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Hem acabat un any i n’hem començat un altre. 
Han estat mesos de festes: Nadal, Cap d’Any, 
Reis i, per últim, la Festa Major d’Hivern.

Amb tot, la gestió municipal no s’ha aturat, 
per més dies festius que hi hagi: el treball és 
constant. Com a administració local que som i, 
per tant, la més propera a la ciutadania, seguim 
treballant en el context d’una necessitat de mi-
llora del sector públic, dins les nostres possibili-
tats. I no caurem en el tòpic d’iniciar l’any amb 
propòsits nous i farcits de bones intencions. No-
saltres, l’equip de govern municipal, seguirem 
la ruta fixada des del primer dia, especialment 
sensibilitzat amb les relacions amb la ciuta-
dania, a l’empara principalment de tres valors 
fonamentals: l’accessibilitat, la participació i la 
transparència.

El llarg període de crisi econòmica i financera 
del que encara no hem sortit ha comportat, en-
tre d’altres coses, que l’administració pública 
hagi hagut de transformar-se, oferint el que es 
coneix com a “més per menys”, és a dir, oferir 
serveis públics millors i més barats; una admi-
nistració que ha avançat cap a la cultura de la 
qualitat i en la que la ciutadania no es mos-
tra aliena, sinó que s’involucra en la millora, el 
disseny i, fins i tot, en l’execució dels mateixos 
serveis. 

Una millora basada, moltes vegades, en pe-
tites modificacions de procés, de producte o 
d’organització que en moltes ocasions passen 
desapercebudes però que es converteixen en 
pràctica habitual i afavoreixen, en la seva me-
sura, en el resultat final, en els beneficis per al 
ciutadà i per a la mateixa administració.

Seguirem treballant per fer de Constantí un 
municipi del segle XXI, amb una administració 
més oberta i transparent, centrant-nos més en 
els resultats, la qual cosa farà augmentar la pla-
nificació, la rendició de comptes i el control; en 
definitiva, una administració eficient i eficaç, 
que satisfaci les necessitats reals dels ciutadans 
amb el menor cost possible. <

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí

Hemos acabado un año y hemos comenzado 
otro. Han sido meses de fiestas: Navidad, Fin de 
Año, Reyes y, por último, la Fiesta Mayor de In-
vierno.
Pese a todo, la gestión municipal no se ha pa-
rado, por más días festivos que haya: el trabajo 
es constante. Como administración local que so-
mos y, por tanto, la más próxima a la ciudadanía, 
seguimos trabajando en el contexto de una ne-
cesidad de mejora del sector público, dentro de 
nuestras posibilidades. Y no caeremos en el tópi-
co de iniciar el año con propósitos nuevos y lle-
nos de buenas intenciones. Nosotros, el equipo 
de Gobierno municipal, seguiremos la ruta fijada 
desde el primer día, especialmente sensibilizado 
con las relaciones con la ciudadanía, al amparo 
principalmente de tres valores fundamentales: 
la accesibilidad, la participación y la transpa-
rencia.
El largo período de crisis económica y financie-
ra, del que aún no hemos salido, ha comportado, 
entre otras cosas, que la administración públi-
ca haya tenido que transformarse, ofreciendo 
lo que se conoce por “más por menos”, es decir, 
ofrecer servicios públicos mejores y más baratos; 

una administración que ha avanzado hacia la 
cultura de la calidad y en la que la ciudadanía 
no se muestra ajena, sino que se involucra en la 
mejora, el diseño e, incluso, en la ejecución de 
los mismos servicios.
Una mejora basada, muchas veces, en peque-
ñas modificaciones de proceso, de producto o 
de organización que en muchas ocasiones pasan 
desapercibidas pero que se convierten en prácti-
ca habitual y favorecen, en buena medida, en el 
resultado final, en los beneficios para los ciuda-
danos y para la misma administración.
Seguiremos trabajando para hacer de Constantí 
un munipio del siglo XXI, con una administración 
más abierta y transparente, centrándonos más 
en los resultados, lo que hará aumentar la plani-
ficación, la exposición de cuentas y el control; en 
definitiva, una administración eficiente y eficaz, 
que satisfaga las necesidades reales de los ciu-
dadano con el menor coste posible. <
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Rebaixa de l’Impost de Béns Immobles 
residencial per neutralitzar l’increment del 
valor cadastral

El Ple del passat 27 de desem-
bre va aprovar una modifica-
ció de l’IBI (Impost sobre Béns 
Immobles), per tal de neutra-
litzar l’increment del valor 
cadastral imposat pel govern 
estatal, i que aquest augment 
no acabi suposant una major 

pressió fiscal a les famílies 
del municipi. L’Ajuntament 
reduirà el tipus impositiu als 
immobles d’ús residencial, 
un 98,6 % dels contribuents 
d’aquest impost; a canvi, s’in-
crementa aquest tipus impo-
sitiu per als béns immobles 

d’usos diferenciats del resi-
dencial, conegut com a in-
dustrial, que afecta a grans 
empreses i entitats bancàri-
es , així com el corresponent 
als BICES (Béns Immobles de 
Característiques Especials —
Repsol, ACESA i AENA—). <

L’Ajuntament de Constantí va 
aprovar el passat 27 de de-
sembre els pressupostos gene-
rals de l’exercici 2017, que se 
situen en 7.709.451,76 €, amb 
un increment d’un 1,98 % res-
pecte de l’exercici anterior. En 
valors absoluts, suposa una 
variació de 149.577,90 €. Els 
pressupostos 2017 continuen 
prioritzant la despesa soci-
al per garantir l’atenció a les 
famílies més afectades per la 
crisi. En aquest sentit, es man-
tenen les partides de 120.000 
€ en beques menjador, 20.000 
€ en ajuts d’urgència social, 

i els 50.000 € dels incentius 
adreçats a fomentar l’ocu-
pació. també es manté una 
partida destinada a una nova 
convocatòria dels Plans d’ocu-
pació locals. Com a novetat, 
es contemplen partides per a 
la instal·lació de detectors de 
fum i servei de teleassistència 
per a la gent gran.

Pel que fa a les despeses, 
cal destacar que aquest pres-
supost es basa en l’endeuta-
ment zero del consistori.

En el capítol d’inversi-
ons, es preveu una dotació de 
160.000 € per atendre la tota-

litat de la previsió en la reno-
vació de la xarxa d’aigua, que 
juntament amb la modificació 
del pressupost de caràcter ex-
traordinari de l’exercici 2016 
(+100.000 €), ha de permetre 
la renovació de tota la xarxa 
d’aigües del Grup Centcelles.

L’alcalde, Óscar Sánchez, 
va destacar el fet que en “més 
d’una dècada, concretament 
des de l’any 2002, no es pre-
sentaven els Pressupostos al 
plenari per a la seva aprovació 
abans de l’entrada de l’exerci-
ci en qüestió”. <

S’aproven els pressupostos generals
per al 2017 Estem avançant en la posada a 

punt de l’organització del nostre 
Ajuntament, i fruit d’això obte-
nim l’aprovació dels pressupos-
tos abans de l’inici de l’exercici, 
un fet que, com a mínim, des de 
l’any 1990 no es produïa a excep-
ció de l’any 2002, conseqüència 
de l’entrada en vigor de l’euro.

Els pressupostos d’enguany 
són un fidel reflex de la situació 
que vivim actualment. Mentre 
moltes famílies continuen patint 
aquesta llarga crisi —d’aquí el manteniment de les ajudes socials 
que es van incrementar fortament l’exercici anterior— observem 
que les empreses comencen a millorar, com ens reflecteix l’incre-
ment de recaptació de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIo). Motius 
bàsics de la pujada del 2% del pressupost.

Malauradament, els diners provinents de les administracions 
superiors continuen baixant. I si a això hi afegim el fet que ja 
ens fem càrrec de moltes despeses socials que són competència 
d’ells, deduïm que som les administracions locals les que hem 
d’eixugar el dèficit estatal. Són fets que no diuen massa cosa 
bona dels nostres polítics d’alta volada.

Prèviament als pressupostos vam aprovar les ordenances Fis-
cals, unes ordenances que eren el preludi dels pressupostos. Nul 
increment en l’IBI residencial, noves ajudes als més desfavorits 
amb la creació de la tarifa social de l’aigua i, per contra, més 
pressió sobre les empreses i terratinents més grans.

tenim les idees clares i fem camí, taxes més socials i pressu-
postos més socials.

Per un Constantí millor!!!! <

VIcenç MaceIra

3r tinent d’alcalde · Regidor d’Hisenda, 
Serveis Municipals, Neteja Viària, Entorn Rural i Agricultura

Entra en vigor la Tarifa social en la taxa de l’aigua

L’Ajuntament de Constantí ha 
creat una nova tARIFA SoCI-
AL de l’aigua, que ha entrat en 
vigor des de l’1 de gener de 
2017. La intenció del consisto-
ri és fer aquest tribut més pro-
gressiu i que pagui més qui més 
té i qui més consumeix. Per tal 
d’ajudar els col·lectius més vul-

nerables, s’ha posat en marxa 
una tarifa bonificada de l’aigua. 
des de fa 4 anys, l’Ajuntament 
assumeix anualment un impor-
tant dèficit en el subministra-
ment d’aigua, de 317.398,55 €, 
entre el cost que generava el 
servei i els ingressos que s’ob-
tenien d’aquesta taxa.

En què consisteix?

La nova tarifa social suposa un 
descompte d’un 46% en l’im-
port de l’aigua en el primer 
tram de consum, és a dir, en 
els primers 24 m3 trimestrals 
consumits. Aquest descomp-
te s’afegeix al que ja aplica 

l’Agència Catalana de l’Aigua 
en el concepte de Cànon de 
l’Aigua (Impost aplicat per la 
Generalitat de Catalunya en 
factura) i l’ampliació dels trams 
de consum per unitats de con-
vivència de 4 o més membres al 
nucli familiar.

Qui en pot gaudir?
Els col·lectius que podran rebre 
l’ajuda són:
- Sol·licitants que formin part 

d’una unitat familiar amb 
tots els seus membres en 
situació d’atur.

- Perceptors d’una pensió mí-
nima contributiva per jubi-
lació o viduïtat.

- Perceptors d’una pensió mí-
nima contributiva per inca-
pacitat permanent.

- Perceptors d’una pensió no 
contributiva per jubilació, 
jubilació per invalidesa i in-
validesa.

- destinataris dels fons de 
la prestació econòmica de 
la renda mínima d’inserció 
(RMI).

- Perceptors de les presta-
cions socials de caràcter 

econòmic per atendre de-
terminades situacions de 
necessitats bàsiques (Llei 
13/2006, de 27 de juliol).

- Perceptors del fons del rè-
gim Fons d’Assistència Soci-
al (FAS).

- Perceptors del fons de la 
Llei d’Integració Socials dels 
Minusvàlids (LISMI).

