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A les portes de la celebració de Sant Jordi i recent 
estrenats els actes del cicle “Fes cultura, fes sa-
lut”, que dóna la benvinguda a la primavera, ens 
despertàvem el passat dilluns dia 16 d’abril amb 
l’ensurt de l’ensorrament d’una part de la teulada 
de la nostra apreciada, estimada i envejada esglé-
sia parroquial de Sant Feliu, concretament, la que 
afecta la primera volta després del cor. Segons els 
primers indicis, una suma de factors han causat 
aquest accident, que arriba per agreujar el delicat 
estat de salut d’una de les peces del nostre patri-
moni més valuosa.

El campanar i l’església han estat des de sem-
pre la carta de presentació de qualsevol municipi. 
I el nostre és visible des de qualsevol punt del 
Camp de Tarragona. Cal que reprenguem les reu-
nions de la comissió creada arran de les esquerdes 
a fi i efecte de sumar mitjans tècnics i humans i 
aconseguir el finançament necessari.

El patrimoni d’un poble el formen els edificis 
de valor arquitectònic i històric que tenen. Però 
també i sobretot el formen les persones que hi 
viuen, ja que sense elles la història perdria tot el 
sentit. Els ciutadans i ciutadanes de Constantí sa-
bem com protegir i salvar el nostre, de patrimoni 
i sabem que unint-nos ho podem aconseguir. Per 
això Constantí disposa d’un nombre considerable 
d’associacions, entitats, grups polítics, etc, for-
mats per persones disposades a treballar per fer 
millor el poble i les seves condicions de vida.

Així mateix es demostra amb els grups creats 
a les xarxes socials per millorar el nostre preuat 

municipi, els que es basteixen de fotografies de 
l’abans i de l’ara, perquè tinguem sempre present 
d’on venim i on som, així com les col·laboracions 
i aportacions a l’aplicació mòbil que l’Ajuntament 
ha posat a disposició de la ciutadania. Vull acabar 
felicitant-nos pel bon criteri i seny dels que hi col-
laboren i dels que els visiten. És la nova manera 
d’unir-nos per defensar el que és nostre, una ma-
nera moderna que ens ajuda a mantenir el nostre 
PATRIMONI. <
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A las puertas de la celebración de Sant Jordi y 
recién estrenados los actos del ciclo “Haz cultura, 
haz salud”, que da la bienvenida a la primavera, 
nos despertábamos el pasado lunes día 16 de abril 
con el susto del derrumbe de una parte del tejado 
de nuestra apreciada, querida y envidiada iglesia 
parroquial de Sant Feliu, concretamente, la que 
afecta a la primera bóveda después del coro. Se-
gún los primeros indicios, una suma de factores ha 
causado este accidente, que llega para agravar el 
delicado estado de salud de una de las piezas de 
nuestro patrimonio más valiosa.

El campanario y la iglesia han sido desde siem-
pre la carta de presentación de cualquier munici-
pio. Y el nuestro es visible desde cualquier punto 
del Camp de Tarragona. Es necesario que retome-
mos las reuniones de la comisión creada a raíz de 
las grietas a fin de sumar medios técnicos y huma-
nos y conseguir la financiación necesaria.

El patrimonio de un pueblo lo forman los edifi-
cios de valor arquitectónico e histórico que tienen. 
Pero también y sobre todo lo forman las personas 
que viven, ya que sin ellas la historia perdería todo 

sentido. Los ciudadanos y ciudadanas de Cons-
tantí sabemos cómo proteger y salvar nuestro pa-
trimonio y sabemos que uniéndonos lo podemos 
conseguir. Por ello Constantí dispone de un núme-
ro considerable de asociaciones, entidades, grupos 
políticos, etc., formados por personas dispuestas a 
trabajar para hacer mejor el pueblo y sus condi-
ciones de vida.

Asimismo se demuestra con los grupos creados 
en las redes sociales para mejorar nuestro pre-
ciado municipio, los que se construyen con foto-
grafías del antes y del ahora, para que tengamos 
siempre presente de dónde venimos y dónde esta-
mos, así como las colaboraciones y aportaciones a 
la aplicación móvil que el Ayuntamiento ha pues-
to a disposición de la ciudadanía. Quiero terminar 
felicitándonos por el buen criterio y sentido co-
mún de los que colaboran y los que los visitan. Es 
la nueva manera de unirnos para defender lo que 
es nuestro, una manera moderna que nos ayuda a 
mantener nuestro PATRIMONIO. <
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Es manté la despesa social i s’aposta per la inversió en els 
pressupostos de 2018

L’Ajuntament de Constantí va aprovar 
el passat mes de febrer els pressupostos 
generals de l’exercici 2018. La proposta 
va comptar amb el vots favorables (7) 
dels regidors de l’equip de govern (PSC 
i uxC) i el regidor del PP, i els vots en 
contra (6) d’ERC, PdeCat i ICV.

Els pressupostos municipals d’aquest 
any se situen en 8.364.187,65 €, amb 
un increment del 8,5 per cent respecte 
al pressupost de l’exercici anterior. un 
any més, aquest pressupost es basa en 
l’endeutament zero del consistori.

Els pressupostos 2018 prioritzen 
clarament dos gran eixos, la despesa 
social i la inversió. L’accent social ve 
determinat per un increment de la 
partida destinada als Plans d’Ocupació 
locals (incrementa la partida en 31.117 
euros), les beques menjador (s’aug-
menta la partida de 120.000 a 130.000 
euros), el manteniment dels 20.000 
euros per a ajuts d’urgència social, i 
també es mantenen els 50.000 euros 
dels incentius adreçats a fomentar 
l’ocupació (ajudes a empreses i nous 

emprenedors. En aquesta acció social 
s’incrementen també partides en àrees 
com la Cultura, la Joventut, Gent Gran 
i foment i promoció de l’activitat es-
portiva.

