
S’amplia l’ajut per 
la compra de llibres 
i material escolar

mosaics
Publicació de l’Ajuntament de Constantí

Número 16 Octubre 2015

Augmenta en un 13% 
la participació a les 
eleccions del 27-S

Festa Major d’Estiu 
i Diada Nacional de 
Catalunya



2 mosaics  ·  octubre 2015

 

SUMARI

3 L’alcalde

4 Eleccions 27-S

6 Serveis municipals

7 Treball

9 Seguretat

10 Ensenyament

12 Medi Ambient

13 Festes

17 Diada

19 Cultura

21 Entitats

22 Entitats i Joventut

23 Esports

25 Ràdio

26 Biblioteca

27 Grups municipals

30 Entitats ciutadanes

31 Serveis i telèfons

Edita:  
AjuNtAMENt DE CoNStANtí
C. Major, 27 - 43120 Constantí 

Redacció i entrevistes: 
Jordi Martínez
Joan Mellado 

E-mail: premsa@constanti.cat 

telèfon: 977 52 19 11

Fotografies: Rafael Solé, 
Antoni Fortuny

Producció: Inventa’t Comunicació

Dipòsit Legal: T-312-2009 

mosaics



 3mosaics  ·  octubre 2015

 

L’ALCALDE

Han passat ja 100 dies des de la meva arribada a 
l’alcaldia. Cent dies intensos, i tot que pel mig 
hem tingut l’agost, mes tradicional de vacances 

(que de ben poques hem gaudit), han estat moltes les 
activitats que hem realitzat: S. Joan, Festa Major, cine-
ma a la fresca, Diada, menjador escolar a l’estiu i un 
llarg etcètera del qual fem esment en aquesta revista.

Però són més les coses que encara ens queden per 
fer, com és l’adaptació a la Llei de transparència, i l’ac-
cés a la informació pública i bon govern, que hem de 
complir les administracions públiques i entitats vincu-
lades. Hem d’informar la ciutadania sobre la presa de 
decisions i gestió de les administracions, desenvolupar 
la idea de Govern Obert, impulsar la qualitat demo-
cràtica de les institucions, garantir la participació dels 
ciutadans en les polítiques públiques, i millorar el 
sistema de rendició de comptes i de responsabilitat 
per part dels diferents nivells de govern, sense oblidar 
l’adequació dels recursos tecnològics de l’Ajuntament. 
En definitiva, reforçar la confiança dels ciutadans i les 
ciutadanes en les seves institucions, facilitant la infor-
mació i exposant-la a la web municipal.

L’aplicació d’aquesta llei suposa un repte impor-
tant, ja que som l’equip que l’estrenem al nostre Ajun-
tament. En un cicle en què no abunden els recursos, 
cal que esmercem mitjans personals i financers per 

poder-la complir. Tot i que 
no hem de perdre de vista 
que difondre la informació 
de manera veraç i objectiva, 
constant i actualitzada per-
manentment, i ordenar-la 
de manera que sigui acces-
sible i comprensible per a 
les persones, temàticament 
i cronològicament, no és el 
simple fet del compliment 
de la llei, sinó la realitza-
ció d’un desig abastament 
expressat  en tots els àmbits. 

Pretenem retornar la confiança i el respecte de 
les persones vers les institucions, els seus gover-
nants i els treballadors públics. Vosaltres disposa-
reu, com en totes les altres administracions, del Por-
tal de Transparència, instrument que heu d’utilitzar 
per expressar el vostre grau de satisfacció pel que 
fa als serveis públics i les activitats de  l’Ajunta-
ment. Gràcies a aquesta eina estarem permanent-
ment en contacte. Us encoratjo a què l’aprofiteu! 

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí

Han pasado ya 100 días intensos, y pese al agosto, 
mes tradicional de vacaciones (aunque pocas hemos 
disfrutado), han sido muchas las actividades: S. Juan, 
Fiesta Mayor, cine a la fresca, Diada, comedor escolar 
en verano y un largo etcétera mencionado en esta 
revista. Pero son muchas más las cosas que aún nos 
quedan por hacer, como es la adaptación a la Ley de 
transparencia y el acceso a la información pública y 
buen gobierno, que debemos cumplir las adminis-
traciones públicas y entidades vinculadas. Hemos de 
informaros sobre la toma de decisiones, actividad y 
gestión de las administraciones, desarrollar la idea de 
Gobierno Abierto, impulsar la calidad democrática de 
las instituciones, garantizar la participación de los ciu-
dadanos en las políticas públicas, y mejorar el sistema 
de rendición de cuentas por parte de los diferentes 
niveles de gobierno, sin olvidar la adecuación de los 
recursos tecnológicos del Ayuntamiento. En defini-
tiva, reforzar la confianza de los ciudadanos/as en 
sus instituciones, facilitando la información pública y 
exponiéndola en la web municipal.

La aplicación de esta ley supone un reto, ya que 
somos el equipo que la estrenamos en nuestro Ayunta-
miento. En un ciclo en el que no abundan los recursos, 
es necesario emplear medios personales y financieros 
para poderlo cumplir. Aunque no debemos perder de 
vista que difundir la información de manera objetiva 
y actualizada permanentemente, ordenarla de forma 
que sea accesible y comprensible para las personas, 
temática y cronológicamente, no es para nosotros el 
hecho del cumplimiento de la ley, sino la realización 
de un deseo expresado en todos los ámbitos. 

Pretendemos devolver la confianza y el respeto de 
las personas hacia las instituciones, sus gobernantes y 
los trabajadores públicos. Vosotros dispondréis, como 
en todas las otras administraciones, del Portal de 
Transparencia, instrumento que podréis utilizar para 
expresar vuestro grado de satisfacción con respecto a 
los servicios públicos y las actividades de la adminis-
tración pública —en este caso el Ayuntamiento. Gra-
cias a esta herramienta estaremos permanentemente 
en contacto. Os animo a que la aprovechéis!
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Les eleccions al Parlament registren una 
participació del 71,3% a Constantí
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Les taules electorals del 27-Ses van concentrar al Pavelló

Els resultats de les eleccions del 27-S a Constantí 
han deixat una participació  total del 71,3%, gairebé 
13 punts per sobre de les eleccions del novembre de 
2012.  Un total de 2.934 electors van exercir el seu dret 
a vot d’un cens electoral de 4.114. Aquesta vegada 
l’abstenció es va situar en el 28,7%, molt per sota del 
41,3% de les anteriors eleccions. 

A l’igual que a la demarcació de Tarragona i a Catalu-
nya, Junts pel Sí ha estat la força més votada en aques-
tes eleccions al Parlament de Catalunya, amb 790 vots, 
un 27,14% del total. El PSC ha estat la segona força amb 
major nombre de vots, 696 (23,91%), per sobre dels 517 
que va obtenir el 2012. L’augment més significatiu ha 
estat el que ha protagonitzat Ciutadans, que se situa 
com a tercera força més votada al municipi, amb 669 

Junts Pel Sí s’imposa de forma ajustada, 
seguit de PSC i Ciutadans
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vots (22,98%), superant en un 14% el suport que va 
rebre en les darreres eleccions. El PP passa a ser la quar-
ta força, perd vots i es queda amb 289 (9,93%).

Catalunya Sí que es Pot va obtenir un total de 205 
vots (7,04%), mentre que la CUP també experimenta 
una forta pujada i rep 137 vots (4,71%). Unió Democrà-
tica de Catalunya va rebre 68 vots (2,34%), el PACMA 
28 (0,96%).

A la demarcació de Tarragona, Junts pel Sí ha estat 
també l’opció més votada i aconsegueix 9 escons 

(41,6% dels vots). Ciutadans aconsegueix conver-
tir-se en la segona força, i incrementa la seva repre-
sentació amb 4 diputats de la demarcació al Par-
lament (19,41%). El PSC perd un representant de la 
demarcació i es queda amb 2 diputats com a tercera 
força, mentre que el PPC perd dos diputats i es 
queda amb només un representat de la demarcació. 
La CUP obté per primera vegada un representant de 
la demarcació, i finalment Catalunya Sí que es Pot 
també aconsegueix un diputat per Tarragona. Al 
conjunt de la província de Tarragona la participació 
ha estat del 76%. <

Quadre comparatiu dels dos darrers comicis autonòmics al municipi de Constantí. Font: diari Nació Digital



6 mosaics  ·  octubre 2015

 

SERVEIS MUNICIPALS

Benvolguts ciutadans, us he d’agrair la confiança 
dipositada en nosaltres per als propers 4 anys. 
Estem molt il·lusionats i amb moltes ganes de 
desenvolupar els projectes de millores que portem 
en cartera. Tenim una Hisenda sanejada i amb 
liquiditat que, un cop tinguem solucionats temes 
contractuals amb proveïdors i ocupada la plaça de 
recursos humans, ens permetrà concentrar-nos a 
portar a terme les actuacions i activitats previstes 
sense haver de patir per la tresoreria. Aquesta 
situació financera favorable em permet avançar 
que per al proper any 2016, congelarem les taxes 
i ampliarem els supòsits perquè més ciutadans 
en situacions desfavorides es puguin acollir a les 
bonificacions.

En un altre ordre de coses, si mirem l’estat dels 
nostres carrers, són nombrosos els que mostren 
deficiències i als que dedicarem especial atenció 
durant tot el mandat. Estem treballant en la con-
fecció d’un pla d’actuació que arribarà, en alguns 
casos, a l’arranjament integral del carrer incloent la 
supressió de barreres arquitectòniques i la millora 
dels serveis municipals. Tot això es farà paral·lela-
ment a les reparacions que calguin en els llocs que 
demanen més urgència.

En matèria de neteja viària, hem incrementat 
el control sobre l’empresa concessionària i sembla 
que dóna el seu fruit; això no treu que en la prope-
ra licitació del servei procedim a millorar els termes 
establerts fins ara i que repercutiran positivament 
en la netedat de la via pública.