Com s’ha de fer la sol·licitud?
La sol·licitud per accedir a les 
bonificacions s’ha de presentar 
a qualsevol de les oficines de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
o a través de la pàgina web de 
l’ACA. http://aca-web.gencat.
cat/aca

Un cop feta la sol·licitud i 
aprovada per l’ACA, aquest or-
ganisme ho comunicarà direc-
tament a Sorea, que aplicarà les 
bonificacions tant a la tarifa de 
l’aigua com al cànon de l’aigua. 
A més, des del dia 1 de gener 
de 2017, a totes aquelles per-
sones que actualment tinguin 
cànon social, se’ls aplicarà di-
rectament (sense necessitat 
que ho sol·licitin) la bonificació 
en la tarifa de l’aigua. <

Organitzar i avançar



dConstantí / febrer 20174

L’Ajuntament de Constantí 
signava el passat 24 de gener 
un conveni amb la diputació 
de tarragona per la millora 
del Pavelló Poliesportiu, en el 
marc de les actuacions d’ade-
quació d’equipaments espor-
tius de cara als jocs Mediter-
ranis. L’acord contempla una 
aportació de la diputació de 
96.731,27 euros per al projecte 
de reforma del Pavelló. L’Ajun-
tament hi destinarà aproxi-
madament uns 100.000 euros 
més. Els treballs contemplen 
entre d’altres actuacions 
l’ampliació dels vestidors, la 
millora de la ventilació de la 

pista, la reforma de la cober-
ta, la climatització de les sales 
i la instal·lació d’un sistema 
d’aprofitament de la radiació 
solar per a aigua calenta sani-

tària. Constantí és una de les 
14 seus que acolliran competi-
cions esportives dels jocs Me-
diterranis, concretament en la 
modalitat d’halterofília. <

El passat 19 de desembre es 
va fer a la Sala de Plens l’acte 
d’entrega dels diplomes a les 
persones que els darrers me-
sos han participat dels cursos 
de formació ocupacional, com 
són el de monitor de menjador, 
el de carretoner, i també als 
treballadors dels Plans d’ocu-
pació locals que han rebut la 
formació bàsica en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
L’Ajuntament de Constantí, a 
través de l’oficina Municipal 
de treball i l’Escola d’Adults, 
continua apostant per l’oferta 
formativa com a eina que aju-
di en la recerca de feina dels 
aturats del municipi i el seu 
progrés. 

En els darrers mesos s’han 
desenvolupat diversos cursos 
formatius amb l’objectiu de 

millorar la qualificació pro-
fessional i facilitar la inser-
ció laboral de les persones 

aturades o que volen millorar 
la seva qualificació professi-
onal. <

trebaLL I formacIó

L’Ajuntament de Constantí ha 
obtingut una subvenció de 
91.038 euros per tal de de-
senvolupar diversos cursos de 
formació ocupacional. Amb 
la subvenció atorgada en la 
convocatòria del FoAP 2016 
es desenvoluparan tres acci-
ons formatives totalment sub-
vencionades pel SoC (Servei 
d’ocupació de Catalunya) i el 
Fons Social Europeu, adre-
çades a persones en situació 
d’atur. Els cursos, que perme-
tran l’obtenció del certificat 
de professionalitat i s’oferi-
ran entre desembre de 2016 
i octubre de 2017, són els 

següents: -operacions auxili-
ars de serveis administratius 
i generals (Nivell 1. 450 ho-
res); -Atenció sociosanitària a 
persones dependents en insti-

tucions socials (Nivell 2. 470 
hores); i -operacions auxiliars 
d’enregistrament i tractament 
de dades i documents (Nivell 
1. 460 hores). <

Subvenció de més de 91 mil euros
per a cursos de formació per aturats

S’entreguen els diplomes
dels Cursos de Formació Ocupacional

No es una metáfora, lo prime-
ro fue fortalecer grietas y lo 
segundo tapar agujeros. Co-
rregidas unas y a cubierto de 
los otros por fin pudimos em-
pezar lo que veníamos a ha-
cer: mejorar la vida de nues-
tros vecinos. Y en ese ejercicio 
estamos aunque otra cosa son 
los resultados teniendo en 
cuenta la salud del paciente. 

Eso, vecinos de Constantí, 
significa que ya no hablare-
mos más de las goteras ni utilizaremos más la coletilla de la 
herencia para justificar nuestras decisiones. Lo contrario sería 
una muestra de ineficacia cuando no de incapacidad. 

Y se mire como se mire, nadie puede decir que las cosas no 
han mejorado o que andamos sin rumbo. Basta con mirar alre-
dedor, ojear las cifras cuando pueden salir a la luz o simplemen-
te charlar con algún vecino de vez en cuando. Estamos mejor 
aunque queda mucho por hacer teniendo siempre en cuenta 
la lentitud que discurre desde que uno empieza hasta que por 
fin llegan a materializarse. No es excusa porque cualquiera de 
nosotros en algún momento ha sufrido la indolencia adminis-
trativa o el esperpento de la burocracia. 

A modo de resumen hago la siguiente reflexión: ¿Alguien 
imaginaba que tras años de mirar a otro lado en unos meses se 
lograría adecentar la situación de la vivienda ocupada? Cierto 
es que todavía nos falta concluir el objetivo. Y debo añadir de 
nuevo el escollo que representa la LENtItUd de la burocracia. 
tropezar una y otra vez con la misma piedra hace desesperar a 
cualquiera, así que es fácil imaginar cómo deben sentirse los 
directamente afectados. 

Por si alguien no está al corriente, las cifras de paro se han 
visto reducidas a buen ritmo a pesar de la Reforma Laboral. El 
goteo de altas entre la población no cesa, las ayudas a empren-
dedores y empresas que contratan a vecinos de Constantí está 
funcionando y por ello repetiremos este año nuevos cursos para 
preparar y reciclar al buscador de empleo, preparación obli-
gatoria para todoS los integrantes del Plan de ocupación, a 
los actuales y los que se incorporen en el futuro. Y a todo esto 
contamos con Repsol para incorporar a nuestros desempleados 
en las sucesivas paradas. Buena prueba de ello son las tREINtA 
personas que fueron contratadas en la gran parada de la pasa-
da primavera. debido a la buena nota alcanzada por nuestros 
operarios desde ahora seremos tenidos en cuenta por delante 
de otros municipios. 

Quisiera destacar que las negociaciones con varias empresas 
para que se ubiquen en nuestro Polígono van a buen ritmo. 
Esto significa que tendremos que estar bien preparados con el 
objetivo de cubrir cuantas plazas necesiten. Esta circunstancia 
se nos ha planteado recientemente y hemos sabido, no solo 
cubrirlas, sino además hacerlo con éxito porque actualmente 
continúan trabajando. 

Por último, he de aclarar a quien busque una fotografía que 
verifique todo esto, que no la va a encontrar. No suelo hacér-
melas. Eso sí, puede preguntar a pie de calle y seguramente 
encontrará a alguien que pueda confirmarlo. <

Fede díaz LÓpez

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

Goteras en el ayuntamiento

Imatge d’un dels cursos realitzats durant els darrers mesos a l’Escola d’Adults

Acte d’entrega dels diplomes a la Sala de Plens

979FMwww.constantiradio.cat

Conveni amb la Diputació per la millora del 
Pavelló de cara als Jocs Mediterranis

Signatura del conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona
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Cantada d’una Nadala conjunta entre les escoles del municipi

Una de les grans novetats de 
la programació nadalenca 
d’aquest any va ser la Cantada 
d’una Nadala conjunta entre 

els alumnes de les escoles del 
municipi. Més de 400 nens i 
nenes de les escoles Mn. Ra-
mon Bergadà i Centcelles van 

protagonitzar el passat 20 de 
desembre la Cantada d’una 
Nadala al Pavelló Poliesportiu, 
concretament van interpretar 

una adaptació al català de la 
popular “Santa Claus is coming 
to town”, en una activitat que 
va ser coordinada per l’Escola 

Municipal de Música “Rafael 
Gibert Recasens”. <

Jornades de portes obertes a l´Escola de 
Música per celebrar Santa Cecília

tal i com ja van fer l’any pas-
sat, els alumnes de l’Institut 
de Constantí van tornar a a 
ser els protagonistes de la 
campanya de Nadal a Cons-

tantí Ràdio. El passat mes 
de desembre una quinzena 
d’alumnes del centre, en re-
presentació de cada classe, 
van visitar les instal·lacions 

de l’emissora municipal per 
tal d’enregistrar els seus de-
sitjos i felicitacions nadalen-
ques, amb el suport tècnic del 
personal de la ràdio. <

Els alumnes de l’Institut tornen
a protagonitzar la campanya nadalenca
a Constantí Ràdio

Coincidint amb la Setma-
na de Santa Cecília, patrona 
dels músics (22 de novembre), 
l’Escola Municipal de Música 
“Rafael Gibert Recasens” va 
organitzar una setmana plena 
d’activitats amb diverses jor-
nades de portes obertes a tota 
la ciutadania i altres propos-
tes com ara una mostra musi-
cal o un conte musicat per a 
nens, per tal de poder conèi-
xer de primera mà el funcio-
nament i el projecte educatiu 
de l’escola. <

Activitats de lleure durant les jornades de portes obertes a l’Escola de Música

Els alumnes i professors de l’Institut durant la seva visita a la ràdio

Més de 400 alumnes de les escoles a la Cantada de la Nadala conjunta

desde la Concejalía de Re-
cursos Humanos comentar 
que durante estos meses he-
mos estado trabajando en la 
estructura organizativa de 
nuestro Ayuntamiento, y por 
fin, ya podemos contar con un 
Secretario dentro de la estruc-
tura de la misma, así como de 
un técnico de Administración 
General.

El trabajo durante el pasado 
año ha sido intenso y efectivo 
a la vez, se publicaron diversas plazas, la plaza de técnico de 
Auxiliar de Radio, la de técnico de Administración General, se 
creó una Bolsa de Auxiliares Administrativos; también se cerra-
ron otros procesos abiertos, a modo de ejemplo: la plaza de téc-
nico de Recursos humanos, Recepcionista, Agentes de Polícia 
Local, etc… . Para este primer trimestre, ya han sido publicadas 
en la web de nuestra Corporación Local la Bolsa de oficiales 
Administrativos.

El trabajo que se está realizando es lento pero preciso, con el 
objetivo de poder cubrir todas las carencias en materia de per-
sonal que padece nuestra administración de una forma lo más 
efectiva posible, dando la misma importancia tanto a aque-
llos puestos de trabajo cualificados como a aquellos que en un 
principio parecen no serlo tanto, pero no por ello no necesa-
rios también; tanto unos como otros nos ayudarán a mejorar el 
engranaje de nuestra Administración, siendo más resolutivos y 
gestionando de una forma más eficaz el día a día.