Pel que fa al capítol d’inversions es 
contempla una dotació de 628.847 eu-
ros destinats a dues partides molt relle-
vants. En primer lloc, es contempla una 
partida de 84.609, 44 euros per a la re-
novació de la xarxa d’aigua potable del 
Grup Centcelles. Aquesta partida com-
pleta la dotació de 160.000 euros que ja 

es contemplaven per a aquest concepte 
en els pressupostos del 2017.

d’altra banda, es contempla una 
inversió de 494.435, 52 euros per a la 
construcció d’un nou dipòsit de 2.000 
metres cúbics a les Forques, com a con-
seqüència de la inoperabiltat de l’actual. 
Aquesta inversió contempla una subven-
ció de l’ACA de 182.262,66 euros. din-
tre de les inversions, s’inclou també una 
partida de 49.802 euros per a la rehabi-
litació del Pou dels Horts (amb una sub-
venció de l’ACA de 22.411, 31 euros). <

979FMwww.constantiradio.cat

Tasques de millora de la 
senyalització vertical del 
Polígon Industrial
durant el passat mes de març es van realitzar treballs 
consistents en la reposició i millora de la senyalització 
vertical al Polígon Industrial. A banda de tasques de pin-
tura vial, aquests treballs han consistit en la reposició de 
la senyalització vertical del Polígon en aquelles senyals 
malmeses, descolorides i/o inexistents, amb l’objectiu 
de millorar la mobilitat i la visibilitat. El cost de l’actua-
ció ha estat de 3.111 € i s’han instal·lat 76 noves senyals 
de trànsit. A banda d’aquestes millores en la senyalitza-
ció, un altre dels objectius del consistori és treballar en 
la millora dels accessos al Polígon Industrial. d’aquesta 
manera, properament hi ha prevista l’execució de dues 
rotondes i un pas elevat d’accés al Polígon Industrial a 
través de la carretera TV-7211 (Constantí- Reus). <

Algunes de les noves senyals de trànsit instal·lades al Polígon 
Industrial

Els pressupostos, aprovats per una majoria del Ple, se situen en més de 8 milions d’euros, amb un increment del 
8,5 per cent respecte a l’any passat, i es basen en endeutament zero de l’Ajuntament.
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durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Constantí ha desenvolupat actuacions 
emmarcades en un Pla de renovació i millora de diverses places i carrers del nostre 
municipi. En aquest sentit, s’han dut a terme treballs per renovar i modernitzar 
carrers i places que es trobaven en un avançat estat de deteriorament, i en alguns 
casos per adaptar-los a la normativa actual i millorar la seva accessibilitat. 

PlAçA JuAn RAmón JIménez
Els treballs s’han centrat en la renovació de la pavimentació, l’enllumenat públic, 
el mobiliari urbà i la jardineria. A més, s’ha volgut millorar també l’accessibilitat de 
la plaça, suprimint les barreres arquitectòniques. En aquest sentit, les tasques han 
consistit en la demolició de paviment, nova pavimentació amb formigó estampat, 
substitució de lluminàries existents, retirada de la palmera existent i plantació 
d’olivera i instal·lació de mobiliari urbà. El termini d’execució de les obres ha estat 
de dos mesos i mig, amb un cost de 46.480,80 euros (IVA no inclòs)

Imatge de la renovada Plaça Juan Ramón Jiménez

CARReR dels PAllAResos
Les obres han consistit en la renovació de la xarxa d’aigua potable, la xarxa de 
clavegueram i els paviments del carrer. A més, s’ha adaptat el carrer a la normativa 
actual pel que fa a l’amplada de la calçada i les voreres, millorant la seva accessibi-
litat. L’àmbit d’execució del projecte ha comprès entre la cantonada del carrer Major 
amb el propi carrer Pallaresos, fins un tram abans d’arribar al carrer Jaume I.  El 
cost final dels treballs ha estat de 96.695, 97 euros (IVA no inclòs), i les obres s’han 
executat en un termini inferior als tres mesos. A través d’una subvenció d’Endesa, 
properament s’iniciaran també els treballs per soterrar el cablejat elèctric del carrer.

PlAçA del CAstell
Aquesta actuació ha consistit bàsicament en la substitució del paviment de la 
plaça, que es trobava força malmès. El nou paviment instal·lat és de peces de tipus 
Breinco de 20 x 40 cm. També s’ha renovat el mobiliari de la plaça, instal·lant nous 
bancs i una nova barana, i restaurant els fanals. També s’han suprimit les barreres 
arquitectòniques i s’han retirat alguns dels arbres que hi havia i que eren perjudi-

cials per a l’estabilitat de l’espai. Aquests treballs han tingut un termini d’execució 
aproximadament un mes i han comptat amb un pressupost de 27.961,37 euros (IVA 
no inclòs). Les obres són un primer pas per a rehabilitar, en un futur, l’antic refugi 
de la Guerra Civil que es troba sota aquesta plaça.

la Plaça del Castell, vista des de dalt, després de les obres

CARReR dels HoRts
durant aquest mes d’abril s’han iniciat 
les obres renovació i millora al primer 
tram del carrer dels Horts. Les obres te-
nen un pressupost d’execució de 49.000 
euros (IVA no inclòs) i s’executaran en 
un termini aproximat d’un mes. Aques-
ta intervenció respon a la necessitat de 
renovar el carrer degut al seu estat de 
deteriorament i a les constants fuites 
d’aigua que es produïen. Les obres con-
sisteixen en la renovació de la xarxa d’ai-
gua potable, la xarxa de clavegueram i el 
paviment del carrer. També es contempla 
adaptar el carrer a la normativa actual 
pel que fa a l’amplada de la calçada i les 
voreres. L’àmbit d’execució el projecte 
comprèn entre la cantonada del carrer 
Major amb el propi carrer dels Horts fins 
a la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer. 

obRes de RefoRmA del PAvelló PolIesPoRtIu
A finals del mes de gener s’iniciaven les 
obres de renovació del Pavelló Poliespor-
tiu, un projecte que permetrà l’adequació 
de l’equipament esportiu de cara a la ce-
lebració dels Jocs Mediterranis i suposarà 
la intervenció més important que s’ha fet 
des de la seva inauguració l’any 2001. Les 
obres tenen un import de 176. 113, 20 
euros (sense IVA), amb una aportació de 
96.731,27 euros per part de la diputació. 
Aquesta reforma contempla l’ampliació 
dels vestidors, la millora de la ventila-
ció de la pista, el condicionament de la 
coberta, la climatització de les sales i la 
instal·lació de plaques solars per escalfar 
l’aigua, entre d’altres millores. Constantí 
és una de les 14 seus que acolliran com-
peticions esportives dels Jocs Mediterra-
nis, concretament en la modalitat d’hal-
terofília. <

Pla de renovació i millora de places i carrers del municipi

obres que s’estan realitzant al primer tram 
del carrer dels Horts

nova zona d’aigües al Poliesportiu

Instal·lació de plaques solars a la coberta 
del Pavelló

Accés al carrer Pallaresos des del carrer major
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un total de 45 persones va participar en-
tre desembre de l’any 2016 i octubre de 
2017 dels 3 cursos de formació ocupa-
cional que ha desenvolupat l’Ajuntament 
de Constantí, gràcies a una subvenció de 
91.038 euros de la convocatòria del FOAP 
(Formació Ocupacional  en Àrees Priori-
tàries) del 2016. Amb aquesta subvenció 
s’han pogut fer 3 cursos formatius, to-
talment subvencionats pel SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) i el Fons Social 
Europeu, i adreçats a persones en situació 
d’atur: -un curs d’Operacions auxiliars de 
serveis administratius i generals (Nivell 1. 
450 hores); -un curs d’Atenció sociosani-
tària a persones dependents en instituci-
ons socials (Nivell 2. 470 hores); i un curs 
d’Operacions auxiliars d’enregistrament i 
tractament de dades i documents (Nivell 
1. 460 hores). Aquests cursos han permès 
l’obtenció del certificat de professionali-
tat als alumnes participants. <