També reivindiquem, com en tantes ocasions 
s’ha fet des d’aquest Ajuntament, la col·laboració 
ciutadana per un Constantí més net. Nosaltres 
aportarem més informació de com s’ha de fer, amb 
la contractació de dos educadors de carrer per cons-

cienciar la ciu-
tadania de la 
i m p o r t à n c i a 
que té que es 
recicli bé per 
millorar el medi 
ambient, que no 
hem d’embru-
tar els carrers, 
que Constantí és casa nostra i que, si embrutem 
els carrers, embrutem casa nostra, que els gossos 
hauran de fer les seves defecacions al dos pipicans 
que tenim programats fer o bé recollir-les i diposi-
tar-les a la paperera més propera de les existents i 
de les noves que col·locarem.

No puc finalitzar sense referir-me al greu incre-
ment de furts que pateixen els nostres pagesos. 
La contractació del servei de guarderia rural no ha 
estat prou per posar fre a aquests actes delictius 
que s’han vist incrementats per l’atractiu preu de 
l’avellana. I lamento molt que no haguem tingut 
una major presència dels Mossos, tot i tenir conei-
xement d’aquesta problemàtica. Aquests primers 
100 dies han estat molt intensos, molta feina, 
preparació de projectes, molta informació per assi-
milar, problemàtiques diferents i diverses, moltes 
reunions d’atenció al ciutadà, amb proveïdors, amb 
institucions, amb societats de tot tipus i un llarg 
etc..., 100 dies per no oblidar en positiu i que m’ani-
men en el meu compromís de treballar per aquest 
Constantí de tots. Quedo a la vostra disposició. <

Vicenç Maceira Barbosa
Regidor d’Hisenda, Serveis Municipals, 

Neteja Viària, Entorn rural i Agricultura
vmaceira@constanti.cat

PROGRAMES · CONSTANTÍ RÀDIO 97.9 FM

• Grups Municipals  Els primers dimarts de mes  14 hores
• L’alcalde en directe*  Els darrer dijous de mes  14 hores

* Envieu les vostres preguntes a l’email constantiradio@constanti.cat
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TREBALL

Comencen a treballar les persones 
contractades amb els Plans d’Ocupació locals

El passat  27 de juliol van començar a prestar els seu 
serveis les persones contractades amb els plans d’ocu-
pació locals 2014-2015 de l’Ajuntament de Constantí. 
Aquests plans d’ocupació plantegen la contractació 
laboral temporal en dos torns consecutius de 6 mesos 
de 16 persones en situació d’atur. Aquestes 16 perso-
nes han estat seleccionades en un procés de selecció 
al que es van presentar més de 300 sol·licituds.

L’Ajuntament de Constantí va aprovar fa més 
d’un any aquests plans d’ocupació amb una inversió 
econòmica de 300.000 euros, finançats pel consistori 
en la seva totalitat. L’objectiu ha estat la selecció de 
personal en situació d’aturat/da de llarga durada, 
demandants d’ocupació, inscrits a l’Oficina de Treball 

municipal i que no rebessin cap prestació per deso-
cupació ni subsidi. Els projectes en els quals estan 
treballant les persones contractades són millores en 
la via pública, arranjament de voreres, supressió de 
barreres arquitectòniques, condicionament de parcs i 
jardins, manteniment d’edificis públics del municipi i 
suport administratiu i comunitari a diferents serveis 
municipals.

En la presentació d’aquests plans d’ocupació, l’al-
calde Óscar Sánchez va destacar l’esforç de l’Ajunta-
ment per lluitar contra l’atur i potenciar la creació 
de llocs de treball i va manifestar la intenció del 
consistori de crear, en un futur, una borsa de treball 
rotatòria.< 

L’alcalde Óscar Sánchez i les regidores Fortuny i Cano, amb els treballadors contractats
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TREBALL

L’àrea de Treball de l’Ajuntament de Constantí 
finalment triplicarà les quantitats a fi d’incentivar 
la contractació del col·lectiu d’aturats del municipi. 
S’han intensificat les relacions amb el col·lectiu 
d’empresaris del nostre Polígon buscant amplificar 
l’efecte d’atendre als nostres aturats. Des d’aques-
ta àrea se’ls està facilitant el mètode perquè se’ls 
retornin certes quantitats que se’ls va cobrar il·lí-
citament. De tota la suma d’iniciatives han de 
prosperar resultats, llocs de treball dels que encara 
estem molt necessitats. Així mateix, des d’aquesta 
regidoria sortiran noves propostes que vagin en la 
mateixa direcció i que el nou govern ha d’acabar 
permetent. Comentar que s’hauran publicat, quan 
llegiu això, noves places de treball per millorar el 
dia a dia del municipi i que el Pla d’Ocupació conti-
nuarà endavant però amb les millores necessàries 
perquè aquest funcioni encara millor.

Pel que fa al complicat tema de l’habitatge, crec 
que s’hauria d’haver pres més seriosament i se li 
hauria d’haver dedicat més esforç i més temps, 
trencant la línia passiva a la qual ens tenien acos-
tumats.

 Nosaltres estem compromesos des de ja, hem 
iniciat un projecte que respon a les necessitats 

d’aquest muni-
cipi. S’ha reu-
nit a tots els 
implicats: enti-
tats finance-
res, seguretat, 
mediació, el 
mateix equip 
municipal de 
govern, associacions... L’objectiu és donar solucions 
per acabar com més aviat amb el mètode “Okupa”. 
Volem solucionar el primer cas d’una família des-
nonada que pugui accedir a un lloguer social just. 
Volem el primer perquè després vinguin més i això 
dissuadeixi qualsevol veí a donar un cop de peu i 
“okupar”.

Costarà esforç, ja ho sabem, tant de temps de 
negligència i abandonament té la dificultat afegida 
que sempre cal començar des de zero i nosaltres ja 
hem començat així que, demanar col·laboració als 
nostres veïns no hauria de ser una preocupació.<

FederIco díaz LÓpez

Regidor d’Ocupació, Habitatge i Esports
fdiaz@constanti.cat

Les obres de la primera fase de 
la restauració del Pont del Caixes 
es troben pràcticament enllesti-
des. Aquesta actuació, que va ser 
finançada amb fons procedents de 
l’1% cultural de la Generalitat, ha  
suposat el reforçament de l’estruc-
tura del pont i fer una canalització 
amb un tub que recorre tota la 
part superior, permetent el trasllat 
de l’aigua del marge dret del riu 
Francolí per al reg de les finques 
dels pagesos.

Ara, la Llei del Patrimoni Histò-
ric permetrà en els propers mesos 

dur a terme la segona fase de 
restauració del Pont de les Cai-
xes. A través de l’1,5% cultural que 
estableix aquesta llei, el Ministeri 
de Foment destinarà 75.594 euros 
al projecte que permetrà realitzar 

actuacions de millora de l’entorn 
dels accessos al monument i la 
vil·la romana de Centcelles. Una 
xifra que cobreix el 75 per cent de 
la despesa i que garanteix l’acom-
pliment del projecte. <

2a fase de restauració del Pont de les Caixes
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SEGURETAT

Contractació d’un servei especial 
de guarda rural tota la setmana

El passat mes d’agost es presentava el nou servei de 
vigilància rural contractat per l’Ajuntament de Cons-
tantí per tal vigilar específicament l’entorn rural del 
municipi. L’objectiu d’aquesta mesura ha estat donar 
seguretat al sector de la pagesia, que en els darrers 
anys ha patit constants robatoris, durant l’època de 
collita. L’empresa Segurcamp Vigilància i Seguretat ha 
prestat aquest servei entre els mesos d’agost i octubre, 
amb una dedicació de 40 hores setmanals, de dilluns a 
diumenge. 

L’activitat d’aquesta empresa ha estat dirigida i 
complementada des de la Policia Local i les seves fun-
cions han estat les de protecció dels béns i dissuasió 
de les persones que poguessin cometre algun delicte 
o infracció administrativa en les finques del terme 
municipal. Els guardes han realitzat intervencions de 
control, detenció i actuacions en cas de delicte. <

[Vigilància rural] 
Constantí

Telèfons de contacte

Policia Local ............. 639 711 641
Segurcamp ................. 661 911 060
Emergències .............. 112

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

A
  p

ro
p

  t
eu

Els representants del Consistori amb els agents de seguretat i el sector de la pagesia
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ENSENYAMENT

Ajuts per a la compra de 
llibres i material escolar

Per a aquest curs 2015-
2016 l’Ajuntament de 
Constantí ha ampliat en 
un 10% les ajudes des-
tinades a la compra de 
llibres i l’adquisició de 
material escolar per als 
alumnes dels centres 
educatius del munici-
pi. Es destinaran prop 
d’11.000 euros a aquest 
paquet d’ajudes a les 
escoles de primària (Mn. 
Ramon Bergadà i Cent-
celles) i l’Institut. Com 
ja ha succeït en els cur-
sos anteriors, l’Ajunta-
ment farà una aportació 
econòmica directa a les 
escoles perquè puguin 

desenvolupar aquests 
ajuts. El consistori vol 
col·laborar amb l’esforç 
de pagament que han 
de fer moltes famílies 
en l’inici del curs esco-
lar a l’hora de comprar 
els llibres,i a la vegada 
contribuir a la igualtat 
d’oportunitats entre els 
alumnes escolaritzats al 
municipi.