Me gustaría anticiparles que estamos trabajando en una 
relación de puestos de trabajo de todo el personal de nues-
tro Ayuntamiento, siendo éste unos de los principales objeti-
vos que tenemos a corto plazo. Comentar que una relación de 
puestos de trabajo es una herramienta técnica a través de la 
cuál se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 
necesidades de los servicios, estudiando los requisitos para el 
desempeño de cada puesto, y comprendiendo la denominación 
y peculiaridades esenciales de los mismos, requisitos exigidos 
para su desempeño y determinación de sus retribuciones com-
plementarias. Por lo tanto, la finalidad de esta relación de pues-
tos de trabajo no es otra que establecer las funciones de cada 
trabajador de nuestra Corporación, para mejorar el funciona-
miento de la misma. <

JordI pérez hIdaLgo

Regidor de Recursos Humans, 
Medi Ambient, Parcs i Jardins

Nuevos puestos de trabajo
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Activitats educatives
i de lleure a l’Esplai Municipal

Acte de benvinguda als infants nascuts durant l’últim any

L’esperit nadalenc es va tornar 
a viure amb intensitat amb les 
activitats diverses que es van 
organitzar tant des del consis-
tori com també per part de les 
entitats i associacions del mu-
nicipi. L’inici de la programació 
nadalenca tenia lloc amb l’acte 
d’encesa de les llums, amb 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, l’Arbre dels desitjos 
o el Parc de Nadal es van com-
binar amb novetats d’aquest 
any, com la Cantada d’una 
nadala conjunta entre els col-
legis Centcelles i Mn. Ramon 
Bergadà o el “Pessebre Vivent” 
que van organitzar “Els Pasto-
rets de Constantí” i que es va 
poder veure a Cal Valent. En-
titats com l’Associació d’Amics 
de la Colla C.o.C.A amb el seu 
particular “Caga-tió”, el Club 
de Gimnàstica Estètica amb 

el seu festival de Nadal, l’As-
sociació Moto-Clàssic amb el 
Pessebre al Pont de les Caixes, 
la Societat El Casino o el Sindi-
cat Agrícola també van formar 
part del programa d’activitats 
de Nadal.

El Sopar i la revetlla de Cap 
d’any al Pavelló Poliesportiu, i 
una renovada Cavalcada dels 
Reis Mags van posar la cloen-
da als actes nadalencs. <

El passat mes de novembre 
s’iniciava un nou curs a l’Esplai 
Municipal, que un any més or-
ganitza l’àrea de joventut.

Prop d’una vintena d’infants 
d’entre 4 i 10 anys participen 
cada dissabte de les activitats 
de l’esplai, que es realitzen a 
les instal·lacions de l’escola 
Mn. Ramon Bergadà. 

Coordinats per un equip de 
dues monitores els infants rea-
litzen activitats que van des de 
tallers educatius, jocs, manu-
alitats, excursions i activitats 
comunitàries. 

El passat mes de novembre, 
van participar de la Planta-
da Popular que es va fer al riu 
Francolí. <

El passat dissabte 21 de gener 
l’Ajuntament de Constantí va 
oferir un acte de benvingu-
da als infants nascuts durant 
aquest darrer any al municipi. 
En una recepció que es va fer 
al Pavelló Poliesportiu, diver-
sos representants del consistori 
encapçalats per l’alcalde oscar 
Sánchez, la regidora dolors 
Fortuny i el regidor jordi Pérez, 
van fer entrega d’un detall de 

reconeixement a cadascuna de 
les famílies amb fills nascuts 
durant el passat 2016, consis-
tent en un lot de productes per 
a nadons.

En total, se’n beneficiaran 
83 famílies. durant aquest úl-
tim any han nascut i s’han ins-
crit i empadronat a Constantí 
un total de 40 nenes i 43 nens. 
<

Múltiples activitats dins la programació de Nadal

Les autoritats municipals i les famílies durant l’acte de recepció al Pavelló 
Poliesportiu

Acte d’encesa de les llums de Nadal

Actuació d’alumnes l’Escola de Música al centre de Dia

Revetlla de cap d’any al Pavelló Poliesportiu

Els alumnes de l’Esplai municipal
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Èxit d’assistència al Parc de Nadal

Els Reis Mags estrenen carrosses i vestits

Entre els dies 27 i 30 de desem-
bre va tenir lloc una nova edició 
del Parc de Nadal organitzat 
per l’àrea de joventut de l’Ajun-
tament, coordinat per la dina-
mitzadora del projecte tREKA i 
la responsable del Punt Òmnia, i 
amb la col·laboració del grup de 
premonitors joves, monitores 
de l’Esplai Municipal i entitats 
com l’Associació d’Amics de la 
Colla C.o.C.A., l’AMPA de l’Insti-
tut de Constantí o els Breakers 
de Constantí. durant quatre 
dies es van desenvolupar tot un 
seguit d’activitats destinades 
a un públic infantil i juvenil. 
Aquest any, el Parc va comptar 
amb set espais inflables, jocs, 
bàsquet, zona de manualitats i 
maquillatge. A més, es van fer 
activitats puntuals com tallers 
de ball (breakdance), tornejos 
de ping pong o de futbolí humà. 

El Parc també va estar guar-
nit amb l’arbre dels desitjos, 
on tots els assistents van po-

der penjar les targetes amb els 
“bons desitjos” per al 2017. <

Activitat intensa durant els dies del Parc de Nadal

Noves carrosses durant la Cavalacada dels Reis

Constantinencs i constantinen-
ques, des de la regidoria de Fes-
tes volem donar-vos les gràcies 
per la vostra participació en ca-
dascun dels actes que hem orga-
nitzat des de la nostra arribada. 
Hem passat per dues Festes Ma-
jors d’Estiu, dues Festes Majors 
d’Hivern, dos Nadals, un Carna-
val, actes més tradicionals, però 
també novetats com l’encesa de 
les llums de Nadal, i un sense fi 
d’actes organitzats amb vosaltres 
i sobretot per a vosaltres. Els actes de Festes són una manera de 
tornar-vos la vostra implicació per aquest poble, el nostre poble. 
Un poble on de mica en mica anem perfilant aspectes per tal que 
sigui pioner en molts fets positius, junts ho aconseguirem.

Personalment, voldria agrair des d’aquí a totes les Entitats i 
Associacions que s’han implicat per organitzar cadascun dels ac-
tes duts a terme, gràcies de tot cor. La feina que hi ha al darre-
ra, moltes vegades no es veu i és la menys agraïda. M’agradaria 
també donar les gràcies tant a l’intermediari com al propietari 
de la nau que antigament era “Querol Roda” per haver-la cedit 
a l’Ajuntament, temporalment, sense cap mena de cost ni con-
trapartida per tal de que poguéssim decorar totes les carrosses 
dels Reis.

Continuem treballant en la mateixa línia. Gràcies!

d’altra banda, des de la regidoria de Sanitat i Salut Pública us 
volem transmetre la nostra implicació i la nostra lluita per tal de 
tornar a tenir la sanitat que ens mereixem els constantinencs i 
constantinenques, la lluita de tornar a tenir el CAP que teníem 
fa uns anys, amb tots els serveis i sense les retallades que hem 
patit en els últims anys, com la pèrdua de metges o la pèrdua de 
l’atenció continuada 24h. Constantí es un poble que per la gran 
població que té no pot tenir únicament el servei que s’ofereix 
actualment. En breu tindrem una reunió amb el director del CAP 
i després amb els Serveis territorials de Sanitat a tarragona, per 
posar en coneixement totes les queixes i el malestar que està 
provocant aquest tema . Poc a poc anirem explicant totes les no-
vetats que tinguem, ja que sabem que és un tema que preocupa 
a la ciutadania. demanem una mica més de paciència, ja que les 
coses no van tan ràpid com a nosaltres ens agradaria. <

MerItxeLL cano braVo

Regidora de Festes, Joventut, 
Entitats, Sanitat i Salut Pública

Una de les grans novetats 
de la programació de Nadal 
d’aquest any va ser el Pessebre 
Vivent que es va poder veure 

durant tres dies a la històrica 
masia de Cal Valent, ubicada 
al carrer Sant Pere. després de 
4 anys de representació tea-

tral, els Pastorets de Constantí 
van renovar la seva proposta 
nadalenca presentant aquest 
pessebre Vivent, que ha estat 

possible gràcies a la col·la-
boració d’un equip de prop 
d’unes 80 persones. L’èxit de la 
iniciativa va fer que es pogués 

tornar a representar durant la 
programació de la Festa Major 
d’Hivern. <

El Pessebre Vivent pels Pastorets de Constantí, una exitosa novetat

Un dels passatges del Pessebre Vivent organitzat pels Pastorets de Constantí

La Festa dels Reis Mags va asso-
lir una xifra rècord en lluïment i 
assistència. Les seves majestats, 
amb la seva cort de patges i 
acompanyats per la verge Maria 

i altres figures nadalenques, van 
arribar a la plaça de les Escoles 
Velles procedents de tarragona 
el vespre del dia 5 de gener re-
partint pel poble regals i il·lusió, 

principalment, entre els més pe-
tits. A banda de la participació a 
la desfilada, cal destacar les no-
ves carrosses i els vestits que va 
facilitar l’Ajuntament. <

Festes i Salut públiques
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Pregó de Festa Major
a càrrec del Sr. Lluís Papiol Molné

Solemne ofici en honor a Sant Sebastià, al Pavelló Poliersportiu Concert de Tarda amb l’Orquestra Maravella

Espectacle de màgia amb el Mag Albert Teatre d’humor amb el monòleg “50 Sombras de Andreu

Entre els dies 19 i 29 de gener 
s’ha celebrat la Festa Major 
d’Hivern, la Festa de Sant Se-
bastià, amb un ampli ventall 
d’activitats obertes a tot tipus 
de públic, que arrencaven amb 
el Pregó a càrrec de l’investi-
gador i divulgador de la histò-
ria local i de Centcelles , Lluís 
Papiol, i l’entrega dels premis i 
distincions honorífiques de l’any 
2016. Com és habitual, la diada 

de Sant Sebastià (20 de gener) 
va concentrar els actes més tra-
dicionals, amb el Solemne ofi-
ci en honor a Sant Sebastià,la 
benedicció de les coques o el 
Ball de lluïment dels elements 
del Seguici, que enguany es van 
fer al Pavelló Poliesportiu, així 
com la ballada de Sardanes i el 
Ball de Festa Major, amb l’or-
questra Maravella.
El Pavelló també es va omplir 

de públic per gaudir d’especta-
cles com l’actuació del Mag Al-
bert, el concert de versions dels 
anys 70,80 i 90 amb la Glamour 
Band, o l’obra de teatre d’hu-
mor “50 sombras de Andreu”. 
Les entitats esportives també 
han estat protagonistes amb la 
celebració del XIII trial per Nens 
Vila de Constantí, la IX Sortida 
de Motos Clàssiques, el campio-
nat d’Escacs o el partits de lliga 

de futbol del Centre d’Esports 
Constantí.
Entre els actes programats tam-
bé es va fer una trobada Ge-
gantera amb diverses colles de 
la demarcació, i la presentació 
del nou Gegantó Balaam; una 
darrera representació del Pes-
sebre Vivent a càrrec dels Pas-
torets de Constantí i l’entrega 
dels Premis als Superlectors de 
la Biblioteca.