FORMACIÓ I TREBALL / HABITATGE

45 persones obtenen certificats de professionalitat amb els cursos 
de formació ocupacional 

Nou curs de mosso de magatzem i carretoner

Acte d’entrega de diplomes dels cursos del soC a la sala de Plens de l’Ajuntament

una quinzena de persones han realitzat 
entre març i abril un nou curs de mosso 
de magatzem i carretoner a través de 
l’Oficina Municipal de Treball. Amb una 
durada de 60 hores (48 h. del curs de 
mosso de magatzem i 12 h. del curs de 
carretoner), el curs tenia com a objectiu 
capacitar al participant en el domini de 
les tècniques per organitzar la recepció, 
emmagatzematge, expedició de merca-

deries i el registre d’aquests moviments. 
També s’ha ensenyat com controlar els 
estocs, i verificar i supervisar el bon ús i 
funcionament. El curs també ha constat 
d’una part pràctica on els participants 
han après a conduir amb garanties de 
qualitat i seguretat carretons elevadors 
frontals i retràctils, d’acord amb la nor-
mativa vigent aplicable. <

Alumnes participants al curs de mosso de magat-
zem i carretoner

Política municipal d’Habitatge
Constantí pateix una creixent deman-
da d’habitatge social que neix com 
a conseqüència de l’abandonament 
d’immobles que es produeix després 
de la Bombolla Immobiliària. Els dar-
rers anys, la situació econòmica de les 
famílies i l’efecte crida per aconseguir 
una vivenda social, ens ha abocat a 
una situació social i d’habitatge que 
arrossega famílies nouvingudes que 
ocupen domicilis il·legalment, impos-
sibilitant el lloguer a qui vol fer-ho 
legalment.

Les polítiques municipals d’habitat-
ge han destinat esforços per establir 
un procediment de reallotjament, a 
demanda, de famílies que així ho re-
quereixen, amb l’objectiu de mobilitzar 
el parc de pisos desocupats i facilitar 
l’accés a una vivenda digne a totes 
aquelles persones majors de 18 anys i 
amb residència a Constantí. 

Essent una prioritat protegir els 
habitatges, per una banda, vers les 
ocupacions il·legals i , per l’altre, do-

nada la necessitat de conèixer el titu-
lar o titulars dels d’immobles, es crea 
l’Oficina Municipal  d’Habitatge.  Pa-
ral·lelament, la manca de gestió dels 
habitatges buits per part dels seus 
propietaris, generalment entitats fi-
nanceres, ha fet que molts ciutadans 
amb desitj de lloguer o compra d’una 
vivenda es vegin obligats a emigrar a 
un altre municipi per la carència d’ha-
bitatges amb disponibilitat a Constan-
tí.

En aquest marc i en continuïtat de 
la política municipal d’habitatge que ja 
es duia a terme, els darrers tres mesos 
s’han atès més d’una trentena de famí-
lies que presenten casos dispars i molt 
reals, casos que són testimoni de la 
situació municipal que vivim; entitats 
financeres propietàries que desconei-
xen el parc immobiliari, renovació de 
lloguers a la puja sense cap informació 
vers els arrendataris, gestores finance-
res que juguen al desgast dels inquilins 
per tal que aquests marxin, generant 

així més actius buits que seran adqui-
rits per fons d’inversió. 

 L’oficina municipal d’habitatge ac-
tua emprant vies de mediació entre els 
ciutadans que necessiten una vivenda i 
els propietaris que volen oferir la seva. 
S’atenen tots aquells casos que per di-
ferents motius no es poden gestionar 
des de la taula d’emergència per l’ad-
judicació d’habitatge social. Es dona 
assessorament als usuaris segons la 
particularitat del cas i,  davant de tot, 
es troben alternatives a la greu situa-
ció de moltes famílies. 

Enguany els pressupostos contem-
plen l’adjudicació d’ajuts comple-
mentaris per a la contractació d’un 
habitatge de lloguer, per carències 
o insuficiència de recursos econò-
mics per a l’accés o manteniment de 
l’habitatge actual, així com, ajuts per 
lloguers o quotes hipotecaries endar-
rerrits de l’habitatge del sol·licitants, 
que es poden formalitzar mitjançant 
instància al Registre de l’Ajuntament 

de Constantí.
Tos aquells ciutadans que ho de-

sitgin per més informació es poden 
adreçar a l’Oficina Municipal d’habi-
tatge ubicada al Pavelló Poliesportiu 
en horari de: 17:30h a 19:30h dilluns i 
dimecres. <

Fede díaz
Regidor d’ocupació, Habitatge i 

esports
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des del passat mes de febrer, l’Escola 
Municipal de Música “Rafel Gibert Reca-
sens” ha participat de les diverses troba-
des musicals que s’han fet arreu del ter-
ritori català per celebrar el 25è aniversari 
de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles 
de Música), de la que forma part l’Esco-
la Municipal de Música de Constantí. En 
concret, els alumnes i professors de l’Es-
cola van participar a la Trobada de cor-
da que es va fer el 4 de febrer al Museu 
Nacional d’Art Contemporani de Barce-
lona (MNAC), a la Trobada de Guitarres i 
baixos celebrada a Lleida (el 10 de març), 
i a la Trobada d’instruments de vent del 
18 de març a  la Tarraco Arena Plaça de 
Tarragona. Com a tancament dels actes 
de celebració, el diumenge 10 de juny 
es farà un concert multitudinari amb la 
participació de prop d’uns 10.000 alum-
nes de tot el territori a l’estadi de Corne-
llà – El Prat. <

L’Escola Municipal de Música participa dels actes de celebració 
dels 25 anys de l’ACEM

Alumnes i professors de l’escola de música a 
la trobada realitzada a la tarraco Arena Plaça

El passat 14 d’abril es va fer a Constantí 
la IV Trobada de Clarinets d’escoles de 
música del Tarragonès. Aquest any, l’Es-
cola Municipal de Música “Rafel Gibert 

Recasens” ha estat l’encarregada d’or-
ganitzar aquesta trobada amb la partici-
pació de 40 alumnes de clarinet d’entre 
7 i 12 anys. Les escoles participants de 

la Trobada d’aquest any van ser escoles 
de música de Tarragona com l’Escola i 
Conservatori de Música de la diputació, 
l’ Escola Municipal de Música de Tarra-

gona i la Nova Escola de la Banda unió 
Musical, a més del Conservatori Muni-
cipal de Música de Vila-seca i l’Escola 
Municipal de Música de Constantí. <