Igualment, i com ja 
ve fent des fa uns anys, 
l’Ajuntament col·labo-
ra directament amb les 
Ampes de les escoles en 
la tasca de reciclatge i 
reutilització de llibres de 
text. <

Obres als centres
Abans de l’inici del curs, l’Ajuntament va rea-
litzar tot un seguit d’actuacions de renovació i 
millora dels centres escolars del municipi. Amb 
l’objectiu d’apostar per la millora dels edificis i 
els espais exteriors, el consistori ha destinat prop 
d’uns 30.000 euros a aquestes intervencions. 
Entre d’altres, tasques de pintura de senyalitza-
ció horitzontal i vertical als accessos als centres, 
arranjament de l’interior de totes les escoles, 
pavimentació i remodelació. A més, s’han col·lo-
cat portes laterals a les escoles Centcelles i Mn. 
Ramon Bergadà, i s’ha instal·lat un parc infantil 
homologat al col·legi Centcelles. <

Aquest mes d’octubre un total de 
18 alumnes han començat el curs de 
català de nivell C2 (antic nivell D). Es 
tracta d’un curs que no s’havia fet 
mai, fins ara, a Constantí. L’objec-
tiu del curs és aconseguir un nivell alt 
en llengua parlada i escrita, cosa que 
inclou una bona producció de textos, 
el domini d’un repertori ampli de lèxic 
i el desplegament de tota mena de 
recursos per utilitzar la llengua, d’una 
manera adequada i del tot correcta, en 
situacions col·loquials i formals.  El curs 
tindrà una durada de 90 hores, fins al 
mes de febrer. <

S’imparteix per primera vegada el curs de nivell C2 de català
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ENSENYAMENT

Des de l’Ajuntament de Constantí i, en concret, 
des de la Regidoria d’Ensenyament i Serveis Socials 
hem centrat els nostres esforços en millorar l’edu-
cació i la formació dels  joves i infants del nostre 
municipi. Aquesta realitat s’ha fet notable en la 
inversió que ha fet el consistori en la millora i ade-
quació dels nostres centres escolars. Per començar, 
s’han dut a terme nombroses reformes internes 
a ambdues escoles d’educació infantil i primària. 
També hem millorat l’oci dels més petits amb la 
incorporació de nous gronxadors, entre d’altres 
coses. 

També ens hem conscienciat amb la seguretat, 
qüestió sol·licitada repetidament per part dels 
professors i l’AMPA del col·legi Mossèn Ramon Ber-
gadà, millorant l’accés mitjançant l’obertura d’una 
porta lateral al carrer Vidal i Barraquer. 

Des del consistori, conscients de les despeses 
econòmiques que comporta la tornada a l’escola, 
hem incrementat en un 10% la partida destinada a 
les escoles del municipi per tal de contribuir al pro-
grama de reutilització de llibres i compra de mate-
rial escolar. A més, col·laborant amb el programa 
“Cap nen sense un plat calent a taula”, continua-
rem complementant les beques menjador amb la 

finalitat que tots els 
nens becats puguin 
seguir rebent aquest 
servei.

Pel que fa a l’Es-
cola de Música, ha 
augmentat la seva 
oferta formativa 
amb nous professors 
de flauta i guitarra. 
L’escola d’adults, 
d’altra banda, ha 
ampliat el ventall 
d’oportunitats i  també d’oferta formativa per a 
tots els adults, oferint cursos gratuïts de manipula-
dor d’aliments, cursos d’anglès de nivell B1...

Des de l’Ajuntament, conscients de les neces-
sitats del nostre poble, continuarem treballant i 
esforçant-nos  per fer que la vida dels nostres ciu-
tadans sigui cada dia millor. <

doLors Fortuny GoLorons

Regidora d’Ensenyament, 
Cultura i Serveis Socials
dfortuny@constanti.cat

Comença el curs a l’Escola de Música
El 21 de setembre arrencava un nou curs a l’Escola 
Municipal de Música. Amb l’objectiu que l’alumne 
s’integri en un entorn que l’ajudi a desenvolupar-se 
social i emocionalment, a la vegada que aprèn músi-
ca, l’oferta formativa s’adreça  a alumnes a partir dels 
4 anys i sense límit d’edat, i inclou Programes d’Ini-
ciació, Nivell Elemental, Formació Juvenil, Formació 
Lliure, llenguatge musical, harmonia moderna i con-
junt instrumental. El nivell de matriculació es manté 
similar a l’any anterior, amb una seixantena d’alum-
nes. Com cada any, s’ofereixen els cursos de diferents 
instruments musicals, i els alumnes també es poden 
inscriure a les agrupacions de l’Escola, com la Banda 
Municipal, els Conjunts Instrumentals i la Coral. <
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MEDI AMBIENT

Para conseguir un Ayuntamiento totalmente efi-
ciente, es muy importante dar un valor adecuado 
al factor humano, de esta manera lograremos una 
mejor gestión de nuestra corporación local y un 
mejor servicio para nuestros ciudadanos. Desde 
el departamento de RRHH, intentaremos crear 
diversas bolsas de trabajo, con el fin de evitar las 
contrataciones urgentes por falta de procesos de 
selección.  No es tarea fácil, dadas las diversas 
complicaciones de tiempo que conlleva realizar 
cualquier gestión de este tipo, pero nos comprome-
temos a ir pasito a pasito para ir incorporando poco 
a poco nuevas bolsas de trabajo de interinidad, con 
el fin de evitar las contrataciones urgentes, provo-
cadas por la ausencia de las mencionadas bolsas de 
trabajo de interinos. 

En relación al tema del Medio Ambiente, iremos 
actualizando poco a poco las empresas de nuestro 
Polígono de Constantí, realizaremos campañas de 
concienciación sobre la limpieza de nuestro muni-
cipio, tales como concienciar a nuestra ciudadanía 
a recoger  los excrementos de su animales. Implicar 
a los habitantes de nuestro municipio a hacer un 
pueblo limpio y mejor. 

En relación a los parques y jardines,  en estos 
primeros 100 días de mandato, tal y como habéis 

podido observar, 
nuestra brigada ha 
estado realizando 
las tareas básicas de 
mantenimiento de los 
jardines de nuestro 
municipio, tales como 
la poda baja de los 
árboles,  la limpieza y 
siega de nuestros jar-
dines (…), utilizando  
de manera puntual 
alguna empresa externa  para realizar tareas que 
con nuestros recursos propios no podíamos ges-
tionar. Informarles, que se ha aprobado el pliego 
de jardines y se ha publicado en diversos boletines 
(Europeo, BOPT, …) y que en un período corto de 
tiempo volveremos a tener una empresa para rea-
lizar el mantenimiento de nuestros jardines, pero 
con el apoyo de nuestra brigada.  <

JordI pérez hIdaLGo

Regidor de Recursos Humans, Medi Ambient, 
Parcs i Jardins, Immigració

jperez@constanti.cat

Es constitueix la Taula de la qualitat de l’aire
La Taula de la Qualitat de l’aire 
del Camp de Tarragona va quedar 
constituïda el passat 15 de juliol 
amb l’objectiu de crear un espai 
d’informació per a administraci-
ons, agents socials i empreses del 
territori, de les accions de preven-
ció i control de la contaminació 
atmosfèrica que duu a terme la 
Generalitat. El Govern de la Gene-
ralitat ha constituït la Taula Ter-
ritorial sobre la qualitat de l’aire 

a  instàncies del Parlament, que el 
passat mes de març va aprovar per 
unanimitat una resolució sobre la 
necessitat de fer un estudi ambi-
ental i determinar la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona des-
prés de l’estudi que va realitzar la 
UPC amb la col·laboració de Cons-
tantí i altres municipis propers al 
Polígon químic nord.

L’objectiu és que la Taula es 
reuneixi un parell de vegades 

l’any i que en formin part totes les 
administracions públiques, Gene-
ralitat, ajuntaments i Diputació, 
la Universitat Rovira i Virgili i la 
UPC, entitats com la plataforma 
ecologista CelNet, i altres entitats 
socials, sindicats i federacions de 
veïns.

Constantí i Perafort són dos 
dels municipis on ja s’estan estu-
diant els índexs de butadiè. <
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FESTES

Sardanes al carrer Major Concert de gala davant de l’Ajuntament

Ball a la plaça de les Escoles Velles

Dies intensos de Festa Major

Entre els dies 24 de juliol i 2 d’agost 
es va celebrar la Festa Major d’Es-
tiu enguany amb un programa 
extens i variat, amb actes adreçats 
a tots els  públic. Tot i haver-hi 
actes previs, el Pregó a càrrec de 
l’actor i humorista Joan Pera va 
obrir de manera oficial la Festa 
amb l’habitual sentit de l’ humor 
de l’actor català. Com a anècdota, 
la pluja va obligar a traslladar el 
Pregó a l’interior de l’Església un 
fet inèdit. La pluja va aigualir els 
actes que s’havien de fer el diven-
dres 31 a la nit, com la Nit Jove o el 
VAParir Tour de Ràdio Flaixbac.

El Dia de Sant Feliu va concen-
trar, com és habitual, els actes 
més tradicionals com el Seguici 
Popular, el Solemne Ofici a l’Es-
glésia i la Ballada de Sardanes, 
a més del concert i Ball de Festa 
Major que, un any més, va oferir 
l’Orquestra Costa Brava. Aquest 
concert de tarda i el Gran Ball de 
nit van ser algun dels moments de 
màxima afluència de públic, així 
com també el concert que va oferir 
el grup de versions local, Sortida 
33. Cal destacar els actes orga-
nitzats per les entitats esportives, 
especialment el partit de futbol 

homenatge a Jesús Poyatos entre 
equips formats per veterans del 
C.E. Constantí, i també la gran aco-
llida que va tenir la doble actuació 
del Ball Parlat de Dames i Vells de 
Constantí, en l’any del seu cinquè 
aniversari.