Pel que fa a l’apartat cultural, es 
va presentar la cessió del fons 
bibliogràfic que ha fet a l’Ajun-
tament la doctora en Història 
i Catedràtica d’Història Con-
temporània, Montserrat duch 
Plana. El darrer dia de la Festa 
Major es van lliurar els X Premis 
Literaris Constantí 2016, “Relats 
d’Amor”, amb la presentació del 
Llibre que recull els millors tex-
tos presentats a concurs. <

Més d’una trentena d’activitats per la Festa major d’Hivern

Cursos de formació en 
Telefonia Mòbil per a gent gran

La Biblioteca Municipal va 
oferir durant el passat mes de 
novembre, diversos tallers de 
formació en telèfons mòbils 
i tablets adreçats a persones 
majors de 55 anys. El curs, que 
ja es va fer amb molt bona ac-
ceptació al llarg de l’any passat, 
el fan possible la Fundació Pere 
tarrés i la Fundació Vodafone, 
amb la col·laboració del Servei 

de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya. L’objectiu 
d’aquests tallers és que la gent 
gran aprengui a utilitzar els 
nous dispositius mòbils i sà-
piguen, per exemple, connec-
tar-se a una xarxa WiFi, nave-
gar a través de la seva tauleta, 
i aprofitar les funcionalitats del 
seu aparell. <

Una de les sessions dels Tallers de Telefonia Mòbil per a gent gran

Amb l’objectiu de promoure 
i dinamitzar el comerç local 
durant la campanya de Nadal 
es va celebrar el 1er Concurs 
d’Aparadors Nadalencs, con-
vocat per la Unió de Botiguers 
de Constantí amb el suport 
de l’Ajuntament. Una dotze-
na de comerços van participar 
d’aquesta primera edició del 
Concurs. El jurat va concedir a 
Òptica Gispert el premi a l’apa-
rador més original i artístic; i a 
Syrma, al que va emprar més 
material de reciclatge i va ser 
més respectuós amb el medi 
ambient. El premi de la votació 
popular, amb més de 300 but-

lletes presentades, va ser per 
SomSoc Teràpies Alternatives 
i Dietètica. Els premis es van 

entregar durant l’acte del Pre-
gó de la Festa Major d’Hivern, 
el passat 19 de gener. <

1a Edició del Concurs 
d’Aparadors 
Nadalencs

L’alcalde i la representant de la Unió de Botiguers, Montse Aleu, acompanyats 
dels comerços guanyadors
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El 29 de gener es va celebrar 
l’acte d’entrega dels X Premis 
Literaris 2016. Van assistir 
200 persones. L’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament promou 
un any més aquests Premis 
que han arribat a la seva X 
edició, aquest any centrats en 
els “Relats d’amor” i establint 
una xifra rècord pel que fa a 
la participació, amb 468 tre-

balls presentats a concurs en 
les tres categories: la de joves 
(fins als 16 anys), la de júniors 
(de 17 a 21 anys) i la d’adults. 
durant l’acte es va presentar 
també el llibre “Relats d’amor” 
que recull 112 dels treballs 
presentats a concurs, amb els 
textos finalistes i guanyadors.

Els guanyadors d’aquesta 
10a edició dels Premis lite-

raris han estat els següents: 
en categoria de joves, Elena 
Ferrer Gavaldà, amb “Un Pla 
de llegenda”. En categoria jú-
nior el primer premi ha estat 
per  a Roger Sabaté amb “13-
13-13”. En categoria d’adults, 
el primer premi ha recaigut 
en el novel·lista i periodista 
Álex Saldaña, pel relat “Rosas 
blancas. <
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La historiadora Montserrat Duch cedeix 
el seu fons bibliogràfic a l’Ajuntament 
de Constantí

Rècord de participació
als X Premis Literaris de Constantí

La doctora en Història i Cate-
dràtica d’Història Contempo-
rània, Montserrat duch Plana, 
ha cedit el seu fons bibliogràfic 
a l’Ajuntament de Constantí. 
L’acte públic de presentació es 
va fer el passat 23 de gener a 
la Biblioteca Municipal, sota 
el títol “Una historiadora en-
tre llibres” i va comptar amb la 
presència de la pròpia historia-
dora a més de l’alcalde, Óscar 

Sánchez. El passat 19 de gener, 
a la Sala de Plens del consis-
tori, es signava l’acord d’inten-
cions per a la cessió d’aquest 
fons bibliogràfic. 

Montserrat duch és pro-
pietària d’un fons bibliogràfic 
i documental important, d’alt 
valor informatiu i cultural. 
Mitjançant aquest acord, l’ha 
lliurat a l’Ajuntament de ma-
nera gratuïta per destinar-lo 

al servei públic. L’objectiu és, 
des d’una vessant social i cul-
tural, afavorir la seva difusió i 
permetre la seva consulta per 
part dels estudiants de l’Insti-
tut del municipi o aficionats a 
la història en general. El fons 
bibliogràfic portarà el nom de 
Fons Montserrat duch Plana i 
es podrà consultar a la Biblio-
teca Municipal. <

La historiadora Montserrat Duch Plana i l’alcalde durant l’acte de presentació a la Biblioteca

L’alcalde, Óscar Sánchez, i la regidora de Cultura, Dolors Fortuny, amb els guanyadors de cada categoria i l’editor, Manuel Rivera

Memòria de gestió
Com és habitual en les pàgines de 
la revista d’informació municipal, 
faig un recull d’algunes iniciatives 
destacades de les meves àrees de 
gestió. d’una banda, la coneguda 
historiadora Montserrat duch ha 
donat bona part del seu fons bi-
bliogràfic professional, aplegat du-
rant anys de recerca acadèmica, a 
l’Ajuntament de Constantí per tal 
que sigui dipositat a la Biblioteca 
Municipal i així facilitar-ne l’accés 
als joves estudiants i als investiga-
dors en els seus treballs de recerca. també en clau de donació, la 
feta per la nostra veïna M. Lluïsa Sanahuja, consistent en un bon 
nombre d’escriptures notarials antigues però, molt especialment, 
de documentació d’entitats constantinenques dels segles XIX i pri-
mera meitat del XX. En aquest cas, la documentació s’ha dipositat 
a l’Arxiu Històric.

d’altra banda, al mes de gener va tenir lloc una nova edició dels 
premis literaris, sota el lema “Relats d’amor”. Èxit de participació en 
la convocatòria, amb 468 autors, i gran assistència de públic a l’ac-
te de lliurament dels guardons i de presentació del llibre resultant 
en una festa literària que arribava enguany a la seva desena edició. 

Finalment, voldria destacar l’excel·lent feina de la Biblioteca 
Municipal que ara ha rebut un dels premis de la “Campaña de Ani-
mación a la Lectura María Moliner” del Ministerio de Cultura pel 
projecte “Mirmiga” que la nostra biblioteca promou en col·labora-
ció amb les escoles del municipi. Moltes felicitats al personal de 
la Biblioteca, als contacontes, al personal educatiu i, sobretot, als 
nens que hi han participat i n’han gaudit durant tots aquests anys.

des de l’àrea Promoció Econòmica destaquem amb molt d’or-
gull la 1a edició del concurs d’aparadors nadalencs; com ja sabeu, 
per primer any la Unió de Botiguers de Constantí ha convocat , 
amb el suport de l’Ajuntament, aquest concurs d’aparadors basat 
en una decoració de la festivitat nadalenca en qualsevol dels seus 
aspectes més representatius. Una dotzena de comerços han par-
ticipat d’aquesta primera edició: Montes Electrodomèstics, Punt 
Major, SomSoc teràpies Alternatives i dietètica, A2Pasos, Òptica 
Gispert, Syrma, Estètica 10, Perruqueria Akuari, BCN 10, Veterinari 
Constantí, El Raconet de la Pina, ondas.

El jurat ha destacat l’alt nivell de qualitat artística de tots els 
comerços participants, que van respectar els criteris de les bases.  
també cal esmentar que entre totes les butlletes participants es va 
fer un sorteig de 5 xecs regal per valor de 20€ a bescanviar als es-
tabliments participants en el concurs. Aprofitem per donar l’enho-
rabona als guanyadors i les gràcies a tots els que hi heu participat. 
S’ha obtingut més de 300 butlletes i repartit 400€ en premis, tot 
un èxit tractant-se d’una primera edició.

Pel que fa a l`Àrea de Formació, continuem apostant per l’acció 
formativa com una via per millorar la qualificació professional i la 
capacitat d’inserció laboral de les persones del municipi.

Per això, compartim amb molt d’entusiasme que l´Ajuntament 
de Constantí ha obtingut una subvenció per tal de desenvolupar di-
versos cursos de formació ocupacional. Aquesta ha estat la primera 
vegada que l’Ajuntament de Constantí s’ha presentat a la convo-
catòria del FoAP 2016, i amb la subvenció atorgada es desenvolu-
paran tres accions formatives totalment subvencionades pel SoC 
(Servei d’ocupació de Catalunya) i adreçades prioritàriament a per-
sones en situació d’atur, amb el valor afegit que tots aquests cursos 
permetran l’obtenció del certificat de professionalitat.

Finalment , seguint la línia iniciada l´any anterior, durant els 
mesos de novembre i desembre s´han ofert nou cursos de curta 
durada de diversos àmbits tals com: Monitor de menjador, Mani-
pulació d’aliments, Prevenció de Riscos Laborals per la Construcció,  
Electricitat i Encofrat, dos Cursos de conducció de carretó bàsic i el 
de renovació, així com una sessió formativa d’emprenedoria.

En definitiva, seguim i seguirem oferint un gran i variat ventall 
d´actuacions sempre encaminades a la millora i transformació de 
la nostra ciutadania. <

doLors Fortuny goLorons
1a tinenta d’alcalde · Regidora d’Ensenyament, 
Serveis Socials, Cultura i Promoció Econòmica
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El projecte “Mirmi-
ga, la formiga que 
amaga llibres dins el 
cau!” que promou la 
Biblioteca Munici-
pal en col·laboració 
amb les escoles del 
municipi ha rebut 
un dels premis de la 
“Campaña de Ani-
mación a la lectura 
María Moliner” del 
Ministerio de Cul-
tura. Aquest con-
curs té per objectiu 
premiar aquelles 
biblioteques que 
desenvolupin un 
projecte únic que 
inclogui accions 
d’animació a la lec-
tura, l’eficiència i la 
tasca bibliotecària, 
la integració social a la seva 
comunitat, així com l’ús de les 
noves tecnologies. El projecte 

es ve desenvolupant des de 
l’any 2012, tot i que parteix 
d’un projecte similar que es 
va iniciar el 2007. Va adreçat 
a tots els escolars d’Infantil 

i Primària de Constantí i, per 
tant, compta amb la col·labo-
ració de les dues escoles del 
municipi: Escola Centcelles i 
Escola Mn Ramon Bergadà. <

CULtURA dConstantí / febrer 2017

Una de les sessions del Projecte Mirmiga a la Biblioteca

Premi del Ministeri de Cultura per al 
Projecte “Mirmiga” de la Biblioteca 
Municipal

Premi per als usuaris més 
actius de l´últim any i 
celebració d’aniversari

Imatge dels Guanyadors dels Premis als superlectors i col·aboradors d’aquest any

Com cada any, en el marc de 
la celebració de la Festa Major 
d’Hivern, el passat 25 de gener 
la Biblioteca Municipal va fer 
entrega dels Premis als Super-
lectors, un gest de reconeixe-
ment a l’activitat lectora dels 
usuaris més actius. L’activitat 
s’emmarcava dins la Festa del 
17è aniversari de la Bibliote-
ca Municipal, que va començar 
amb una Sessió de contes in-
fantils a càrrec de Sílvia Pala-
zón. després es va procedir al 
lliurament dels Premis als usu-
aris més actius de la Biblioteca 
i es van concedir dos premis per 
la categoria infantil, dos per la 
juvenil i dos més per la d’adults.