Constantí acull la IV Trobada de Clarinets d’escoles de música del 
Tarragonès

la trobada va finalitzar amb una actuació conjunta de tots els alumnes i professors participants
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La Biblioteca Municipal va acollir el 
passat 29 de gener la II Presentació 
de Treballs de Recerca de l’Institut de 
Constantí. després de l’èxit de la prime-
ra edició, des de l’Institut s’apostava no-
vament per fer les presentacions en un 
acte obert a la Biblioteca, amb l’objec-
tiu d’oferir l’oportunitat als alumnes de 
Batxillerat de donar a conèixer els seus 
treballs en un acte obert a  tota la po-
blació. En aquesta ocasió es va presen-
tar un dels treballs que ha obtingut una 
millor nota: “El món dels videojocs”, de 
l’alumne Achraf Hmimou. Es tracta d’un 
treball que aprofundeix en com afecten 
els videojocs en el rendiment escolar i 
explora també els beneficis que poden 
arribar a tenir. <

Alumnes de l’Institut de Constantí presenten els seus treballs de 
recerca a la Biblioteca

un moment de la presentació del treball de 
recerca a la biblioteca

Jornada de Portes Obertes a l’Institut i a les escoles
El passat 11 d’abril els futurs alumnes 
de 1er d’ESO (que actualment cursen 
6è de Primària a les escoles Centcelles 
i Mossèn Ramon Bergadà) van visitar 
l’Institut per conèixer les instal·lacions, 
el projecte educatiu i el professorat. Vuit 
alumnes actuals de l’Institut (quatre de 

1r i quatre de 4t) van ser els encarregats 
d’explicar el funcionament del centre i 
mostrar les instal·lacions, després de ser 
rebuts per la directora i professorat del 
departament d’Orientació Educativa. La 
mateixa tarda, va ser el torn de les fa-
mílies dels futurs alumnes. En presència 

de tot l’equip directiu, la cap d’estudis 
va anar explicant a les famílies els can-
vis que comporta el pas de Primària a 
Secundària, els punts forts de l’Institut, 
l’opció curricular pròpia, així com la 
presentació de la pàgina web on es pot 
consultar informació diversa: organit-

zació del centre, funcionament, horari, 
aularis, recursos i un llarg etcètera.

una setmana abans, entre el 4 i el 
6 d’abril, també es van realitzar les ha-
bituals jornades de portes obertes a les 
escoles Mossèn Ramon Bergadà i Cent-
celles.<

un moment de la visita dels futurs alumnes de l’Institut
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del 19 de gener al 4 de febrer va tenir 
lloc la Festa Major d’Hivern, amb més 
d’una trentena d’activitats obertes a 
tothom, que van donar el tret de sortida 
amb el Pregó a càrrec de Josep Franquès 
Sans, mestre,  historiador i president de 
la Aules d’Extensió universitària per a 
la Gent Gran de la uRV a Constantí. Els 
actes més tradicionals es van concentrar 
durant la diada de Sant Sebastià (20 de 
gener) amb el Solemne Ofici en honor a 

Sant Sebastià i la benedicció de les co-
ques, al Pavelló Poliesportiu, la ballada 
de sardanes al davant l’Ajuntament i 
el Ball de Festa Major, amb l’Orquestra 
Costa Brava.

un dels plats forts d’aquesta Fes-
ta Major d’Hivern va ser l’espectacle 
d’humor ““Estamos mejor que nunca” 
amb els actors Santi Millán i Javi Sanc-
ho al Pavelló Poliesportiu. Les entitats 
esportives també van ser protagonistes 

amb activitats com la X Sortida de Mo-
tos Clàssiques, els partits de futbol del 
Centre d’Esports Constantí, i els de bàs-
quet amb els equips del Club Bàsquet 
Constantí. Entre els actes festius més 
destacats també es va fer una nova 
Trobada gegantera amb la presentació 
d’un nou element de la cultura popular, 
l’àliga de Constantí, a càrrec de l’Asso-
ciació dance Power. 

Pel que fa a l’apartat cultural, va 

destacar la presentació del llibre “dret 
a castigar? La Llei de Responsabilitats 
Polítiques al Tarragonès (1939-1945)”, 
del jove historiador constantinenc Al-
bert Solé Fernández. La Festa Major 
finalitzava amb el lliurament dels XI 
Premis Literaris Constantí 2017, “Re-
lats Mediterranis”, amb la presentació 
del Llibre que recull els millors textos 
presentats a concurs. <

Els actes tradicionals i culturals, protagonistes de la Festa Major 
d’Hivern

Pregó de festa major a càrrec de Josep franquès sans

espectacle infantil al Pavelló Poliesportiu

Concert de tarda amb l’orquestra Costa brava

Participants a la trobada Gegantera els actors santi millán i Javi sancho durant l’espectacle “estamos mejor que nunca”
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Premis i distincions honorífiques de l’any 2017

Coincidint amb l’acte del pregó de la 
Festa Major d’hivern, el passat 19 de ge-
ner es va fer entrega dels Premis i dis-
tincions honorífiques de l’any 2017, 
amb el reconeixement a aquelles perso-
nes o entitats que en mèrit a la tasca 
realitzada al llarg de la seva trajectòria 
han contribuït a augmentar el bon nom 
del nostre poble. 

Les distincions Honorífiques d’aquest 
2017 van ser per a l‘Associació de ma-
res i Pares de l’escola mossèn Ramon 
bergadà, que rebia el Premi Centcelles al 
Mèrit ciutadà. L’AMPA ha celebrat aquest 
any els 40 anys des de la seva fundació, 
i van recollir el premi les actuals respon-
sables acompanyades d’alguns del ante-
riors presidents i també de directors de 
l’escola dels darrers anys que es trobaven 
presents a l’acte.

El Premi a l’Acció Cultural va ser 
per a Jordina torrents barrena, en 
reconeixement a la seva brillant tra-
jectòria en l’àmbit de la investigació 
tecnològica aplicada a la cirurgia fetal, 
el càncer de mama, la retinopatia dia-
bètica i l’Alzheimer. Ha estat internaci-
onalment guardonada per Google amb 
el premi Google Women Techmakers 
2017 per la seva excel·lent trajectòria 
acadèmica.

Pel que fa al Premi a l’Acció Cívica 
va ser per al Patronat de l’ermita de sant 
Ramon, per la seva tasca de restauració i 
recuperació del patrimoni històric local. 

Finalment, el Premi a l’Acció es-
portiva es va concedir a Iván blanco 
torres, constantinenc a qui un acci-
dent li va canviar la vida per complet; 

per la seva valentia, tenacitat i ànsies 
de superació, participant en diversos 
campionats de ciclisme en l’àmbit in-
ternacional. <

l’alcalde, óscar sánchez, acompanyat de totes les persones i entitats premiades

Premis del 2on Concurs d’Aparadors Nadalencs i Concurs Fotogràfic 
Instagram
durant l’acte inaugural de la Festa Ma-
jor d’Hivern també es va fer entrega dels 
Premis del 2on Concurs d’Aparadors Na-
dalencs organitzat per la unió de Boti-
guers de Constantí, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, el 
veredicte del Jurat i la votació popular 
van ser coincidents, i el comerç més vo-
tat va ser el Raconet de la Pina, que va 
rebre el premi de la votació popular. Pel 

que fa als premis del Jurat, mascovet es 
va emportar el premi a l’aparador més 
sostenible i respectuós amb el medi am-
bient; i Comercial Constantí, el premi a 
l’aparador més original i artístic.