Van ser prop de 50 activitats 
que van cloure amb el tradicional 
correfoc a càrrec del Ball de Dia-
bles de Constantí i la Dragonina 
de l’Associació d’Amics de la Colla 
C.O.C.A, que un any més va oferir 
el Final de Festa, a la plaça Mn. 
Cinto Verdaguer. <
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FESTES
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Màxima expectació als Dames i Vells

Participants a la II Nit de Danses de l’Esbart Dansaire

Sopar de la Parròquia

La Dragonina al Correfoc Homenatge a Jesús Poyatos

Participants al Festival d’Estiu del Club Patí Constantí
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Versots del Ball de DiablesParticipants a la sortida de Motos Clàssiques

Festa infantil a la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer Nit de cantautors a la plaça de l’Església

Participants a les 24 h de Futbol Sala amb l’alcalde i el regidor d’Esports

Integrants del Club Natació Constantí Concert de tarda de l’Orquestra Costa Brava



 

FESTES

Com a regidora de Festes ha estat molt gratificant, 
tot i el poc  temps amb que vaig poder  comptar,  
organitzar la Festa Major del meu poble, del poble 
que m’ha vist néixer i créixer. 

Les Festes Majors, de les quals  durant tants 
anys  jo n’he gaudit com a constantinenca, ara em 
tocava organitzar-les. L’equip de govern ha inten-
tat que tots els vilatans i vilatanes s’hi hagin sentit 
representats, preparant unes festes per a tots i 
per a totes, des dels més grans, passant pels  joves 
i fins als més petits. S’han recuperat actes que 
s’havien perdut com per exemple la Nit de Revista, 
que en els  anteriors mandats dels  companys i les 
companyes socialistes sempre havia estat un èxit i,  
enguany ,també. 

Com a novetat, vam introduir un acte que no 
s’havia fet mai i que vam creure adient fer-lo: un 
concert al carrer del nostre patró, Sant Feliu. L’en-
carregat de fer-lo va ser el Grup Sortida 33 i va ser 
tot un èxit. Adaptant-nos a les noves modes, que 
tant agraden als més petits, es va realitzar la festa 
Holi Infantil. 

Diferents entitats, 
tradicionals i alguna 
de nova, també han 
col·laborat en aques-
ta Festa Major: Sin-
dicat Agrícola, Amics 
de la Música de Cons-
tantí, Moto-Clàssic, 
Escola de Pilots, Esco-
la de Ball Àngel i Fina, 
Dames i Vells, Colla la 
COCA, Ball de Diables, Esbart Dansaire... 

Hem reubicat la festa tal i com ens vàrem com-
prometre al nostre programa electoral, la festa 
major havia de fer-se on sempre s’ havia fet, a la 
Plaça de les Escoles Velles. Espero que tots i totes  
hagueu pogut gaudir. <

MerItxeLL cano bravo

Regidora de Festes, Joventut, Entitats i Sanitat
mcano@constanti.cat

Nit de revista a la plaça de les Escoles Velles Pregó de Joan Pera a l’església parroquial 

Ball de lluïment a la plaça de l’Església
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DIADA

La tradicional Ofrena Floral de les autoritats al 
monument de Rafel Casanova, a l’Avinguda 11 de 
setembre, va centrar l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya. Aquest any, l’entitat encar-
regada de la lectura del manifest de la Diada van ser 
representants del Club Patí Constantí, que celebra 
el seu 30 aniversari. La tradició va continuar amb 
la Ballada de sardanes al davant de l’Ajuntament 
amb l’acompanyament musical a càrrec de La Cobla 
Cossetània.

Abans es va inaugurar al Pavelló l’exposició sobre 
muntanyisme “La muntanya màgica”, una iniciativa 
de la Diputació de Tarragona. Com a nota negativa, 
la pluja va obligar a suspendre l’acte de presentació 

de l’Auca de la Història de Constantí que s’havia de 
fer al Parc de la Muralla. Una pluja que també va 
obligar a traslladar el recital d’havaneres del grup 
Olla barrejada del divendres 11 de setembre al Pavelló 
Poliesportiu. El actes del cap de setmana van inclou-
re la presentació del número 31 de la miscel·lània 
“Estudis de Constantí” a la Biblioteca Municipal, una 
exhibició de graffiti al carrer Vidal i Barraquer, Tallers 
i jocs infantils, el Dinar de l’Associació de Jubilats, i un 
concert a càrrec de la banda de l’Escola Municipal de 
Música Rafael Gibert Recasens.

El dissabte 19 de setembre es posava punt i final 
als actes de la Diada amb una Caminada popular, 
que aquest any va seguir la “Ruta del Bassal”. <

Lectura pels membres del Club Patí, a l’ofrena institucional al monument de Rafael Casanova (a l’av. Onze de  Setembre), acompanyats  per membres del Consistori

Grup de la Caminada de la Ruta del Bassal, al mas de la Closa Dinar al Pavelló de l’Associació de Jubilats i Pensionistes

 17mosaics  ·  octubre 2015

Ofrena floral i actes culturals 
per a celebrar la Diada
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DIADA

La Diada a Constantí en imatges

Sardanes al carrer Major

Concert de la Banda de l’Escola de Música Rafael Gibert Recasens Recital d’havaneres amb el Grup Olla Barrejada

Un lloc anomenat Misteri
Passatge de la por
Al SINDICAT AGRÍCOLA DE CONSTANTÍ
 (C. Major 18)

Dissabte 24 d’octubre
Dues sessions alternatives: de 18 a 20 hores + de 22 a 1 hores

EntrADEs (inclosa consumició de “la copa de la vida”): 5 euros
VEnDA D’EntrADEs: Al Bar del sindicat   
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CULTURA

Cicle de Cinema a la Fresca per a les nits d’estiu
Durant el passat agost, l’àrea de Cultura de l’Ajun-
tament de Constantí va programar un cicle de 
Cinema a la Fresca. Amb l’objectiu d’ampliar l’ofer-
ta d’oci en unes dates amb més hores lliures es 
va poder gaudir d’una programació de cinema a 
l’aire lliure i oberta a tothom, destinada a posar a 
l’abast d’un públic familiar les darreres estrenes de 
la cartellera comercial. Les sessions es van realitzar 
tots els divendres al vespre en diferents places del 
municipi, per tal de reforçar les relacions de veïnat-
ge sortint al carrer. Entre les pel·lícules que es van 
projectar van destacar títols com “Ocho apellidos 
vascos”,  “Cómo entrenar a tu dragón 2”,“Philome-
na”, “Her”, o “Gravity” .<

Es presenta el número 31 dels “Estudis de Constantí” 
El passat 12 de setembre es va fer a la Biblioteca 
Municipal la presentació de la publicació mis-
cel·lània dels “Estudis de Constantí”, en la seva 
edició número 31. L’encarregat de presentar l’edi-
ció d’aquest any va ser l’arqueòleg Josep Anton 
Remolà. Com és habitual des de la seva creació, la 
revista “Estudis de Constantí” fomenta la recerca 
i la divulgació al voltant de les ciències socials i en 
clau local.

El sumari del número 31 conté aquests  contin-
guts: 

1) Lluís Papiol Molné:  “Constantinobla”.
2) Lluís Papiol Molné: “Noves interpretacions 

de sarcòfags paleocristians a Hispània”.
3) Lluís Papiol Molné: “Un arquitecte arqueò-

leg o, si volen, un arqueòleg arquitecte: el 
doctor Theodor Hauschild”.

4) Pep Plana i Espanyol: “De com la família 
“Perelló” de Constantí descendeix de la 
casa de l’il·lustríssim D. Joan Tarés, arque-
bisbe de Tarragona i virrei de Catalunya”.

5) Josep M. Grau i Pujol: “L’aprenentatge 

d’oficis a les ciutats de Reus i Tarragona en 
la transició del gremialisme a la societat 
liberal a través dels padrons d’habitants. 
(1820-1826)”.

6) Josep M. Grau i Pujol: “Emigració de Cons-
tantí a la ciutat de Tarragona a la segona 
meitat del segle XIX”.

7) Jaume Massó Carballido: “Notes per a una 
biografia de Bonaventura Hernández i 
Sanahuja (1810-1891): els orígens i l’entorn 
familiar”. <

L’arqueòleg Josep Anton Remolà va ser enguany el presentador

Projecció a la plaça del Castell
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CULTURA

Sortida Naturalista per conèixer la muntanya
 de la Gavarra

El passat 5 de setembre es va fer una nova Sortida Natura-
lista pel terme municipal, que aquest any va plantejar un 
itinerari pel camí de la Gavarra fins arribar a la muntanya 
del mateix nom, un espai amb un paisatge ple de vege-
tació i una imponent vista panoràmica a bona part del 
terme municipal. Aquesta sortida tancava una etapa de 
quatre anys de treball de camp guiades pel naturalista 
José A. Latorre i obertes al públic, que han comptat amb la 
participació  de prop d’un centenar de persones, i que han 
permès completar l’elaboració d’un Atles sobre la biodi-
versitat de Constantí, una obra que ja s’ha enllestit i es 
presentarà en els propers mesos en forma de llibre mono-
gràfic, amb un important catàleg de totes les espècies de 
fauna i flora que es poden trobar al nostre terme. <

Caminada per la “Ruta del Bassal”

Prop d’una trentena de persones van participar a 
la caminada popular del passat 19 de setembre, 
que aquest any va seguir la ruta del camí del Bas-
sal. El bon temps va acompanyar les explicacions 
del guia Carles Alcoy i d’alguns voluntaris que van 

explicar diverses anècdotes sobre els espais visi-
tats com el mas de la Closa, el forn de Pau Paraire, 
el Calvari, el que queda d’un antic camp de futbol 
abandonat, un petit tram del camí de Sant Jaume 
i el Cementiri Municipal. <

El guia Carles Alcoy en un moment d’explicació

Sortida Naturalista
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ENTITATS

Concert de Quartet 
Versus a la vil·la romana 

de Centelles

L’Associació d’Amics de la Música de Constantí, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, Rep-
sol i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
va organitzar un any més un dels actes previs a la 
Festa Major que més bona acollida ha tingut en les 
darreres edicions: el concert de música clàssica en 
el marc incomparable de la vil•la romana de Cent-
celles. El passat 28 de juliol vam poder gaudir d’un 
magnífic concert amb el Quartet Versus, un espec-
tacle musical amb un  programa molt variat i ple de 
sonoritats diverses però amb un fil conductor, els 
Estat Units d’Amèrica. <