Els lectors guardonats en 
aquesta edició han estat:

En la categoria Adults:
-  1er premi: M. Luisa Mora 

Molina
-  2on premi: Francisca Garvi 

Roig

En la categoria Juvenil:
-  1er premi: diana-Georgina 

Pascariu
- 2on Premi: Helena Callau 

Blánquez

En la categoria Infantil:
- 1er premi: Solaiman Ache-

back Antar
- 2on premi: María González 

Sánchez

La novetat d’aquest any és que 
s’ha creat una nova categoria, 
el reconeixement als col·labo-
radors de la Biblioteca, un re-
coneixement a la tasca desin-
teressada que realitzen alguns 
usuaris. Aquests reconeixements 
han estat els següents:

· Per la seva col·laboració amb 
el Club de Manga: Samuel 
Barros Salmerón

· Per la seva col·laboració amb 
les sessions de Lectures en 
Veu Alta: Emi Guasch Pujolà

· Per la seva col·laboració amb 
l’edició dels contes col·labo-
ratiu: Mercè Boronat Riera.

L’acte va acabar amb la bufa-
da d’espelmes del pastís d’ani-
versari per celebrar els 17 anys 
d’entrada en funcionament del 
servei bibliotecari. <

El dissabte 17 de desembre 
el Sindicat Agrícola va acollir 
un Recital de Poesia, que va 
comptar amb la participació 
de diversos membres de l’As-
sociació Literària de Constantí, 
a més d’altres escriptors i col-
laboradors. L’acte va constar 
d’una part literària i una altra 
audiovisual, amb la projecció 
de diverses imatges dels re-
citals i activitats que va or-
ganitzar l’Associació Literària 
durant els anys que va estar 
activa. Precisament, un dels 
objectius del recital és tornar 
a impulsar l’activitat de l’asso-
ciació. <

Recital Poètic al Sindicat Agrícola

Poetes i col·laboradors al Recital Poètic del Sindicat

Premis i distincions honorífiques de l’any 2016
Coincidint amb l’acte del pre-
gó de la Festa Major d’hivern, 
el passat dijous 19 de gener es 
va fer entrega dels Premis i dis-
tincions honorífiques de l’any 
2016, amb el reconeixement 
a aquelles persones o entitats 
que en mèrit a la tasca realitza-
da al llarg de la seva trajectòria 
han contribuït a augmentar el 
bon nom del nostre poble.

Aquest any, els Premis han 
estat els següents:

Medalla de la Vila: a la Sra.M. 
Begoña Enríquez Megías, en re-
coneixement a la tasca desenvo-
lupada els anys en que va ocupar 
el càrrec de jutgessa de Pau.

títol de Fill Predilecte: al Sr. 

joan Maceira Barbosa (a títol 
pòstum), en reconeixement al 
seu compromís en favor dels 
interessos del municipi i en 
especial per la tasca realitza-
da tant a nivell social –amb la 
campanya Mulla’t per l’Esclero-
si Múltiple- com a nivell espor-
tiu –amb la seva vinculació al 
Centre d’Esports Constantí.

títol de Fill Adoptiu: al Sr. 
jaume Massó i Carballido. Ar-
queòleg, historiador i museòleg. 
En reconeixement a la seva la 
seva implicació desinteressada 
amb les publicacions del Centre 
d’Estudis Constantinencs, en 
les quals els seus articles han 
tingut una presència constant.

Premi Centcelles al Mè-
rit Ciutadà: al Sr. Lluís Marsal 
Garvi. Fill de Constantí. Cate-
dràtic d’Universitat de tecnolo-
gia Electrònica i Vicerector de 
Personal docent i Investigador 
de la Universitat Rovira i Virgili. 
Reconegut a nivell internacio-
nal, ha estat guanyador de di-
ferents premis d’investigació.

Premi a l’Acció Cultural: a la 
Biblioteca Pública de Constantí. 
Com a guanyadora del Premi de 
la “Campaña de animación a 
la lectura María Moliner” que 
atorga el Ministeri de Cultura 
pel projecte “Mirmiga, la for-
miga que amaga llibres dins el 
cau!”, destinat a tots els esco-

lars d’infantil i de primària de 
Constantí.

Premi a l’Acció Cívica: al Sr. 
Emilio Rincón Martínez. Agent de 
la Policia Local de Constantí, que, 
estant fora de servei, va aconse-
guir reduir a Barcelona una per-
sona que havia comès un furt.

Premi a l’Acció Esportiva: a 
la Sra. Marta Borrell. En reco-
neixement als disset anys en 
els quals ha impartit classes de 
natació als diferents cursets 
organitzats per l’Ajuntament a 
la Piscina Municipal de Cons-
tantí. <

L’alcalde, Óscar Sánchez, acompanyat de totes les persones i entitats premiades
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El passat 22 de gener i 
dins dels actes de la Festa 
Major d’Hivern es va cele-
brar la VI trobada Gegan-
tera a Constantí. L’acte 
va servir per fer el bateig 
i presentar en societat 
el nou Gegantó Balaam 
per part de l’Associació 
dance Power Constantí, 
una de les comparses que 
participen al carnaval del municipi. La trobada va consistir en una 
cercavila que es va iniciar a les portes de l’Ajuntament i que va arribar 
fins a la Plaça de les Escoles Velles. Hi van participar la Colla de Ge-
gants del Catllar, la Colla Gegantera de La Selva del Camp, els Gegants 
d’Altafulla, la Colla del col·legi dominiques de tarragona, la Colla de 
Vilallonga del Camp, la Colla del Serrallo, l’Associació d’Amics de la 
Colla C.o.C.A. i l’Esbart dansaire Constantí “El Casino”. <
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Trobada Gegantera i 
presentació del nou gegantó 
Balaam

Autoritats, membres de l’Associació Dance Power 
i els Grallers de Constantí amb el nou gegantó 

Balaam

Constantí expressa el seu rebuig a la 
violència envers les dones
Per sumar-se als actes reivindi-
catius del 25 de novembre, dia 
Internacional de la Violència 
envers les dones, l’Ajuntament 
de Constantí va organitzar tot 
un seguit d’activitats que van 
tenir com a acte central la Lec-
tura d’un Manifest institucional, 
que es va fer davant de la Casa 

de la Vila, amb la participació 
de les associacions de dones 
del municipi, el Grup Cultural 
Mestresses de Casa i l’Associ-
ació de dones per la Unitat de 
Constantí. Abans, però, es va fer 
una gran cadena humana per 
dir “No a la violència de gènere”, 
des de l’Escola Centcelles fins a 

les portes de l’Ajuntament. L’ac-
tivitat, organitzada per la regi-
doria de la dona i emmarcada 
dins del Pla Educatiu d’Entorn, 
va comptar amb la participació 
d’alumnes de les escoles Cent-
celles, Mossèn Ramon Bergadà, 
Institut de Constantí i la Llar 
d’Infants Gu-gu.<

Lectura del Manifest davant de l’Ajuntament

Unes 25 persones van partici-
par el passat 17 de desembre 
de la 2a Sortida Raimundiana, 
organitzada per la Parròquia de 
Sant Feliu. Aquesta ruta té com 
a objectiu aproximar les perso-
nes a la figura de Sant Ramon 
de Penyafort, que dóna nom a 
l’ermita que tenim a Constantí. 
Si en la 1a edició de la Sorti-

da es van visitar les poblacions 
del Pla de Santa Maria, Masllo-
renç i Vila-rodona, en aquesta 
2a edició es va visitar el castell 
de Penyafort i l’església de la 
Ràpita, a Santa Margarida i els 
Monjos. Els assistents també 
van visitar el Centre d’interpre-
tació de l’aviació republicana, 
en la revolta de 1936-39. <

2a Sortida Raimundiana organitzada per la Parròquia de Sant Feliu

Participants de la 2a Sortida Raimundiana abans d’iniciar la ruta

XVI edició de la Festa de l’Oli Nou

El primer diumenge del mes 
de desembre es va celebrar la 
tradicional Festa de l’oli Nou 
organitzada per la Cooperativa 
Agrícola “Sant Isidre”. Més de 
600 persones van participar 
d’aquesta XVI edició, disposats 
a gaudir d’un bon esmorzar i 
a tastar la primera premsada 
de l’oli de la nova collita, amb 

l’acompanyament de la músi-
ca tradicional de La Corranda. 
Una de les novetats d’aquest 
any va ser la celebració de la 
Festa en un espai més reduït, 
al mateix Pati de la Coopera-
tiva però a l’entrada pel car-
rer Sant Isidre, i és que des 
de fa uns mesos s’ha instal·lat 
un supermercat al solar de la 

cooperativa. La collita de l’oli-
va d’enguany a Constantí es 
preveu lleugerament inferior 
a la de la passada campanya, 
tot i mantenir els paràmetres 
habituals en comparació amb 
exercicis anteriors, A més, des 
de la Cooperativa s’ha desta-
cat l’excel·lent qualitat de l’oli 
d’aquest any. <

Moto Clàssic Constantí va orga-
nitzar per la Festa Major d’Hi-
vern la IX edició de la Sortida 
d’Amics de les Motos Clàssiques. 
Hi van prendre part uns quaran-
ta participants, en una activi-
tat que s’iniciava de bon matí 
amb una xocolatada davant de 
l’Ajuntament. tot seguit, van fer 
una ruta de 87 quilòmetres que 
va recórrer Els Pallaresos, El Cat-
llar, Santes Creus i Aiguamúrcia. 
Un cop a Constantí es van expo-
sar les motos clàssiques al carrer 
Major i es va oferir un aperitiu 
per a tots els assistents. <

IX Sortida d’Amics de les Motos Clàssiques

Arribada al carrer Major dels participants de la Sortida de Motos Clàssiques

Esmorzar popular al Pati de la Cooperativa
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• D’entrada, quina és la fina-
litat d’aquesta cessió que fas a 
l’Ajuntament?

Els llibres han passat d’estar 
a casa, a estar a la Biblioteca 
Municipal. Per tant, han passat 
d’estar en un espai privat a es-
tar en un espai públic de Cons-
tantí i s’integren al sistema de 
lectura pública de Catalunya. 
Estimo molt les biblioteques, 
estimo molt els llibres i penso 
que val la pena que tothom que 
vulgui pugui gaudir d’aquest 
fons. Em va semblar que podria 
ser una bona idea cedir-los a 
l’Ajuntament. Li vaig proposar 
a l’alcalde i li va semblar molt 
interessant. tot ha anat molt 
ràpid.