Finalment, també es van entregar els 
Premis del Concurs Fotogràfic Instagram 
de Nadal organitzat per l’àrea social del 
Centre d’Esports Constantí, amb la col-
laboració de l’Ajuntament. <

l’alcalde i representants de la unió de botiguers, amb els comerços guanyadors l’alcalde i representants del Centre d’esports Constantí, amb el guanyador del 1er premi del 
concurs Instagram
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Constantí va viure el cap de setmana del 17 i 18 de febrer els actes centrals d’un 
multitudinari Carnaval, que aquest any va comptar amb gairebé 300 participants a 
la tradicional rua pels carrers del municipi, amb un total de 12 comparses, establint 
així un rècord de participació. després del recorregut festiu pels carrers del poble, 
les comparses van arribar fins al Pavelló Poliesportiu, on ja al vespre va tenir lloc 
un Ball de disfresses infantil amenitzat per la música en directe de Kids Music. 
Posteriorment, va tenir lloc un Sopar de motxilla que també va ser tot un èxit de 
participació, amb més de 500 persones inscrites. 

durant el ball de disfresses, es va fer entrega dels premis a les tres millors compar-
ses. La Revetlla de Carnaval es va allargar fins ben entrada la matinada amb l’actu-
ació musical d’un dJ. El diumenge 18 de febrer, els actes del Carnaval finalitzaven 
amb la processó de l’enterrament del Rei Carnestoltes i la tradicional cremada del 
Ninot. dintre de la programació del carnestoltes d’aquest any també es va fer la 
tradicional Guerra de confetti i una Botifarrada Popular, a més de l’acte d’entrega 
de xumets a la dragonina, organitzats per l’Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A.<

Gran èxit de participació a la festa de Carnaval

Gran participació al ball de disfresses al Pavelló Poliesportiu

el despertar de la serpiente (Platinum) va ser la comparsa guanyadora del Carnaval
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Constantí reivindica fer més visible la presència de les dones en 
tots els àmbits de la societat

El passat 8 de març es va commemorar el dia Internacional de la dona. Per aquest 
motiu, durant tota la setmana es van organitzar activitats reivindicatives que van 
tenir com a acte central la Lectura del Manifest Institucional, a càrrec de les regidores 
Meritxell Cano i dolors Fortuny, acompanyades de l’alcalde Oscar Sánchez. La reivin-
dicació de l’equitat i la igualtat social i laboral entre homes i dones van ser els eixos 

bàsics de la lectura del manifest, que es va fer com cada any davant de l’Ajuntament 
davant prop d’un centenar de persones. després de la lectura del Manifest, es van 
presentar uns punts de llibre dedicats a les escriptores catalanes Maria Aurèlia Cap-
many i Montserrat Abelló, coincidint amb la celebració de l’any literari 2018 dedicat 
a aquestes dues escriptores <

lectura del manifest Institucional davant de l’Ajuntament
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Dinar de reconeixement al col·lectiu de dones del municipi

més de 200 dones van assistir al dinar de reconeixement al Pavelló

El passat 11 de març, l’Ajuntament 
de Constantí va oferir un acte de re-
coneixement i homenatge adreçat a 
tot el col·lectiu de dones del munici-
pi. L’activitat, que es va fer al Pave-

lló Poliesportiu, s’emmarcava dintre 
del programa d’actes que el consistori 
organitzava per la celebració del dia 
Internacional de la dona. Totes les as-
sistents a l’acte, un total de 215 do-

nes, van rebre un detall d’agraïment. 
A més, el consistori va oferir un reco-
neixement especial a dues de les dones 
constantinenques que aquest 2018 
han celebrat el seu 80è aniversari i 

que van assistir al dinar, les senyores 
Antonia Cobos Ortega i Emilia Ramos 
Muñoz. un cop acabat el dinar, per fi-
nalitzar la jornada festiva va tenir lloc 
un espectacle d’humor. <

Acte de benvinguda als infants nascuts durant el 2017
El passat mes de gener es va organitzar 
un acte públic per donar la benvinguda 
als infants que van néixer durant el 2017 
al municipi. 

En una recepció que es va fer al Pa-
velló Poliesportiu, diversos representants 
del consistori van fer entrega d’un detall 
de reconeixement a cadascuna de les fa-

mílies amb fills nascuts durant el darrer 
any, consistent en un lot de productes per 
a nadons. 

En total, se n’han beneficiat 56 famí-

lies. durant el 2017 han nascut i s’han 
inscrit i empadronat a Constantí 27 ne-
nes i 29 nens.  <

Acte de benvinguda als infants nascuts durant l’últim any



dConstantí / maig 2018 13CuLTuRA

El passat 4 de febrer es 
va celebrar a la Biblioteca 
Municipal l’acte d’entrega 
dels Premis Literaris 2017. 
Es tractava del darrer acte 
de la Festa Major d’Hivern 
i la Biblioteca Municipal 
es tornava a omplir un any 
més per gaudir d’aquesta 
festa literària, en la qual 
també es va presentar el 
llibre que recull els millors 
treballs presentats. Silva 
Editorial, amb la col·labo-
ració de l’àrea de Cultura 
de l’Ajuntament, han pro-
mogut un any més aquests 
Premis Literaris que han 
arribat a la seva XI edició. 

Enguany s’han centrat en 
els “Relats Mediterranis” 
coincidint amb l’any de la 
celebració dels Jocs Me-
diterranis, i amb una xifra 
de participació de 417 tre-
balls presentats a concurs. 
Els guanyadors d’aquesta 
11ª edició han estat: Juan 
Carlos Padilla Estrada amb 
“Cuatro millas” (categoria 
adults), Sergi Fernández Es-
teban amb “Sal” (categoria 
júnior), Nerea Guinart dal-
mau amb “Mar de parau-
les” (categoria joves) i Èric 
López Sardaña amb “Re-
cords marítims” (categoria 
infantil). <

El jove historiador constantinenc, Albert Solé Fernán-
dez, presentava al gener el llibre “dret a castigar? La 
Llei de Responsabilitats Polítiques al Tarragonès (1939-
1945)”. L’acte va tenir lloc a la Sala Macià Martorell del 
Sindicat Agrícola, i va comptar amb la presentació a 

càrrec de la dra. Montserrat duch, catedràtica d’histò-
ria contemporània de la uRV i autora del pròleg del lli-
bre. Graduat en Història per la uRV, aquest és el primer 
llibre d’Albert Solé. La seva recerca històrica se centra 
en la repressió duta a terme en el primer franquisme 

en l’àmbit local i comarcal, en especial sobre la Llei de 
Responsabilitats Polítiques de 1939 i la seva aplicació 
fins a l’any 1945. El llibre presenta un acurat estudi de 
l’aplicació d’aquesta norma i els seus efectes a tots els 
municipis del Tarragonès.. <