La sala, plena a vessar amb gent de diversos pobles i ciutats

Cinquè aniversari de 
Dames i Vells de Constantí

Com cada any, un dels moments més esperats 
de la Festa Major va ser la doble actuació  que 
va oferir el Ball Parlat de Dames i Vells de Cons-
tantí a la Plaça de l’Església. En l’any del seu 
cinquè aniversari, amb 10 representacions i més 
de 8.000 persones que els han vist en acció en 
aquests cinc anys, Dames i Vells van tornar a la 
càrrega amb l’humor i la sàtira que els carac-
teritza, amb una actuació plena de sorpreses. A 
més d’aquesta actuació, durant el passat mes de 
juny també van ser ambaixadors del poble a la I 
Mostra de Vells, Dames i Vells i Malcasats, que 
es va fer a Valls. <

Actuació a la plaça de l’Església

6a edició de la concentració 
Nacional de Drift-RC

El Pavelló Poliesportiu de Constantí va acollir durant el 5 i 6 
de setembre una nova  edició de la concentració de cotxes 
teledirigits de modalitat Drift RC. Aquesta va ser la sisena 
edició que Constantí organitzava la trobada d’àmbit nacio-
nal d’aquesta modalitat de vehicles de radiocontrol elèctric 
escala 1/10, un esdeveniment imprescindible per als amants 
d’aquesta disciplina. En aquesta edició hi van participar 60 
pilots procedents de tot Catalunya i d’arreu de l’Estat. <
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ENTITATS I jOVENTUT

XXXIII edició de l’Aplec de la sardana
Tal i com ja va succeir l’any passat, la intensa pluja 
que va caure el passat 27 de setembre a primeres 
hores del matí, va obligar a traslladar l’Aplec de la 
Sardana Vila de Constantí al Pavelló Poliesportiu. 
La Trobada sardanista, que com cada any va tenir 
jornada matinal i de tarda, va comptar amb la 
presència d’uns 500 sardanistes procedents de 
poblacions diverses com la Pobla de Mafumet, El 
Morell, Reus, Montblanc, Vilallonga del Camp i 
Torredembarra, a més dels sardanistes de Cons-
tantí. El Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu ha 
estat, un any més, l’entitat encarregada d’orga-
nitzar aquesta trobada que ha arribat a la seva 
33a edició. L’acompanyament musical va anar a 
càrrec de la Cobla Cossetània i la Cobla Sabadell, i 
la trobada va finalitzar amb una ballada conjunta 
de la Sardana de Constantí. <

L’Aplec es va traslladar al Pavelló

Coincidint amb l’acabament del curs, el passat  31 
de juliol es va fer  l’acte d’entrega de diplomes als 
joves que durant tot un mes van participar del curs 
de premonitors en temps de lleure.  Un total de 40 
joves van realitzar durant el passat estiu el curs de 
premonitors, plantejat com una introducció al món 
de l’educació en el temps de lleure. Organitzat per 
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Constantí, 

el curs anava adreçat a joves a partir de 13-14 anys 
que volen col·laborar com a voluntaris en activitats 
relacionades amb el lleure infantil. 

Es tractava d’una de els activitats incloses en 
la programació de l’Estiu jove 2015, una iniciativa 
que té per objectiu atendre les necessitats d’oci i 
de lleure dels infants i joves a partir dels 12 anys 
durant el període de vacances escolars <

S’entreguen els diplomes del curs de premonitors 
organitzat per Joventut
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ESPORTS

L’aleví de la Penya Barcelonista de Constantí, campió 
del Torneig Internacional de Penyes  

L’equip aleví de la Penya Barcelonista de Constantí es va 
proclamar campió del X Torneig Internacional de Penyes que 
es va disputar el passat mes d’agost a les instal·lacions del 
Miniestadi del F.C.Barcelona (modalitat futbol 7). Els joves 
jugadors constantinencs van assolir el títol de manera brillant, 
dominant amb autoritat tot el torneig i aconseguint la victòria 
en tots els partits disputats. A la final, es van imposar per un 
contundent 6 a 0 a l’equip de la barcelonina PB Cinc Copes. <

Constantí rep la bandera dels Jocs 
Mediterranis Tarragona 2017

Constantí, seu de la competició d’halterofília l’any 
2017, ja té la bandera dels Jocs Mediterranis. L’alcalde 
de Tarragona i president del Comitè Organitzador 
dels Jocs, Josep Fèlix Ballesteros, i el tinent d’alcalde, 
Javier Villamayor, van fer entrega de la bandera al 
seu homòleg Òscar Sánchez, alcalde de Constantí, en 
un acte celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament el 
passat 1 de setembre. 

L’alcalde de Tarragona va agrair la rebuda al muni-
cipi i va afirmar que els Jocs són un projecte no només 
de la ciutat de Tarragona sinó de tot el territori. Per 

la seva banda, l’alcalde de Constantí va destacar “el 
compromís del nostre municipi amb els Jocs Mediter-
ranis des del primer moment” i va afegir que “els Jocs 
són una oportunitat única que suposarà un posicio-
nament del territori a nivell internacional i permetrà 
una activació econòmica amb la creació de llocs de 
treball, amb la possibilitat de millorar notablement 
les nostres infraestructures esportives”. Durant el 
transcurs de l’acte també es va signar l’acord marc 
dels municipis seu per la promoció i desenvolupa-
ment dels Jocs Mediterranis. <

L’alcalde i el tinent d’alcalde de Tarragona amb membres del govern municipal constantinenc
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ESPORTS

Campionat de natació Vila de Constantí
El passat 1 d’agost i dintre de la programació de la 
Festa Major d’Estiu va tenir lloc una nova edició del 
Campionat de Natació Vila de Constantí, a la Piscina 
municipal. El Club Natació Constantí va organitzar 
un any més aquesta competició per equips, que va 
comptar amb la participació dels Clubs de Natació 
de Castellvell, Salou, la Pobla de Mafumet, Riudecols, 
Riudoms i també del Club Natació Constantí <

Nova seu de l’Escola de Pilots de Constantí
Coincidint amb l’inici d’una nova temporada esportiva, 
l’Escola de Pilots de Constantí ha estrenat la nova seu 
de l’entitat, ubicada al carrer Barcelona número 30. 
D’aquesta manera, l’Escola va consolidant la seva estruc-
tura i el seu projecte esportiu basat combinar esport i 
formació. La temporada passada, l’Escola de Pilots va 
obtenir uns excel·lents resultats, i de cara aquest any ha 
incrementat el nombre d’alumnes (la franja d’edat va 
dels 4 als 15 anys) i també de monitors. A més, en els pro-
pers mesos entraran en funcionament les noves instal-
lacions al municipi, aptes per a la pràctica de l’esport. <

Vista interior de la seu

Catorzena edició del“Trofeu Vila de Constantí”
El C.E. Constantí no va poder 
emportar-se la XIV edició del “Tro-
feu Vila de Constantí”. L’equip 
local va caure derrotat per 2 gols 
a 6 davant de l’España Canonja, 
també equip de la 3a Catalana,  
en partit amistós disputat el pas-
sat 30 d’agost al Camp de Futbol 
municipal de La Coma. Es tractava 
de la presentació oficial del pri-
mer equip del Centre d’Esports 
Constantí davant de la seva afició 
en la que era la catorzena edi-
ció del tradicional torneig d’estiu 

“Trofeu Vila de Constantí. Memo-
rial Agustí Solé Marinera”. Aquest 
partit posava el punt i final a la 
pretemporada de l’equip abans 

d’iniciar el campionat de lliga 
2015/2016, on l’equip militarà una 
temporada més al grup tercer de 
la 3a Catalana. <

Presentació oficial del primer equip del C.E. Constantí



 25mosaics  ·  octubre 2015

 

RàDIO

Constantí Ràdio inicia aquesta set-
mana la nova programació de la 
temporada 2015-2016. Amb la nova 
programació, l’emissora local con-
tinua apostant per la seva tasca de 
divulgació de la informació local 
i comarcal i manté el bloc de pro-
gramació que ha anat consolidant 
al llarg de les darreres temporades. 
L’aposta principal des del punt de 
vista informatiu continua sent el 
magazine matinal “Un dia més”, 
de dilluns a divendres de 12 a 13 
h., que manté la seva estructura 
amb diverses seccions relacionades 
amb els temes d’actualitat, opinió, 

cultura i altres més enfocades a 
l’àmbit local donant ressò a totes 
les activitats programades per les 
entitats i associacions del munici-
pi. Durant la setmana la Biblioteca 
municipal també col·laborarà amb 
la seves recomanacions setmanals. 
L’Informatiu, que es manté cada 
dia a les 13 hores i redifusió a les 
19 hores, un butlletí íntegrament 
d’informació local i comarcal com-
pleta la proposta informativa i 
l’eix central de la programació dels 
matins, que es complementarà 
amb les edicions de matí i mig-
dia de l’espai “Notícies en Xarxa” 
de la Xarxa de Comunicació Local. 
Els espais “L’alcalde en directe” i 
“Grups municipals” continua-
ran repassant l’actualitat  políti-
ca municipal una vegada al mes. 
La graella de programació manté 
espais ja històrics a l’emissora com 
“Converses de Cafè”, “Club de Lec-

tura”, “Centre d’Esports” “Animals” 
o el programa de cuina “Del món al 
forn”. La programació es comple-
mentarà amb seccions i programes 
de la Xarxa.

La música continua sent un 
des grans eixos de la programa-
ció, amb espais com els “Acústics 
“ que seguiran portant la músi-
ca en directe dels grups i artistes 
emergents. I aquest any, una de 
les novetats de la programació 
és l’espai “Rock on the road”, un 
recorregut per la història del rock 
i les efemèrides setmanals relacio-
nades amb l’escena musical.