• A la presentació vas parlar, 
fins i tot, d’una finalitat social 
en la cessió d’aquest fons.

Evidentment. En aquest 
fons hi ha dos tipus de llibres. 
Els que he escrit jo, que són 
quinze monografies, i fins a una 
trentena que són llibres en col-
laboració amb altres persones, 
a més d’altres llibres de la meva 
col·lecció personal. Podria haver 
cedit només els meus, però vaig 
pensar que els altres també són 
interessants. Els llibres no s’ex-
pliquen en si mateixos. Els lli-
bres formen part d’una cadena 
de coneixement, d’interès, de 
preocupació, de sensibilitat per 
una temàtica. Per tant, aquests 
llibres acompanyen i permeten 
entendre els que jo he escrit.

• Es tracta d’un fons d’un 
contingut cultural i soci-
al molt important. Parlem de 
més de 500 llibres. Costa des-
prendre’s d’ells? 

Sí, però s’ha de dessacra-
litzar una mica. No em consi-
dero bibliòfila, però a casa te-

nim prop de 7.000 obres. Està 
bé que sigui així. de fet és una 
qüestió de cura patrimonial. Els 
llibres són patrimoni cultural i 
com més gent en pugui gaudir 
millor.

• La presentació tenia un títol 
molt explicatiu, “Una histori-
adora entre llibres”. Vas parlar 
de com l’estudi de la història 
i els llibres havien marcat la 
teva personalitat i trajectòria 
vital. Com i quan va sorgir 
aquest interès per la història?

Crec que tothom és molt 
producte de l’època que viu. 
Hi ha diverses raons. Una de 
tipus familiar. Em feia moltes 
preguntes sobre la família i el 
poble i les volia respondre. d’al-
tra banda, vaig començar a ser 
jove conscient durant els anys 
de la transició política i m’in-
teressava molt la història. La 
història sempre està subjecte 
als interessos del present. En 
el fons estem mirant el passat 
per entendre el present, perquè 
d’aquesta lectura del passat per 
millorar el present en surti un 
futur millor.

• Els historiadors/es acos-
tumen a tenir fama de viure 
molt tancats en l’àmbit aca-
dèmic i no treballar molt en 
la divulgació. En el teu cas 
parlaríem d’una excepció, amb 
aquesta quinzena de llibres 
publicats i múltiple articles de 
divulgació.

La finalitat d’una recerca 
sempre és ser publicada. de 
fet, se’ns empeny a donar re-
sultats de la recerca. La forma 
de transmetre aquests conei-
xements tradicionalment han 
estat els llibres. Ara, cada ve-
gada tenen més pes els arti-
cles. Participar en documentals 

o exposicions també és una 
manera de fer difusió històri-
ca clara. Per exemple, em vaig 
vincular de manera entusiasta 
en el memorial democràtic per 
intentar construir un corpus de 
coneixement i de suport a totes 
aquelles demandes de memòria 
històrica, de memòria i oblit, 
que tant han jugat en el nostre 
passat més immediat.

• Reivindiques el paper dels 
llibres, de la lectura, de l’ús de 
les biblioteques com a espais 
culturals. Creus en les noves 
tecnologies, les xarxes socials, 
a l’hora fer divulgació?

Hi crec relativament. Pen-
so que Internet ha obert una 
finestra al món que no podíem 
imaginar. Ara tot és localit-
zable, l’accessibilitat és molt 
més gran i moltes coses estan a 
Internet. Les xarxes socials te-
nen un altre component. Penso 
que han vingut per quedar-se, 
que responen a les necessitats 
humanes de tota la vida de 
comunicar-se, però que tenen 
algunes limitacions. Algunes 
banalitzen el coneixement, al-
tres simplifiquen les coses. Amb 
140 caràcters hi ha coses que 
són massa complexes com per a 
ser resumides. Ara bé, tenen un 
component interessant des del 
punt de vista de diàleg. No crec 
que signifiqui la finalització del 
llibre en paper. Em meravello 
del llibre. Suposo que em me-
ravello ara com en un futur ens 
meravellarem de les xarxes so-
cials i Internet.

• La història social del segle 
XX en les seves vessants ca-
talana, espanyola i europea 
constitueix una de les teves 
principals línies d’investigació. 
Abans parlaves de la transició 
política, i darrerament acos-
tumem a escoltar moltes veus 
crítiques en relació al procés 
de transició espanyola, fins 
i tot s’ha qualificat d’esta-
fa. Des de la teva perspectiva 
actual, amb el pas del temps, 
comparteixes aquests criteris?

Evidentment ha funcio-
nat un pèndol entre memòria 
i oblit. totes les societats que 
s’enfronten a un passat trau-
màtic, el gestionen com poden. 
Sovint no de manera òptima. I 

sovint els que van ser vençuts 
en una guerra, en arribar la de-
mocràcia, troben que les seves 
legítimes esperances de resti-
tució memorial d’aquelles per-
sones no han estat assolides. 
jo no crec que fos una estafa. 
Una cosa és projectar sobre la 
transició allò que hauríem vol-
gut que hagués estat i, l’altra, 
el que modestament historia-
dors i historiadores hem de fer 
si volem fer bé la nostra feina. 
Es tracta de tenir en compte un 
conjunt de variables, de con-
text, que expliquen les coses, 
no una cosa sola.
Aleshores es va fer el que es 
podia fer, no penso que fos una 
estafa. Aquell passat era com-
plex d’enfocar, hi havia por. 
L’ombra de la guerra és present 
a la transició. Les coses van 
anar passant, no hi havia un 
guió establert.

• Més de 40 anys després vi-
vim en un fenomen inusual a 
altres països que han viscut 
una dictadura, i és el fet que 
convisquin vestigis i símbols 
del franquisme amb elements 
propis de la democràcia.

És al·lucinant, hi ha una 
cacofonia memorial. A Cata-
lunya menys. Vaig fer un es-
tudi sobre això. A Catalunya, 
a Euskadi, a les Illes i al País 
Valencià, com que hi havia 
una voluntat de normalització 
lingüística simultània a l’aca-
bament de la simbologia opres-
sora, aleshores es va donar una 

substitució molt més extensiva. 
Penso que les esquerres van 
tenir por, no es van atrevir a 
anar més enllà. El tema és molt 
complex perquè hi ha una gran 
càrrega emocional. Potser va 
ser una mesura prudent de cara 
a enfocar com es relacionaven 
els ajuntaments democràtics 
respecte d’un passat.

• Com veu la situació política 
que es viu a Catalunya actu-
alment?

jo sóc pessimista, franca-
ment. Estem en un punt mort, 
en un cert cul de sac. Una ge-
neració ha fet un aprenentatge 
en tots aquests anys de procés 
però això té unes coordena-
des d’explorar les possibilitats. 
Em vaig dedicar a la política 
a partir de valors que conser-
vo i estic força decebuda. La 
política també ha de resoldre 
aquells grans temes d’identitat 
nacional. La gent busca sortides 
i hem entrat en un determinat 
procés que no tinc la sensació 
que estigui ben conduït.

• Quins projectes tens entre 
mans?

Pròximament tinc una col-
laboració a Vitòria en un semi-
nari sobre l’estat de benestar i 
les polítiques socials en termes 
històrics. també he de fer un 
homenatge a una professora 
que es jubila i vull treballar en 
els processos de depuració del 
magisteri. <

Montse Duch Plana
Un dels actes centrals en l’apartat cultural de la passada Festa Major d’Hivern va ser la signatura del conveni de cessió 
del Fons Bibliogràfic per part de la doctora en Història i Catedràtica d’Història Contemporània Montserrat duch Plana a 
l’Ajuntament. L’acte de presentació es va fer el passat 23 de gener a la Biblioteca Municipal sota el títol “Una historia-
dora entre llibres” El fons bibliogràfic portarà el nom de Fons Montserrat duch Plana i es podrà consultar a la Biblioteca. 
A la següent entrevista parlem d’aquesta cessió, de la importància dels llibres, i d’altres aspectes d’actualitat.

Acte de presentació donació Fons Montserrat Duch Plana



13dConstantí / febrer 2017 eSPortS

Presentació oficial dels equips 
del Club Bàsquet Constantí

Acte de reconeixement a Ángel 
Darío Rodríguez, campió estatal 
Júnior de Gimnàstica rítmica

El Pavelló Poliesportiu acull diverses jornades 
del Campionat de Lliga de Tir amb Arc en Sala

XIV edició del Trofeu de Karate “Vila de 
Constantí”

XIII edició del Trial per Nens “Vila 
de Constantí”

El Club Bàsquet Constantí va 
aprofitar la jornada del passat 
diumenge 20 de novembre per 
realitzar la presentació oficial 
dels tres equips que conformen 

l’entitat davant de la seva afició, 
al Pavelló Poliesportiu. Aquesta 
temporada 2016-2017 el Club 
manté els dos equips en la cate-
goria Sènior Masculí (Sènior “A” 

i Sènior “B”), i la gran novetat és 
la creació d’un equip a la cate-
goria Cadet, amb l’objectiu de 
començar a impulsar el bàsquet 
base al municipi. <

L’Ajuntament de Constantí va 
oferir el passat mes de novem-
bre un acte de reconeixement al 
jove constantinenc Ángel darío 
Rodríguez, proclamat campió 
d’Espanya de Gimnàstica Rít-
mica en categoria júnior mas-
culí. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcalde Óscar 
Sánchez i el regidor d’Esports 
de l’Ajuntament, Fede díaz, a 
més dels familiars del jove es-
portista i una representació de 

l’Institut de Constantí, on es-
tudia. L’esportista, de 15 anys 
d’edat, forma part del club CE 
Kalos de tarragona, sent l’únic 
representant masculí de l’es-
port de Gimnàstica Rítmica a 
la demarcació de tarragona. El 
passat 14 de novembre es coro-
nava com el millor gimnasta de 
l’estat en categoria júnior mas-
culí, obtenint la medalla d’or al 
Campionat d’Espanya disputat a 
Valladolid. <

diversos clubs i associacions de 
Karate del Camp de tarragona i 
les terres de l’Ebre van prendre 
part el passat 12 de novembre 
de la XIV edició del trofeu de 
Karate d’estil Kushin Kai “Vila 
de Constantí”, el memorial de-

dicat al mestre Akio Nozoe que 
cada any organitza el Club de 
Karate Kushin Kai de Constan-
tí, i que ja s’ha consolidat com 
una de les trobades més im-
portants de Karate d’aquesta 
modalitat. Uns 180 esportistes, 

de totes les edats, van parti-
cipar d’aquesta exhibició que 
va plantejar algunes novetats 
i demostracions per tal de fer 
la trobada més atractiva per al 
públic assistent. <