El jove historiador Albert Solé presenta un llibre sobre la repressió 
política dels primers anys del franquisme

Acte de lliurament dels XI Premis Literaris de Constantí

l’historiador Albert solé, intervenint i acompanyat a la seva dreta del president del sindicat Rafael bergadà, i a la seva esquerra de la seva professora montserrat duch i de les autoritats 
municipals, durant l’acte de presentació

els guanyadors dels XI Premis literaris amb les regidores de Cultura, dolors fortuny, i festes, meritxell Cano
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Unes 40 persones assisteixen a l’òpera al Gran Teatre del Liceu

Lectura de poemes a Constantí 
Ràdio per celebrar el Dia 
Internacional de la Llengua 
Materna

La Biblioteca Municipal 
organitza diverses activitats per 
celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia

Alumnes de català del Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Escola 
d’Adults de Constantí van celebrar el dia Internacional de la Llengua Materna, que 
es commemora el 21 de febrer, fent una lectura de poesies en el seu idioma d’ori-
gen a Constantí Ràdio. El dia Internacional de la Llengua Materna va ser declarat 
per la uNESCO l’any 1999 en defensa del plurilingüisme. El 21 de febrer de 1952, 
estudiants i activistes del Pakistan van ser tirotejats pels militars i la policia a la 
universitat de dhaka. Tres joves estudiants i altres persones van ser assassinades 
quan reclamaven l’oficialitat del bengalí. L’objectiu d’aquesta celebració és pro-
moure el multilingüisme i la diversitat cultural. <

Coincidint amb la celebració del dia Mundial de la Poesia, que es commemora el 21 
de març, la Biblioteca Municipal va programar tot un seguit d’activitats i accions al 
voltant de la poesia. Els actes arrencaven amb una sessió especial de Bibliocontes 
dedicada a Miquel Martí i Pol, amb el títol “15 lletres fan un nom”, a càrrec d’Eu-
genia González La Rosa. 

El mateix 21 de març es va convidar a tothom qui ho desitgés a omplir la Bibli-
oteca de poesia amb dibuixos, llibres, fotografies, poemes propis o de poetes reco-
neguts. I, finalment, dissabte 24 de març es va celebrar una nova edició del Bingo 
de Poesia. durant l’acte es va fer també la lectura en diverses llengües del poema 
“La poesia”, creat per a l’ocasió pel poeta valencià Marc Granell. <

una quarantena de persones van participar el passat 28 de gener de la sortida al 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que organitzava l’Ajuntament de Constantí, amb 
la col·laboració de l’Associació Amics de la Música de Constantí. Els participants van 
poder gaudir de l’òpera “L’elisir d’amore”, de Gaetano donizetti. Es tracta d’una de 

les òperes còmiques i alhora romàntiques més delicioses de la història del gènere. 
Tendresa i picardia van de bracet gràcies a l’original i fresca música de donizetti, 
últim gran representant de l’òpera bufa italiana. <

Participants a la sortida al Gran teatre del liceu

els alumnes de català van llegir poemes en les seves llengües d’origen a Constantí Ràdio Participants a una nova edició del bingo de Poesia a la biblioteca municipal
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El passat 20 de gener el Club Patí Constantí va participar a la Final Interclubs 
2017 que es va celebrar a Salou. L’entitat esportiva constantinenca hi va ser 
representada amb un total de 24 participants i es van assolir diversos pòdiums: 
Juvenil (1a Classificada Sheila Hurtado, 2a Classificada Paula Romero); Cadet 
(3a Classificada Carmen Pozo); Infantil (2a Classificada Ester Adolfini, 3a Clas-
sificada Èlia Garrofé) ; Nivell A (1a Classificada Naiara Lara, 3a Classificada 
Paula Valero) i Mini (1a Gisele Valero, 3a Paula Ciprés). Amb aquesta competi-
ció finalitzava la temporada 2017 en que el Club Patí Constantí ha obtingut uns 
grans resultats, participant a diversos Campionats de Catalunya. <

un dels podis del campionat amb patinadores del Club 
Patí Constantí

El Club Patí Constantí va tancar 
el 2017 amb diversos podis a 
l’Interclubs de Salou

Gràn èxit de les arqueres del Club de Tir amb Arc al Campionat de 
Món de Nimes (França)

Les representants del Club de Tir amb 
Arc Constantí, Èlia Canales i Maria Pi-
tarch, van obtenir un excel·lent resultat 
en la seva participació al Campionat 
del Món de Tir amb Arc en Sala indoor 
que es va celebrar a Nimes (França) el 
passat mes de gener. En categoria ju-
venil, la vigent campiona de Catalunya 
i Espanya, Èlia Canales, va aconseguir 

pujar al podi assolint la medalla de 
bronze, mentre que Maria Pitarch, va 
aconseguir una brillant 4ª posició. La 
20a edició d’aquest torneig va con-
vocar 1.200 arquers procedents de 50 
països de tots els continents destacant 
la presència de les primeres figures a 
nivell mundial així com dels campions 
olímpics. El Club de Tir amb Arc Cons-

tantí va acudir a la cita amb 5 arquers 
i amb 5 més de l’acadèmia de tir amb 
arc amb seu al club del nostre municipi.
A banda d’aquesta medalla de bronze 
al Campionat del món, Èlia Canales ha 
continuat augmentant el seu brillant 
palmarès revalidant el títol de campio-
na de Catalunya a Figueres (27 i 28 de 
gener) i aconseguint el seu tercer cam-

pionat d’Espanya consecutiu a Langreo 
(9,10 i 11 de febrer). En categoria júni-
or, Maria Pitarch també va aconseguir 
proclamar-se campiona de Catalunya 
en categoria arc recorbat femení, men-
tre que un altre representant del club, 
Miky Romero també va ser or en la ca-
tegoria d’arc recorbat júnior home. <

Èlia Canales i maria Pitarch, acompanyades del seu entrenador, santos lópez, i Roser salas
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Gran acollida del projecte d’activitat física adreçat a la gent gran 
impulsat per l’Ajuntament de Constantí