A banda, la programació es com-
pleta amb una àmplia selecció musi-
cal i els èxits de totes les dècades. 
Constantí Ràdio també es pot 
seguir via internet a www.cons-
tantiradio.cat o a través del Face-
book, i també pels canals de la TDT 
dedicats a les ràdios locals. <

Constantí Ràdio arrenca la programació de la 
temporada 2015-2016

Lectura de contes a Constantí Ràdio durant la passada temporada
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El passat mes de juny va entrar en funcionament 
eBiblio, nou servei de préstec de llibres electrònics 
per a tots els usuaris de les biblioteques públiques 
de Catalunya. Amb una col·lecció inicial de de 1.951 
llibres en català i castellà que s’ampliaran progressi-
vament, aquest servei vol garantir la descàrrega legal 
de continguts a través d’una plataforma senzilla i 
oberta a tothom.

eBiblio Catalunya oferirà una col·lecció de nove-
tats editorials de diverses temàtiques: obres de ficció 
per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que 
inclouen còmic, narrativa, poesia i teatre, i obres de 
no-ficció per a públic adult i per a públic infantil i 
juvenil, que inclouen obres de ciències socials, desen-
volupament personal, esports, informàtica, viatges, 
etc. D’aquesta manera es complementa l’oferta que 
les 387 biblioteques públiques de Catalunya ja oferei-
xen en format físic. 

Per fer ús d’eBiblio Catalunya només caldrà dispo-
sar del carnet d’usuari de les biblioteques del Siste-
ma de Lectura Pública de Catalunya, entre les quals 
es troba la Biblioteca Municipal de Constantí, i una 
adreça de correu electrònic. Per tal de poder accedir 
a eBiblio, caldrà que hagueu informat a la Biblioteca 
de la vostra adreça electrònica i que us hagueu donat 
d’alta a Argus, el catàleg en línia de les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

La lectura dels llibres electrònics es podrà realitzar 
de diferents maneres:
• Reproducció en temps real (streaming), a través 

de qualsevol navegador del teu ordinador o del 
navegador d’altres dispositius (tauleta, telèfon 
intel·ligent). Cal iniciar la sessió i, des de la pesta-
nya “Els meus llibres” de l’espai “El meu compte”, 

clicar sobre el botó “Llegir” que apareix al costat 
de cada llibre.

• Lectura Cloud, a través de l’aplicació eBiblio Cata-
lunya disponible per a IOS i Android, cada usuari es 
podrà baixar l’aplicació en cinc dispositius mòbils 
diferents. Un cop sincronitzats els documents en 
préstec, es podran llegir sense necessitat de con-
nexió a internet.

• Descàrrega, per a ordinadors personals i lectors 
de llibres electrònics (e-readers) compatibles amb 
DRM d’Adobe. Per poder-los llegir es requereix ins-
tal·lar l’aplicació gratuïta Adobe Digital Editions i 
disposar d’un compte Adobe ID. Podràs descarre-
gar-te els llibres, transferir-los o accedir-hi en sis 
dispositius diferents utilitzant el mateix compte 
d’Adobe ID.
Un cop un usuari demani un llibre digital en prés-

tec, disposarà de 21 dies per llegir-lo. En el cas que el 
document que us interessi s’hagi prestat a un altre 
usuari, el podreu reservar.

Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes 
sobre el servei us podeu dirigir al personal de la bibli-
oteca, al tutorial que trobareu a la web d’eBiblio o 
podeu enviar una consulta a e-biblio.cultura@gencat.
cat.

Enllaços d’interès:

• eBiblio. http://catalunya.ebiblio.es
• Tutorial i preguntes més freqüents d’eBiblio. 

http://catalunya.ebiblio.es/preguntes-frequents
• Argus. http://argus.biblioteques.gencat.cat <

eBiblio, 
servei de préstec de llibres electrònics

Préstec de llibres electrònics
eBiblio Catalunya
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Durant aquests primers 100 dies de 
govern, ens hem centrat en treballar 
per a les persones i pel municipi, per 
resoldre’n problemes històrics i per 
construir el Constantí del futur, amb 
una acció de govern rigorosa i empre-
nedora a la vegada. 
Detallem els 4 principals eixos de la 
gestió municipal i els projectes i línies 
de treball engegats en els darrers tres 
mesos o que són a punt d’iniciar-se.

El primer eix és el del treball per 
a les persones, incidint en les políti-
ques socials, d’habitatge, d’educació 
i de participació ciutadana, com ara 
la creació dels regidors de proximitat, 
on els ciutadans i ciutadanes poden 
ser atesos personalment pels regi-
dors a l’Ajuntament o la posada en 
marxa aquest estiu, desprès de varis 
anys sense efectuar-se, del cinema 
a la fresca. Cal destacar la primera 
mesura urgent executada els primers 
dies de mandat: el menjador escolar 
durant l’estiu amb més de 50 nens i 
nenes becats amb finançament 100% 
municipal, perquè els nens i nenes 
que a casa seva es troben en una situ-

ació econòmicament adversa, puguin 
assegurar-se un àpat calent al dia.

El segon eix és el del poble, amb un 
anàlisi dels carrers més transitats i 
amb més necessitat de millora, com el 
carrer Barcelona (un dels més comer-
cials del municipi), el carrer Sant Pere 
(molt deteriorat) o petites obres com 
la millora de les voreres “relliscants” 
del carrer Sant Sebastià i carrer Giro-
na, supressió de barreres arquitectò-
niques (encara que queda molt per 
fer en aquest tema), pintura viària a 
la zona escolar i millores de manteni-
ment als centres educatius.

El tercer eix és la resolució de pro-
blemes històrics, com la manca d’or-
ganització interna de l’ajuntament, 
pel que hem publicat unes bases 
per contractar un tècnic de recursos 
humans i així poder fer un Ajunta-
ment més eficient vers la ciutadania. 
També, ens hem trobat amb contrac-
tes amb proveïdors de serveis fets de 
manera “verbal” i serveis de manteni-
ment que no compleixen l’actual llei 
de contractació pública, fet que ens 
hi ocupa moltes hores, ja que la feina 

que no s’havia fet en 6 anys l’hem de 
realitzar, amb caràcter urgent, durant 
aquests primers mesos.

Igualment, desprès de més d’un any 
amb els plans d’ocupació encallats, 
hem aconseguit tirar-los endavant i 
crear nous llocs de treball als nostres 
ciutadans i ciutadanes.

El quart eix és la preparació del 
Constantí del futur. Apostem pel Polí-
gon Industrial de Constantí: per agi-
litzar futures inversions empresarials 
i mitjançant plans d’incentius i boni-
ficacions a empreses, aconseguirem 
crear nous llocs de treball pels aturats 
del municipi al nostre polígon. Apos-
tem perquè Constantí esdevingui líder 
del sector logístic a Europa gràcies a 
nous projectes i inversions privades.

Els socialistes de Constantí posem 
per davant de tot el poble i la seva 
gent. Persones compromeses en el 
Constantí de demà. Tenim il·lusió i 
ganes de canviar la realitat, de fer 
partícips a tothom en un gran pro-
jecte, com és la millora del nostre 
municipi. 

tREBALLEM PER uN CoNStANtí MILLoR. BALANC DELS PRIMERS 100 DIES DE GoVERN MuNICIPAL
partIt deLs socIaLIstes de cataLunya

El passat diumenge 27 de setembre 
va ser un dia històric per a la demo-
cràcia. La participació més alta de 
totes les eleccions que s’han fet al 
Parlament de Catalunya va escollir 
una majoria de forces a favor de la 
independència del nostre país. 

Junts pel Sí va guanyar en 910 
dels 948 municipis amb 1,620.973 
votants. Amb els 336.375 vots de la 
CUP s’aconsegueix una majoria sufi-
cient al Parlament per tirar endavant 
el full de ruta que es va presentar a la 
campanya electoral.

Malgrat una campanya hostil i 
plena de mentides,els ciutadans ens 
han legitimat per posar-nos a treba-

llar en un nou projecte de país més 
just per a tothom. Un estat digne, 
amb un futur brillant. Un país que 
podrà pagar millors pensions, tenir 
millors infraestructures, ajudar als 
més necessitats i poder recolzar als 
emprenedors amb més recursos. Cre-
arem un nou estat del benestar amb 
els recursos propis que ara marxen i 
no tornen.

Des de la diversitat i la pluralitat, 
volem millorar la vida de les perso-
nes. Més benestar i més ocupació. 
Una sanitat pública eficient i una 
educació de qualitat.

Si ens centrem en els resultats a 
Constantí, va ser la primera vegada 

que guanya una llista a favor de la 
independència en unes eleccions al 
Parlament de Catalunya. Junts pel Sí 
va sumar 790 vots i la CUP 137 vots.  

Volem donar les gràcies a tots els 
voluntaris que han treballat en la 
campanya de Junts pel Sí i la CUP. La 
vostra feina ha sigut clau en aquesta 
victòria. 

Ha guanyat la revolució dels som-
riures. Hem guanyat un futur millor.

Visca Catalunya lliure!

HEM GuANYAt CAtALuNYA, Nou EStAt D’EuRoPA
esquerra repubLIcana de cataLunya
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CANVI CoNStANt
Grup MunIcIpaL converGèncIa I unIÓ

Que hi ha hagut un canvi a l’Ajunta-
ment de Constantí és cert, sobre tot al 
carrer. Hem pogut veure com moltes 
coses s’han tornat de color vermell, 
des del programa de festa  major 
2015 als passos de vianants recent-
ment pintats amb excés. És clar, cal 
visualitzar que ha canviat el color al 
nostre Ajuntament ( PSC + PP+ UPC = 
?) i també els de la festa Major, perquè 
cert espectacle, déu n’hi do lo xavacà 
què va ser. Però el que més ens preo-
cupa  és la manca de continuïtat dels 
serveis a les persones, bàsicament, 
el servei de mediació, que tants bons 
resultats ens ha donat en la resolució 
de conflictes entre  veïns a qualsevol 
punt del nostre poble. Pronostiquem 
un agreujament de la conflictivitat 
sinó hi ha un restabliment del servei. 

