
participem per a millorar Constantí. 
Cadascun dels habitants d’aquest mu-
nicipi suma i nosaltres estem disposats 
a seguir treballant pel bé comú de les 
persones.

tot i la profunda crisi política que 
està travessant aquest país no deixa-
rem de posar com a prioritat les perso-
nes i fer émfasi en les polítiques socials 
i més al nostre municipi, que és a peu 
de carrer on ens hem de centrar i eradi-
car les desigualtats i evitar el bloqueig 
que pateixen els nostres vilatans i vila-
tanes, arran d’una mala gestió política.

us desitgem una molt bona festa 
major d’hivern! < 

PP

Desde el Partido Popular, seguimos tra-
bajando para poder hacer un pueblo 
mejor.

Nuestra es idea de que un pueblo 
seguro, un pueblo vivo, que crezca y 
mejore.

Nuestra principal preocupación es 
que todo el mundo tenga un trabajo. 
Que todo el mundo tenga la oportuni-
dad de vivir dignamente.

Es por eso, que queremos incentivar 
el empleo por dos vías. Mejoraremos los 
cursos que se imparten, adaptándolos a 
lo que las empresas necesitan, cursos 
de electricista, fontanería, soldador, 

AEQT, ajustando la demanda de empleo 
con los ofertantes. La segunda vía, va a 
mejorar los incentivos para que se ins-
talen las empresas en nuestro polígo-
no con deducciones en el iBi o iAE, así 
como seguir vía subvenciones a la con-
tratación de parados de Constantí.

Es de vital importancia, que los pre-
supuestos, tengan una partida impor-
tante para la creación de empresas, la 
contratación de trabajadores y autóno-
mos, subvenciones para atraer empresas 
al polígono y todo junto para reducir el 
paro en nuestro pueblo.

Este año, además de los juegos del 

Mediterráneo, que serán en julio, y en 
los que espero dejemos nuestro nombre 
en buen lugar, hay asuntos muy impor-
tantes.

Este año tenemos que tener cla-
ro que hay licitar, contratar el servicio 
de recogida de basuras, No se debe en 
sólo cambiar los camiones y los contai-
ners como algunos querían. Creo que 
un gasto tan importante para cualquier 
municipio, debe tener como mínimo 
unas cosas claras. Mejorar los puntos de 
recogida, mejorar y mucho, el servicio 
de limpieza viaria, con aumento de fre-
cuencias, comprar una hidro-limpiadora, 

mejorar el horario del servicio, invertir 
en tecnología, y poder hacer seguimien-
to de las calles que realmente están 
limpiando, etc. Ahora es el momento de 
cambiar todos los  aspectos mejorables 
en la limpieza del pueblo. 

Además, esperemos que este año 
2018, sea el año en el que podamos te-
ner instalado el sistema de cámaras  de 
seguridad.

Aprovecho estas últimas líneas para 
felicitar a todos la entrada del 2018, y 
en unos días instaros a celebrar las fies-
tas de invierno de nuestro pueblo. Viva 
Constantí. <
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