Amb l’objectiu de vincular la salut amb 
l’activitat física i la gent gran a partir 
d’un programa de prevenció de caigu-
des, l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Constantí va posar en marxa el passat 
mes de setembre un Programa d’Activi-
tat Física per a la gent gran. Es tracta de 
sessions grupals d’activitat física adap-

tada (AFA) per a persones del municipi a 
partir de 60 anys d’edat. La gran acolli-
da d’aquesta activitat ha permès la cre-
ació de 3 grups de treball formats per 10 
persones per grup. Les sessions s’adap-
ten al perfil físic de cada participant, de 
manera que el nivell es correspon amb 
les capacitats dels membres del grup. <

una de les sessions grupals de l’activitat 
física per a la gent gran

S’inaugura un nou Parc de Street Workout  
El passat 24 de febrer es va fer l’acte d’inauguració del nou Parc Street Workout i Cal-
listènia (Parc de barres). Es tracta d’una nova zona destinada a la pràctica esportiva 
urbana, ubicada a l’esplanada de la zona del Camí de Ravasols. Aquest tipus de parcs 
de barres tenen cada vegada una major presència en els municipis i són molt habituals 
les competicions i exhibicions d’aquesta modalitat esportiva, fet que ha comportat 
l’augment del nombre de persones que desenvolupen aquest tipus de pràctica, tal 

i com ja s’ha pogut comprovar a Constantí des que es va enllestir la instal·lació es-
portiva. durant l’acte inaugural van tenir lloc diversos tallers, exhibicions d’atletes i 
batalles. L’acte va comptar amb la presència de Sergio Ordoñez, campió d’Espanya i 
internacional, i de Raúl Villareal, doble campió d’Espanya, a més d’altres atletes con-
vidats.  <

l’alcalde i el regidor d’esports acompanyats d’alguns dels esportistes que van participar a la inauguració del parc
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El ciclista constantinenc, Iván Blanco, 
aconsegueix dos bronzes al Campionat 
d’Espanya de ciclisme adaptat

El ciclista constantinenc Iván Blanco va aconseguir dues me-
dalles de bronze al Campionat d’Espanya de Ciclisme adaptat 
en pista celebrat els dies 3 i 4 de març al Velòdrom de Gala-
pagar (Madrid), competint amb la selecció catalana. durant 
la jornada de dissabte al matí, Iván Blanco obtenia la terce-
ra posició en la prova de persecució individual, aconseguint 
així la seva primera medalla de bronze. El mateix dissabte al 
matí, el ciclista constantinenc entrava, a darrera hora i en 

substitució d’un company amb una inidposició, en la forma-
ció de la selecció catalana que havia de competir en la prova 
de Velocitat per equips. En aquesta prova, l’equip català amb 
Iván Blanco a les seves files, obtenia també una meritòria 
medalla de bronze.

Iván Blanco va ser reconegut amb el Premi a l’Acció Es-
portiva 2017 per part de l’Ajuntament de Constantí. <

l’esportista constantinenc Iván blanco amb 
les dues medalles obtingudes

Acció de reconeixement a les dones per part dels primers equips 
de futbol i bàsquet
Coincidint amb la celebració del dia 
Internacional de la dona, el 1er equip 
del Centre d’Esports Constantí, així 
com els dos Sèniors masculins del Club 

Bàsquet Constantí, es van voler sumar 
als actes organitzats per l’Ajuntament 
en els respectius partits que van jugar 
com a locals el passat 11 de març. 

Per aquest motiu, els jugadors dels 
equips de futbol i bàsquet  van sortir 
al terreny de joc del Municipal de la 
Coma i del Pavelló Poliesportiu mu-

nicipal amb samarretes que lluïen el 
lema “La igualtat no fa mal a ningú”.<

els equips de futbol i bàsquet van lluir samarretes reivindicatives de la igualtat de gènere
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Bona actuació dels equips del Club Gimnàstica Estètica Constantí 
a la 1a Fase de la competiciò autonòmica

Una trentena de persones participen en la Jornada de 
Conscienciació dels Esports Adaptats
El Pavelló Poliesportiu va acollir el passat 
3 de març una Jornada de Conscienciació 
dels Esports Adaptats. L’esdeveniment, 
que va comptar amb la participació d’una 
trentena de persones, va ser organitzat 
per l’àrea social del Club Excursionista 
Trail Tarraco, la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Constantí i la Federa-
ció Mestral-Cocemfe Tarragona. Tota la 
recaptació obtinguda es destinava a la 
Federació Mestral-Cocemfe, que treba-
lla activament per millorar la qualitat de 
vida de persones amb discapacitats. La 
jornada es va iniciar amb una breu xer-
rada informativa a càrrec de la Federació 
Mestral-Cocemfe sobre la realitat dels 
esports adaptats i els esportistes amb 
discapacitat. Posteriorment, tots els par-
ticipants van poder experimentar aques-
ta realitat amb un partit de bàsquet amb 
cadira de rodes. < Participants a la jornada de conscienciació dels esports adaptats (CedIdA)

L’equip Infantil (12-14) i el Júnior del 
Club Gimnàstica Estètica Constantí 
van participar el passat 3 de març a la 
1ª Fase de la competició autonómica 
a les instal·lacions del CEM la Verneda 
de Barcelona, amb un podi (3era posi-
ció) per a l’equip Júnior i un 4art lloc 
per a l’equip 12-14. Precisament, l’equip 
Júnior és una de les novetats del club 
d’aquesta temporada, i també participa 
a l’Open de l’AGEGCAT (L’Agrupació de 
Gimnástica Estètica de Grup de Catalu-
nya). A més, també s’ha estrenat a nivell 
estatal en el XIV Campionat d’Espanya 
que s’ha fet a Cartagena. <

l’equip Júnior del Club 
Gimnàstica estètica 

Constantí al podi

El Pavelló Poliesportiu acull la competició de bàsquet femení del 
Mare Nostrum Cup “Ciutat de Reus”
El Pavelló Poliesportiu municipal va ser 
una de les seus de la 8a edició del Mare 
Nostrum Cup “Ciutat de Reus”, que es va 
celebrar entre els dies 26 i 28 de març. 
Es tracta del torneig de bàsquet més 
important de la Costa daurada, amb la 
participació de més de 2.500 esportistes, 
d’entre 8 i 18 anys. La seu central de la 

competició és Reus, però també es dispu-
ta a Constantí, Salou, Vinyols i els Arcs, 
la Pineda i Tarragona. A Constantí es van 
disputar diversos partits de categoria fe-
menina, amb la participació de prop de 
150 esportistes de 12 equips. La final del 
torneig es va disputar al Pavelló Olímpic 
de Reus.  <

Acció d’un dels partits de la 
competició de bàsquet que es va 

disputar al Pavelló Poliesportiu
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Chelo martín (presidenta de la Junta)

Club Natació Constantí
El proper agost s’ha de celebrar la 20a edició del Campionat de Natació Vila de Constantí. Va ser l’agost del 1998 quan 
el col·lectiu d’usuaris i monitors dels cursos de natació que es feien a l’estiu a les piscines municipals va començar a or-
ganitzar activitats diverses, com aquest 1er torneig de natació a la nostra vila. Tres anys més tard, al 2001, es constituïa 
formalment la Junta del Club Natació Constantí, una entitat esportiva que actualment compta amb prop d’un centenar 
de socis. En la següent entrevista, fem balanç d’aquests 20 anys d’activitat del club amb l’actual presidenta, Chelo Martín.