També, complementàriament,  a la 
implantació de la recollida selectiva, 
caldria dedicar temps i diners a la 
sensibilització dels nostres convila-
tans en aquest aspecte. No potser que 
quantitats enormes de brossa restin al 
voltant dels contenidors soterrats grà-

cies als incívics.  Si calen professionals  
al carrer per tal d’informar, que n’hi 
hagi, però també caldria perseguir, 
amb sancions,  als que no volen  uns 
carrers més nets. Aquests actes no 
poden quedar impunes.  

Molts altres serveis mereixen la nos-
tra atenció , com el de l’aigua, que 
necessita una inversió potent  a la 
xarxa per a reduir significament la 
desviació entre la taxa i el cost real del 
servei,  si no volem incrementar els 
rebuts de l’aigua. Ja sabeu la solució;  
la canonada des del polígon, tant se 
val que es financi via crèdit Montoro 
o bancari, la vigència i necessitat del 
projecte no canvia, doncs els dipò-
sits del Morrot i Les Forques  estan 
massa deteriorats per a ser reparats. 
En tenim, encara, que s’han d’iniciar, 
sobre tot al Polígon, com per exemple, 
el clavegueram  o la xarxa d’aigua 
potable que té greus problemes de 
fuites i de gestió. No podem estar 
eternament posant pedaços contínu-
ament, això ens fa malbaratar molts 
recursos que poden anar a parar a 

equipaments per tal de millorar la 
quantitat i la qualitat de qualsevol 
tipus de servei prestat o l’inici d’altres.

 Voldria comentar els resultats 
obtinguts per ” Junts pel si” al dar-
rer diumenge. Gràcies a tots els qui, 
d’alguna manera o altra, han fet pos-
sible la victòria a Constantí. No ens 
ho pensàvem, veritat? Però sí, hem 
guanyat, podem anar amb el cap ben 
alt i anunciar que ja no ens fa por res, 
ni amenaces bancàries, ni econòmi-
ques, ni polítics com en Rajoy, que no 
sap el que diu, ni fundacions subven-
cionades des de Madrid con la “Faes”, 
ni les manifestacions forçades dels 
dirigents europeus, inclosa la Merkel. 
Aquesta és la resposta a la negativa de 
no permetre’ns un referèndum com 
han fet altres països més democràtics 
que l’estat espanyol.

Però sí, hi ha un però, què la victòria 
i aquest procés no ens faci perdre el 
perquè lluitem: Les persones. Totes!!. 
Amb el seu vot o sense.

Enhorabona.

Icv

Primer de tot agrair-vos a tots els 
que ens heu donat suport a Catalu-
nya Sí que es Pot en aquestes elecci-
ons al Parlament de Catalunya 2015. 
Hem augmentat en vots en compara-
ció a les anteriors eleccions del 2012 
i això ens ajuda a seguir lluitant pels 
nostres drets i la nostra dignitat. Enca-
ra que la situació actual ens faci perdre 
2 escons al Parlament, els vots han 
augmentat en l’àmbit general, passant 
de 359.705 a 366.274 vots. Perquè hem 
perdut, doncs, 2 escons? Per el fort aug-
ment del 10% en la participació. Fet que 
demostra que la democràcia és viva i 
que tots hi tenim alguna cosa a dir.

Per culpa de la Llei d’Hondt, creada 
i recolzada per partits com CIU, PSC/
PSOE i PP, els vots en computen de 
manera diferent a les quatre provincies 
de Catalunya, fet que resulta en una dis-
criminació de vots que afavoreix la força 
més votada. D’altra banda si C’s par-

tit clarament de dretes, ha triplicat en 
vots a Catalunya, ha sigut gràcies al 
caràcter de plebiscit que li ha donat la 
llista de Junts pel Sí a aquestes eleccions 
de Catalunya, fent entendre a la gent 
que només existien 2 candidatures: 
una del Sí i l’altre del No -com és C’s-. 
Està clar què Junts pel Sí ha obtin-
gut un molt bon resultat, però, si fem 
memòria, al 2012 per separats sumaven 
50 escons CiU i 21 escons ERC. Això 
fa un total de 72 envers els 62 actu-
als. Per tant, si volen començar un Pro-
cés Constituent, no els hi queda més 
que esperar que la CUP faci de soci de 
Gobern. Reflex de l’actual situació en 
què ha portat augmentar vots a la CUP, 
és a conseqüència del pacte ERC+CiU i 
era de preveure aquest increment. 
Volem felicitar a la CUP per man-
tenir-se fidel a la seva ideolo-
gia i esperem que no torcin el braç 
a l’hora de pactar i que defensin la 

justícia Social abans de tirar endavant 
la Independència a qualsevol preu. 
La nostra lectura final dels resultats 
és que Junts pel Sí + CUP no sumen 
la majoria de vots en aquestes eleccions 
i creiem que seria de gran interès demo-
cràtic obrir un procés Constituent amb 
altres forces polítiques. Des de “Movem 
Constantí” també voldríem manifes-
tar quant ens ha sorprès la postura 
del cap de llista d’UPC, qui va liderar a 
les municipals defensant el cercle de 
PODEM al municipi, però tenim que 
dir no hem vist aquesta implicació, ni 
a la campanya , ni en la defensa dels 
valors de “Catalunya Sí que és Pot “. 
Això si, agrair a la resta de companys 
que sí han treballat i si s’han impli-
cat de la llista de la UPC, gràcies per 
voler compartir i dir que sí que PODEM 
lluitar junts i juntes per un canvi Soci-
al i Polític en aquests país de dretes. 



 29mosaics  ·  octubre 2015

 

GRUPS MUNICIPALS

partIdo popuLar

Después de tener tres elecciones al 
parlamento autonómico de Cataluña 
en 5 años,  y con los resultados obteni-
dos, creo que es el momento de hacer 
un cambio, de empezar a hacer aque-
llo para lo que los han elegido.

La Generalitat tiene el mandato de 
trabajar para todos y cada uno de los 
ciudadanos de Cataluña, y no tan sólo 
para una parte, ese es el “verdadero 
“resultado de estas elecciones, así 
que espabilen y se pongan a trabajar, 
que hagan las leyes que nos ayuden y 
faciliten a salir de la crisis más grave 
y profunda jamás vivida en España, 
porque juntos podemos.

Ya en clave local, y después de 
4 meses de intenso trabajo en el 
Consistorio, de activar un plan de 
ocupación que estaba “parado” hacía 
mucho tiempo, de revisar y controlar 
los gastos municipales, implantar un 
sistema informático del que se espe-
ra permita ofrecer una mejora de 

la administración que revierta en la 
ciudadanía… y muchas cosas más, soy 
consciente de que queda aún mucho 
trabajo. 

Encontrar una solución a las casas 
ocupadas, y conseguir una calma 
social en el pueblo, que evite la 
degradación que estos años hemos 
estado sufriendo.

Reformar y rehabilitar los pisos de 
ADIGSA, es nuestra obligación luchar 
y reclamar a quién convenga para 
repararlos y que se pueda vivir con la 
dignidad y tranquilidad de que maña-
na, la grieta no se haga más grande.

Tenemos que crear un plan de 
ayuda y subvención a la contratación 
de parados en Constantí, pero uno 
que verdaderamente obtenga resul-
tados, es una de las vías por la que 
creo se pueda reactivar la contrata-
ción de parados de Constantí.

Tenemos que empezar la obra del 
colector de agua, hay que fumigar 

para acabar con los mosquitos, llevar 
a cabo la conexión de agua con el 
Polígono, concretar un plan de for-
mación que ayude a encontrar tra-
bajo a nuestros parados, revisar y 
adaptar los protocolos de ayuda para 
los más desfavorecidos, y muchas, 
muchas cosas más.

Es por eso, que quiero hacer una 
petición al resto de formaciones polí-
ticas de nuestro pueblo. Que se pon-
gan a trabajar conmigo por y para el 
pueblo, desde hoy mismo, que dejen 
de lado sus ideologías políticas, se 
arremanguen y que “todos” traba-
jemos con el mismo objetivo, mejo-
rar nuestro Constantí. Que desde mi 
persona, y el PP de Constantí, extien-
do la mano todos aquellos partidos 
políticos, empresas, asociaciones y 
personas, que buscan y compartan 
nuestro objetivo final, hacer un pue-
blo mejor.

unIts peL canvI

Veïns de Constantí, després dels pri-
mers mesos participant en les tas-
ques de Govern del Municipi, Units pel 
Canvi, que forma part del mateix, pot 
dir en veu alta que els primers símp-
tomes de canvi s’estan donant, és cert 
que semblen no veure’s o sentir-se, 
però no és menys cert que, atesa la 
situació dins el consistori, en moltes 
ocasions el temps s’ha dedicat a inter-
venir, canviar, fer més transparent 
situacions per a res normals en qual-
sevol ajuntament de qualsevol país.

Això ha restat disponibilitat a l’hora 
d’iniciar projectes, és veritat que les 
primeres setmanes van ser dedicades 
gairebé exclusivament a treure a la 
llum un bon nombre d’anomalies. Cre-
iem que aviat començaran a veure’s i 
notar-se accions i decisions que eren 
necessàries en l’entorn municipal. No 
tractem de justificar res ni a ningú, 

només constatem que moltes vega-
des, la urgència ha anat aconseguint 
dilatar altres qüestions importants 
per a nosaltres.