Entre els mesos de novembre 
i gener el Pavelló Poliesportiu 
ha estat l’escenari de la 3a, 4a 
i 5a jornada del Campionat de 
Lliga de tir amb Arc en sala 
2016-17, organitzat pel Club 
de tir amb Arc de Constantí, 
amb la col·laboració del Club 
tAU de tarragona. L’alt nivell 
dels participants ha fet que en 
aquestes cites s’hagin arribat a 
assolir dos Records estatals en 
puntuació. El passat 26 de no-

vembre la tiradora Rosa Miña-
no, del Club Caldes de Mont-
bui, va aconseguir el Record 
d’Espanya, que posteriorment 
en la cinquena jornada (14-15 
gener) va ser novament batut 
per Lourdes Fernández. La Lli-
ga Indoor ha acabat al gener 
del 2017 amb un balanç molt 
positiu per al club de Constan-
tí, amb una medalla d’or per 
Èlia Canales i un bronze per a 
Maria Pitarch en arc recorbat 

cadet femení. Ester Beltrán 
ha estat plata en el seu debut 
amb arc recorbat aleví femení, 
i Marc Pitarch medalla d’or en 
arc de politges aleví masculí.
A dia d’avui Constantí s’ha 
convertit en un referent pel 
que fa al muntatge i organit-
zació de competicions de tir 
amb arc, tant a nivell d’instal-
lacions com en el seu desenvo-
lupament. <

Coincidint amb la Festa Major 
d’Hivern, el Moto Club Constan-
tí va organitzar una nova edició 
del trial per Nens Vila de Cons-
tantí, la primera prova puntua-
ble per al Campionat de Catalu-
nya. Va ser el passat 22 de gener, 
en la XIII edició d’aquest campi-
onat de Catalunya per nens, que 

un any més es va fer al circuit 
de la terra Vermella, a les For-
ques. Un total de 52 pilots van 
participar d’aquest Campionat 
en les següents categories: Ini-
ciació, Aleví, Aleví+8, Base Ben-
zina, Base Elèctriques, Promo i 
oberta. <

Foto de grup amb els integrants dels 3 equips del C.B.Constantí

Una de les jornades de Tir amb Arc disputades al Pavelló Poliesportiu

L’alcalde i el regidor d’Esports, Fede Díaz, en l’acte de recepció al jove campió

Imatge de tots els participants al Trofeu de Karate “Vila de Constantí”

Un dels podis amb els guanyadors del XIII Trial per Nens “Vila de Constantí”
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Millorant Constantí - PSC
després del període estival de vacances, els 
petits detalls ens fan la vida més agrada-
ble i més si milloren la nostra seguretat, és 
per això que dediquem molts esforços a les 
petites actuacions: reposició de panots, ar-
ranjament de desperfectes tant en voreres 
com en l’asfalt, millora en la senyalització, 
etc. Ens queda molta i molta feina encara a 
fer en aquest aspecte, però amb constància, 
empenta i dedicació millorarem Constantí.

ja portem diverses actuacions de su-
pressió de barreres arquitectòniques, rea-
litzant actualment les de la plaça Rafael 
de Casanova.

A la zona del Grup Adigsa es realitzen 
actuacions de reparació del formigó i de 

l’asfaltat. En breu s’iniciarà la reparació 
dels bancs existents a les cantonades de 
totes les Illes amb les mateixes condicions 
que els que s’han dut a terme al carrer jau-
me I cantonada carrer Centcelles, tot i que 
encara estan pendent de finalització de la 
pintura.

Una altra mancança que en breu re-
soldrem serà la falta de papereres a bona 
part del municipi, un cop haguem finalit-
zat l’estudi global que estan realitzant els 
serveis tècnics municipals.

A les obres del carrer Barcelona que-
da pendent algun detall i la instal·lació de 
les faroles, que s’ha endarrerit per proble-
mes en el seu subministrament per part 

del fabricant; possiblement quan us arribi 
aquesta revista ja estiguin col·locades.

Recentment hem signat una subvenció 
amb la diputació per iniciar la reparació, 
posta a punt i millores del Pavelló Polies-
portiu per poder atendre amb en òptimes 
condicions els jocs del Mediterrani 2017, 
ara 2018. La documentació necessària per 
procedir a la seva licitació està molt avan-
çada, ja que se suposava que es realitzari-
en al juliol. El fet de l’ajornament d’un any 
ens dóna més marge per a la seva realit-
zació, si bé tenim pensat realitzar-la en el 
decurs d’aquest any.

tenim més projectes en marxa, pro-
jectes pendents de redactar, renovació de 

carrers, places i vials, millora en els serveis, 
etc. que us anirem comentant en properes 
revistes.

Volem el millor pel nostre poble i per 
això treballem.

El Grup Municipal Socialista no vol fi-
nalitzar aquest escrit sense donar les grà-
cies a la gran quantitat de ciutadans que 
mostren la seva estimació pel seu poble. Va 
per tots els que amb respecte i amb afany 
constructiu ens mostren l’interès i com-
promís que tenen amb el nostre Constantí: 
ens comenten les seves preocupacions i 
possibles millores, i fins i tot la col·labora-
ció dels que, amb cartells, demanen que es 
respecti el mobiliari urbà. <

Present i futur - ERC

CiU

Esquerra Republicana ha iniciat una cam-
panya per tal que els ajuntaments cata-
lans comencin a cobrar el 100% de l’IBI 
de les autopistes un cop que el 31 d’agost 
va finalitzar el benefici del 95% del qual 
gaudien aquestes infraestructures viàries, 
concretament l’AP-7, AP-2, C-32 i C-33. 
ERC ha presentat diverses preguntes al 
Senat i aquest passat dijous 19 de ge-
ner, durant la compareixença del ministre 
Cristóbal Montoro a la Comissió d’Hisenda 
i Funció Pública, va demanar que en cap 
cas es prorrogui l’exempció.

Constantí s’ha vist perjudicat per 
aquest benefici fiscal de la concessionà-

ria de les autopistes que, anualment a 
tot Catalunya, s’ha estalviat 10 milions 
d’euros que no han anat a parar a les hi-
sendes locals. Ara toca defensar, un cop 
més, que Constantí rebi el que li pertoqui 
i per això vam presentar al plenari muni-
cipal una moció perquè els nostres pres-
supostos municipals incloguin, al capitol 
d’ingressos, el cobrament del 100% de 
l’IBI de l’autopista i vam reclamar al go-
vern muncipal que faci totes les gestions 
necessàries perquè sigui una realitat al 
nostre poble.

Amb aquest article també volem apro-
fitar per animar-vos a participar el proper 

24 de febrer de la xerrada que organitza 
l’ANC de Constantí , amb la participació 
del diputat de junts Pel Sí - Lluís Llach.

La República Catalana és l’única veri-
table oportunitat per crear un nou estat, 
canviant tot allò que avui no funciona. 
Per ser tractats amb respecte i per tenir 
les institucions al servei de les persones. 
Per canviar les velles estructures per nous 
models de democràcia i crear així una Ad-
ministració avançada i innovadora.

Perquè és la gran oportunitat per po-
der decidir per nosaltres mateixos, entre 
tots, com volem que sigui el nostre país. 
Conservar el que té de bo, millorar el que 

no ens agradi i canviar allò que no és pos-
sible canviar dins del govern espanyol.

Més del 80% dels catalans volem de-
cidir el nostre futur en un referèndum. És 
el moment de construir un futur millor 
per a tots, entre tots. Perquè la República 
Catalana és un projecte comú en el qual 
tots hi tenim molt a guanyar. Pensem el 
que pensem, vinguem d’on vinguem. Hi ha 
trens que passen només una vegada a la 
vida. Aconseguir un futur millor és a les 
teves mans. <

Felicitar-nos per l’aprovació del pressupost 
2017 dins de l’any corresponent 2016. Hem 
vist positiu consolidar la plantilla de càr-
recs de funcionaris, clau per dur a terme les 
funcions que ha de tenir una administració 
del segle XXI. Ara caldrà que s’abordin totes 
les tasques endarrerides fins ara i que ne-
cessiten la dedicació de tots els membres 
del consistori, per concretar les actuacions 
del Constantí el futur.

Ens preocupa el ritme de despesa que 
s’ha implantat, un increment en despeses 
supèrflues, que no es proporcional a un en-
riquiment cultural. Cada àrea de l’ajunta-
ment sembla tenir autonomia pròpia, cada 
regidor de l’equip de govern va a la seva, es 
gasta el que vol, en funció de les necessi-
tats que ell percep com ineludibles i que no 
son compartides per la totalitat de l’equip 
de govern. No existeix el treball en equip.

Una dada important és que en els dar-
rers quinze anys no es va haver de recórrer 
al vot de qualitat de l’alcalde per arribar 
amb un consens en les propostes presen-
tades al Ple de l’ajuntament i en el darrer 
any l’alcalde ha hagut de fer servir en 3 
ocasions el vot de qualitat per aprovar 3 de 
les propostes més importants presentades 
en Ple al llarg del passat 2016, entre elles 
els 3,5 milions d’euros de inversió de l’any 
2016, això reflecteix la manca de voluntat 
política per comunicar-se amb la resta del 
consistori i de buscar projectes consensu-
ats per tots i que tinguin continuïtat en un 
futur.

Ens preocupa la manca de seguiment i 
compromís que te l’actual equip de govern 
respecte a la qualitat de l’aire que respirem 
en el nostre municipi, tots hem pogut patir 
els episodis de males olors que hem tingut 

des del passat mes de setembre fins al dia 
d’avui, molts dies eren insuportables, així 
com episodis de benzè, un contaminant 
cancerigen en els éssers humans, segons 
han determinat tant l’Agència Internacio-
nal per la investigació del Càncer (IARC), 
com l’EPA (Agència de Protecció Ambien-
tal). Els estudis que es van iniciar sobre la 
qualitat de l’aire que respirem al nostre 
municipi amb l’anterior equip de govern 
han quedat paralitzats i sense continuïtat. 
Això no pot ser, hem de treballar en la ma-
teixa direcció i des del nostre grup estem 
oberts a col·laborar i ajudar per vetllar i 
obtenir una millora de la qualitat del nos-
tre aire. No oblidem que s’està jugant amb 
la NoStRA SALUt i la dels NoStRES FILLS 
i no prenem consciència. Volem treballar 
amb l’observatori de la salut, per conèixer 
de primera mà el grau d’afectació d’aquests 

contaminants en el nostre entorn. És im-
portant conèixer el risc per poder actuar i 
treballar per minimitzar-ho.

després de la celebració de la passada 
Festa Major del nostre co-patró Sant Se-
bastià, es bo realitzar un exercici de refle-
xió que ens serveixi per futures millores . 
Crec que tots vam veure com molts actes 
van quedar deslluïts, per no disposar d’un 
centre cultural polivalent apropiat per re-
alitzar-los. tots els ciutadans del nostre 
municipi es mereixem un lloc digne, on 
poder seure i gaudir de qualsevol acte amb 
un mínim de comoditat per la gent gran, 
pels petits, pels pares,.....que anem a gaudir 
d’aquests actes, perquè volem participar 
d’ells… A reveure. <

Suspès mediambiental dintre del paradís - ICV-EUIA
Sí, Constantí s’ha convertit en el paradís. 
Segons sembla, aquest govern està cobrint 
per a molts el 100% de les necessitats dels 
nostres vilatans i vilatanes. És clar, quin 
govern no faria bé les coses heretant de 
l’anterior legislatura no només els comp-
tes sanejats a la totalitat sinó que amb 
un romanent de tresoreria de més de 
3.500.000 euros. tots estem molt d’acord 
en que el carrer Barcelona ha quedat 
molt bonic i la millora de les voreres per 
a persones de mobilitat reduïda ha estat 
tot un encert. Segurament els residents a 
l’Avinguda Andorra, que lluny de ser una 
avinguda sembla més un camí de bestiar, 
(o carrers amb necessitat d’asfalt nou com 
carrer tarragona, Pallaresos, la Ravaleta o 
Serapi) estan molt contents de la inversió 
que està fent l’ajuntament en la millora 
dels carrers. tant com els veïns que han de 

fer peripècies per aparcar entre monticles 
de sorra en aparcaments de dissuasió mal 
habilitats.