Units pel Canvi participa activament 
en el govern i les seves propostes són 
ateses com també nosaltres atenem 
les expressades per l’Agrupació Socia-
lista. Estem abonant entre tots un ter-
reny desatès i confiem que els nostres 
veïns puguin verificar-lo en el menor 
temps possible. Seguim treballant en 
l’habitatge i en el treball i com us dic, 
aviat obtindrem el fruit que no serà 
altra cosa que un habitatge digne o 
un treball digne per sortir d’això que 
s’anomena sobreviure.

Esperem que anem tots a una i pri-
oritzem la gestió davant la política, 
aquesta no dóna de menjar i no dóna 
sostre, no millora el nostre entorn i ni 
tan sols serveix per posar-nos d’acord 

en una cosa tan simple com tractar 
de ser feliços. Amb tot, continuarem 
proposant ser aliens a les pèrdues de 
temps i de recursos i apostar per que 
cada minut i cada euro de la nostra 
gestió acabi resolent els problemes 
reals dels veïns.

Nosaltres pensem que és millor ges-
tionar i fer que sortir a la foto, vam 
pensar que ajudarem més treballant 
que no publicitant aquesta o aquella 
marca o color, servirem amb major 
garantia d’èxit mentre fem camí que 
no sol·licitant un minut per emmarcar 
a la vista de tots. Units pel Canvi va 
prometre eficàcia i ens dediquem amb 
tota la força que podem. Per això ens 
vam presentar i per això vam venir. 
Després, al final de tot, cada veí podrà 
jutjar la nostra entrega i compromís. 
Mentrestant, seguim estant.

Salut, veïns



 

ENTITATS CIUTADANES

• AGRíCoLA I SECCIÓ DE CRÈDIt SANt 
ISIDRE DE CoNStANtí

• AGRuPACIÓ DE DEFENSA VEGEtAL 
DE LES tERRES DEL BAIX FRANCoLí

• GRuP DE FoLK LA GRAMoLA

• ARCÀDIA, ASSoCIACIÓ PER A LA 
RECERCA I DIVuLGACIÓ HIStÒRICA

• ASoCIACIÓN CuLtuRAL DE BAILE 
FLAMENCo ÀLoRA DE CoNStANtí

• ASoCIACIÓN DE PADRES DE 
ALuMNoS Y AMIGoS DEL CoLEGIo 
tuRo

• ASoCIACIÓN DE PARADoS DE 
CoNStANtí

• ASoCIACIÓN DEPoRtIVA KARAtE 
KuSHIN-KAI CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ CoLLA CICLotuRIStA 
CENtCELLES DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ CuLtuRAL D’AMICS DEL 
tEAtRE

• ASSoCIACIÓ CuLtuRAL GRALLERS 
DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ CuLtuRAL I ISLÀMICA 
DE CoNStANtí I LA REGIÓ

• ASSoCIACIÓ CuLtuRAL LItERÀRIA 
DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ AMICS DE LA CoLLA 
C.o.C.A.

• ASSoCIACIÓ DE BALL DE SALÓ I 
D’ENVELAt “LA GRESCA”

• ASSoCIACIÓ DE DoNES PER LA 
uNItAt DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ DE FAMILIARS PEL 
LLEuRE I L’EQuItAt “CENtCELLES”

• ASSoCIACIÓ DE joVES LA GoLFA

• ASSoCIACIÓ DE PARES D’ALuMNES 
DE L’IES CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ DE MARES I PARES 
D’ALuMNES DEL CEIP CENtCELLES

• ASSoCIACIÓ DE MARES I PARES 
D’ALuMNES DEL CEIP MN. R. 
BERGADÀ

• ASSoCIACIÓ DE PENSIoNIStES I 
juBILAtS DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ DE VEÏNS CENtCELLES 
DE CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ RECREAtIVA I 
ESPoRtIVA CLuB NAtACIÓ 
CoNStANtí

• BALL DE DIABLES DE CoNStANtí

• BREAKERS DE CoNStANtí

• CARItAS PARRoQuIAL

• CENtRE D’ESPoRtS CoNStANtí

• CENtRE D’EStuDIS 
CoNStANtINENCS

• CENtRE PARRoQuIAL - PARRÒQuIA 
DE SANt FELIu MÀRtIR

• CERCLE CuLtuRAL, RECREAtIu I 
ESPoRtIu DE CoNStANtí

• CLuB BALL ESPoRtIu ANFI

• CLuB D’ESCACS CoNStANtí

• CLuB ESPoRtIu ESPLAI DE 
CoNStANtí

• CLuB EXCuRSIoNIStA FotoGRÀFIC 
DE CoNStANtí

• CLuB PAtí CoNStANtí

• CLuB PEtANCA AtHLEtICo 
CoNStANtI

• CoMuNItAt DE REGANtS DE SANt 
PoL I RIuDARENES

• CoMuNItAt DE REGANtS DEL 
PANtÀ DE RIuDECANYES

• CoMuNItAt DE REGANtS LA SIQuIA

• CoNFRARIA DEL SANt CRISt DE LA 
PuRíSSIMA SANG

• CoNVERGÈNCIA I uNIÓ

• CooPERAtIVA AGRíCoLA uNIÓ 
D’AGRICuLtoRS

• ESPLAI totS CoNStANtINENCS

• ESQuERRA REPuBLICANA DE 
CAtALuNYA

• GERMANES CARMELItES DE LA 
CARItAt (VEDRuNES)

• GRALLERS LA CoRRANDA

• GRuP CuLtuRAL DE MEStRESSES DE 
CASA

• GRuP DE tEAtRE EMFAPAtIR

• IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA

• INICIAtIVA PER CAtALuNYA - VERDS

• Moto CLuB CoNStANtí

• PARtIt DELS SoCIALIStES DE 
CAtALuNYA

• PARtIt PoPuLAR

• PENYA BARCELoNIStA DE 
CoNStANtí

• PENYA GRANA DE CoNStANtí

• SAt REGANtS DE LA MINA EL CotXo

• SINDICAt AGRíCoLA DE CoNStANtí

• SoCIEtAt CuLtuRAL I RECREAtIVA 
EL CASINo

• SoCIEtAt DE CAÇADoRS LA 
CoNStANtINENCA

• uNIÓ DE PAGESoS

• ASoCIACIÓN GItANA CAtALANA DE 
CoNStANtí

• ASSoCIACIÓ AMANtS DELS 
ANIMALS DE CoNStANtí

• MoVIMENt PEL SoCIALISME

• SoLIDARItAt CAtALANA PER LA 
INDEPENDÈNCIA

• ASSoCIACIÓ Moto CLÀSSIC 
CoNStANtí

• CLuB BASQuEtBoL CoNStANtí

• CLuB EXCuRSIoNIStA tRAIL 
tARRACo

• uNIÓ DE BotIGuERS DE CoNStANtí

• ÀREA DE joVENtut

• ÀREA DE SERVEIS SoCIALS

• ARXIu HIStÒRIC

• BIBLIotECA PÚBLICA

• CENtRE DE DIA – XARXA SoCIAL 
StA. tECLA

• ESCoLA D’ADuLtS

• ESCoLA MPAL. DE MÚSICA RAFEL 
GIBERt RECASENS

• LLAR D’INFANtS Gu-Gu

• PAVELLÓ MuNICIPAL D’ESPoRtS

• ASSoCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA 
DE CoNStANtí 

• DAMES I VELLS

• ESBARt DANSAIRE CoNStANtí “EL 
CASINo”

• ESCoLA DE PILotS DE CoNStANtí

• VEÏNS X CoNStANtí

• uNItS PEL CANVI
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SERVEIS I TELèFONS

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
EMÈRGENCIES   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 tru-
car 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.

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
(Horari d’estiu)
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
i dimecres de 16 a 20 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
De 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 dimarts a divendres, de 12 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

Instal·lacions:
De dilluns a divendres de 8 a 13 h. i de 15 
a 22.30 h.
Gimnàs i zona d’aigües:
De dilluns a divendres de 8 a 13 h. i de 15 
a 22.30 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.

(
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La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Constantí obre portes 
i pàgines a la creació i les idees. Cada any ha estat un èxit de parti-
cipació, concorrent treballs no només locals sinó de tot el món —en 
castellà o català. Els gèneres literaris s’amplien i mesclen, però tots 
cerquen “el relat”: narració o fil que fa més comunicable el que 
volem dir i dóna forma al que no té —la vida s’escapa veloç i frag-
mentària. En aquesta edició ens centrem en “la joventut”, estació 
capital que podem estirar i en què solem somiar, lluitar, caure i 
recomençar, buscar experiències noves, construir-nos... Fem-nos 
amb un relat, expressem i expressem-nos. Es pot presentar una 
narració breu, un episodi, una conversa, una història romàntica, un 
correu amical, una crítica o opinió, un microassaig, o un altre. Pot 
ser inventat o vertader, fantàstic o realista, personal o col·lectiu.

IX Premis literaris Constantí 2015 

GÈNERE. Relat (narració de ficció o 
realista, conte, llegenda, història de vida, 
crònica, diari, assaig, carta, article).
TEMA. Relats de joventut. 
LLENGÜES. Catalana o castellana. 
EXTENSIÓ. Relats inèdits de 2 a 6 folis 
(DIN A4 a doble espai). 
CATEGORIES. 
1) Joves. Fins als 16 anys 
2) Júniors. Dels 17 als 21 anys 
3) Adults. Més de 21 anys
PREMIS. Obra d’un artista reconegut i 
publicació en un llibre dels millors 40 
treballs. Es comunicarà el veredicte abans 
de final d’any. 
TERMINI. Fins al 30 de novembre de 2015. 
ADREÇA. Env iar el treball per e-mail a:
premis.constanti@gmail.com 
Presentar l’original del relat amb nom, 
adreça, telèfon, e-mail i edat de l’autor.
CONVOCA. Ajuntament de Constantí 
JURAT. Diversos escriptors i periodistes 
en exercici.

B a s e s

AJUNTAMENT DE 

CONSTANTÍ

Relats de joventut

www.constanti.cat