Sí, Constantí és tot un paradís. Només 
cal respirar ben profundament per omplir 
els pulmons d’aire nét i fresc. És totalment 
comprensible que, tenint una qualitat de 
l’aire tan bona, el PSC s’abstingui i el PP 
voti en contra de la moció sobre el control 
de la qualitat de l’aire al nostre municipi 
que, per sort, va ser aprovada amb els vots 
a favor de PdCAt, ICV i ERC al ple del 26 
de novembre de 2015.

Gràcies a aquesta moció, l’ajuntament 
es comprometia a realitzar un segon es-
tudi sobre la qualitat de l’aire al munici-
pi, per avaluar la situació real, identificar 
i quantificar els compostos perjudicials 
per a la salut i, així, prendre mesures al 
respecte per aquelles empreses que més 

contaminen. Avui en dia, l’ajuntament no 
ha fet més que mirar cap a un altre cos-
tat. Mentre tant, les xarxes socials bullen 
sobre aquest tema. Al ple de novembre de 
2016, ICV va tornar a reclamar aquest se-
gon estudi.

En aquests darrers mesos la intensitat 
de la pudor de hidrocarburs i la contami-
nació ha estat desorbitada. No més enllà, 
empreses del sector químic del nostre 
entorn, reconeixen haver superat per 6 
vegades el permès en emissions en benzè 
a l’atmosfera, segons dades de la caseta 
que recull les emissions al nostre municipi 
situada al costat de la plaça de la Gene-
ralitat.

Aquí rau la nostra sorpresa davant el 
fet que el PSC, UPC i PP ens tombessin la 
moció i ni tant sols ens deixessin debatre 
el tema al plenari. ja intuíem que estarien 

disposats a col·laborar, ja que malgasten 
més de 100.000 € en festes majors i en 
altres iniciatives de menys prioritat. És 
per això que vàrem demanar la presència 
i col·laboració de diferents càrrecs de la 
Plataforma de Cel Net, per a fer pressió al 
govern actual i vam marxar amb un pam 
de nas en descobrir, sorpresos, què ni tants 
sols ens volen escoltar.

Ens hi juguem molt, cada dia són més 
els nadons, la gent gran i molts més els 
que patim les conseqüències de la con-
taminació, infeccions respiratòries, al·lèr-
gies, malalties a la pell, etc. Creiem que 
és de màxima prioritat escoltar, debatre, i 
prendre decisions encertades.

Salut!!! (pel qui la pot gaudir, és 
clar). <



15dConstantí / febrer 2017 GrUPS mUNIcIPaLS

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
ceIP ceNtceLLeS  977 520 504
ceIP 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
IeS   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  977 524 048
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
  679 162 416
UrV eNoLoGIa 977 558 600
VIL·La de ceNtceLLeS  977 523 374

ÀREA BÀSICA DE SALUT
Horari matí: de 8 a 14 h.

Horari tarda: de 14 a 21 h.

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

Horts, núm. 6

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

telèfon: 902 111 444

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

fon: 977 524 109

VETERINÀRIA D’URGèNCIES
661 73 81 31

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
C/ Major, 27 – 43120 Constantí
tel. 977 520 521 – Fax: 977521 121
ajuntament@constanti.cat
www.constanti.cat
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h

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

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

CEMENTIRI
dimarts i dijous de 15 a 17 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
gu-gu@constanti.altanet.org
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.

(

Desde el Partido Popular, estamos trabajando para poder hacer un pueblo mejor - PP

Units Pel Canvi

Nuestra es idea de que un pueblo seguro, 
es un pueblo vivo, que crece y mejora.

Esperamos que este año, sea el año 
en el que tengamos cámaras de vigilancia 
que ayuden a la seguridad ciudadana.

Esta vigilancia empezará en calles 
cercanas a las dependencias municipales, 
con la idea de extender la video-vigilancia 
paulatinamente en el municipio.

Estos días, estamos viendo como el 
barrio de “la patá” poco a poco se está va-
ciando de pisos ocupados. ojalá este año 
podamos decir que Constanti no tiene vi-
viendas ocupadas.

Nosotros creemos que tenemos que 

mejorar mucho, tenemos que centrar 
nuestros esfuerzos en atraer a empresas 
que puedan crear empleo para nuestros 
vecinos, por eso, instamos al ayuntamien-
to para crear un plan de acción, para me-
jorar los servicios, el polígono y todo lo 
que esté en nuestra mano para que las 
empresas elijan nuestro pueblo para ins-
talarse.

Creemos en las ayudas a la contrata-
ción, por eso daremos nuestro apoyo a las 
próximas subvenciones para contratar a 
parados de Constanti.

Este año, logramos que el ayunta-
miento dedicase 50.000 euros para ayudar 

a que las empresas contraten a parados 
del pueblo… A ver si este año podemos 
seguir así.

otro asunto importante es la forma-
ción, queremos que en Constanti se pue-
dan realizar los cursos de electricista, fon-
tanería, soldador, AEQt, etc. Estos son los 
que más salida tienen en nuestro entorno, 
por eso creemos que es tan importante 
que podamos impartirlos en nuestro pue-
blo, y que además estén subvencionados, 
así será más fácil que nos cojan en la pe-
troquímica y resto de empresas de la zona.

Cabe destacar, que hemos cobrado la 
mayor parte de los 770.000 euros que nos 

debía la Generalitat, y gracias a todos, y 
repito, a todos los partidos municipales-
juntos hemos logrado hacer una moción 
sin ideologías ni banderas, y así nos han 
hecho caso. doy mi cordial enhorabuena 
todos y cada uno de los que han ayudado 
para conseguirlo.

Espero que este gran resultado, sirva 
para que “algunos” se den cuenta, que si 
en vez de perseguir objetivos partidistas, 
nos centrásemos en Constantí, que es para 
lo que nos han elegido nuestro vecinos, 
seguro que muchas, muchas cosas, irían 
mejor. <

En la última revista, la agrupación Units 
pel Canvi, pasaba el relevo a quien qui-
siera utilizar este espacio, cosa que 
agradezco porque no se brindan muchas 
oportunidades como esta a los ciudada-
nos, no es algo normal en este pueblo y 
me parece buena idea dar voz a quién no 
la tiene. No tengo espacio para exten-
derme mucho así que iré directamente al 
grano y publicaré mis reflexiones y las de 
otras personas de Constantí.

“Pienso que el actual gobierno está 
haciendo cosas buenas, poner a funcio-
nar un ayuntamiento que siempre ha es-
tado rayando la ilegalidad ha consumido 
casi dos años de mandato y no es moco 
de pavo.

En general, las obras son beneficiosas 
para las poblaciones si se hacen con ca-
beza. El arreglo de la calle Barcelona era 

necesario. Está claro que habrá defenso-
res y detractores, nunca llueve a gusto 
de todos. Pero si el partido socialista 
cumple, cuando termine esta legislatu-
ra la mayoría de las calles y plazas que 
estaban más deterioradas, quedarán en 
perfectas condiciones. Algunas obras lle-
vaban años aparcadas y otras ni siquiera 
entraban en los planes de los anteriores 
gobiernos, sobre todo en la zona de las 
viviendas. Como siempre.

Por mi parte, nada que objetar, si aca-
so felicitarles por ello.

Quisiera felicitar también a los res-
ponsables de que ¡por fin! tengamos un 
Polideportivo como dios manda, hasta 
ahora había estado completamente des-
aprovechado y olvidado. Supongo que no 
le interesaba a nadie. Soy usuario desde 
hace varios años y debo decir que ni si-

quiera cuando se inauguró estuvo en tan 
buenas condiciones como ahora. Se nota 
que hay alguien a quien le interesa el de-
porte. YA ERA HoRA.

Muy necesario también (la buena 
imagen lo es todo) es mantener los par-
ques, los jardines y las calles en perfectas 
condiciones, y se ha hecho sin despilfa-
rrar, que no es nada fácil, otro ejemplo de 
buena gestión.

Y hablando de despilfarro, gastar ale-
gremente y sin control un dinero que sale 
en su mayor parte de nuestros bolsillos 
me parece lamentable.

El dESPILFARRo en las fiestas, es 
vergonzoso. Y que no se haga nada por 
pararlo es todavía peor, lo que se ahorra 
con tanto esfuerzo por un lado, se tira 
alegremente por otro.

Sr. Alcalde, esto es un toque de aten-

ción: no necesitamos una fiesta mayor 
que dure una semana, ni una Fira que se 
alargue tres días, ni una fiesta de invier-
no a todo trapo.

Constantí no es Barcelona ni Madrid, 
es un pueblo deprimido con muchas fa-
milias necesitadas y no nos parece bien 
que mientras nosotros pasamos penas, 
ustedes se gasten nuestro dinero sin nin-
gún miramiento. Y además con soberbia. 

Aquí se dan subvenciones millonarias 
a un club de futbol que no revierten en 
sus socios ni en su futbol base, siendo 
esto tan importante. ¿Para cuándo un 
convenio que les pare los pies como se 
hace en todas partes? (Lo firma hasta el 
Nástic) Aunque pierda los votos de estos 
caraduras, seguramente los ganará por 
otro lado”. <

SERVEIS I TELÈFONS
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Ballada de sardanes durant la Festa Major d’Hivern

Festival de Nadal del Club Patí Constantí

L’Associació Moto Clàssic Constantí al Pont de les Caixes

La Biblioteca es va omplir de gom a gom pels X Premis Literaris Constantí

Flashmob per la Marató de TV3

Lectures Solidàries per la marató de TV3

Dinar Pre-Nadal de l’Associaci¢ de Jubilats

Gran cadena humana per dir NO a la violència de gènere

Sopar de Cap d’Any al Pavelló Poliesportiu

Festival de Nadal del Club Gimnàstica Estètica

Joan Reig i Sergi Esteve en concert a la Societat El Casino

Tast d’Olis al Sindicat Agrícola