• Parla’ns dels orígens i inicis 
del club. Com es va crear i qui 
van ser els fundadors?

durant l’agost del 2001, 
després d’un mes de reunions, 
entrevistes, molta voluntat, al-
guns nervis, ... Es van reunir més 
de cinquanta persones a la Sala 
de Cultura per tirar endavant 
una Associació que en principi 
volia aglutinar tots els usuaris 
dels cursets estiuencs que es 
realitzaven a les Piscines Públi-
ques. S’unien els monitors, ne-
dadors adults i pares de noies i 
nois, tot un grup de gent que, 
animat pel regidor Cristóbal 
Ramírez, creia que era possible 
que aquesta tasca que realitza-
va l’Ajuntament durant l’estiu, 
es pogués perllongar. Entre els 
socis fundadors hi havia l’Àngel 
Miguel, que va ser el president 
durant anys, l’Ana Sánchez, la 
Mª Rosa Ferran i l’Ignasi Porta 
que van ser monitors també du-
rant molts anys. L’Ignasi Porta 
va ser també el vicepresident i 
en Josep Plana i Teresa Olucha 
que van ser secretari i tresorera. 
dos mesos després, aquells 45 
socis fundadors s’havien con-
vertit en 62 famílies, entre socis 
adults i llurs fills, 148 persones 
que representaven tots els sec-
tors del poble.
• Quan s’organitzà la 1a com-
petició i  quan es constitueix 
com a entitat esportiva?

Tot i que la junta no es va 
constituir fins l’any 2001, cal 
remuntar-se al 1998, quan el 
Club va començar a organitzar 
activitats, com el primer torneig 
de natació celebrat a la nostra 
Vila, i del qual el pròxim agost 
es complirà la 20a edició.
• Com ha evolucionat el club 
al llarg d’aquests 20 anys? 
Quina és l’actual estructura? 
Quants socis té el Club natació 
Constantí en l’actualitat?

des del començament, i al 
llarg del anys preteníem asso-
lir dos objectius principalment: 
un de caràcter lúdic i personal, 
adreçat a persones adultes que 
volen fer alguna mena d’esport 
pel seu benefici personal; i un 
altre de caràcter competitiu, 

adreçat a joves i nens amb tot 
un ventall de nivells, des dels 
que aprenen a nedar fins als que 
volen competir. En aquest mo-
ment, tenim al voltant de 100 
socis entre adults i nens i estem 
contents que molts dels pares 
s’hagin animat a nedar amb els 
seus fills. Al principi vam co-
mençar a nedar a les piscines de 
Vila-seca i actualment i des de 
fa uns anys anem a nedar diven-
dres i dissabte al complex de La 
Pobla de Mafumet. d’aquestes 
instal·lacions agafem 3 carrers 
que es corresponen a tres ni-
vells d’aprenentatge durant 45 
minuts (superar el temps d’en-
trenament de 45 minuts podria 
ser inclòs perjudicial) i diferen-
ciem en tres nivells: Familiarit-
zació amb l’entorn i aprendre 
a nedar, perfeccionament de la 
natació, i entrenament pels que 
ja disposen d’un cert nivell. Per 
altra banda, des de fa 4 anys el 
Club organitza els cursets d’es-
tiu, cosa que ha permès reduir el 
cost de l’activitat pels nedadors 
i nedadores, establir reduccions 
per famílies nombroses, i el que 
és més important, un estalvi 
molt significatiu per les arques 
municipals respecte al model de 
gestió anterior. I per cert, amb 
un millor tracte i atenció a les 
persones usuàries. 
• A nivell esportiu, en quines 
categories competeix el club?

Tenim nens i nenes de gai-
rebé totes les edats, des dels 3 
anys fins als 18-20 anys però 
no comencen a competir fins 
als cinc o sis anys.
• A banda del torneig que cada 
any s’organitza per al festa 
major d’estiu, acostumeu a 
participar en d’altres competi-
cions al llarg de la temporada? 
Com és el vostre ritme d’entre-
naments?

Sí, durant tot l’estiu parti-
cipem en competicions comar-
cals que organitzem entre di-
versos municipis com Riudoms, 
Castellvell i Riudecols per posar 
un exemple i sempre convidem 
a altres clubs a participar en 
el nostre torneig com La Pobla 
de Mafumet, El Morell, Salou, 

Valls, etc. Entrenem durant 
tot l’hivern, des d’octubre fins 
al maig a La Pobla i durant el 
mes de juny sol·licitem l’ús de la 
piscina municipal els dissabtes 
per seguir entrenant de cara als 
tornejos d’estiu i la major part 
dels nostres nedadors vénen als 
cursets de juliol i agost amb la 
qual cosa, nedem gairebé tot 
l’any.
• A l’hora de fer una valoració, 
amb què us quedeu d’aquests 
20 anys d’història del club?

Crec que s’ha de valorar l’es-
forç que ha realitzat el club com 
a entitat durant tots aquests 
anys en els quals hem tingut 
alts i baixos, no obstant això, 
hem aconseguit mantenir-ho a 
flotació malgrat no rebre més 
que una petita subvenció per 
part de l’Ajuntament, que hem 
d’utilitzar per pagar el lloguer 
de les instal·lacions i a això 
cal afegir que amb prou feines 
s’han pujat les quotes des de 
l’any 2001. Aquestes van co-
mençar sent de 18 euros i ara es 
paguen 20 euros, penso que no 
està gens malament. 

Aconseguim sobreviure a 
aquesta aventura gràcies a l’es-
forç i obstinació de les diferents 
persones que han passat per la 
Junta del Club, dedicant el seu 
temps lliure desinteressada-
ment i en benefici dels veïns.

Hem intentat durant tot aquest 
temps a part de fomentar l’es-
port, crear un punt de trobada 
per fomentar les relacions hu-
manes i personals i crec since-
rament que ho hem aconseguit.
• Hi ha previst algun acte de 
celebració especial d’aquests 
20 anys?

I tant!! Volem fer una sorti-
da amb els nois i els pares, pro-
bablement al Zoo i prepararem 
un torneig especial, no donaré 
més pistes, volem que sigui una 
sorpresa per als socis.
• veieu prioritari que en un 
futur Constantí tingui una pis-
cina coberta?

No us vull amagar que els 
membres de l’Associació que 
tinc l’honor de presidir tenen 
com a aspiració, entre d’altres, la 
de poder portar a terme aquesta 
activitat hivernal al nostre po-
ble, no havent-nos de despla-
çar, cosa que per una part ens 
reduiria despeses, però per una 
altra, i encara més important, 
suposaria poder fer més esport 
i més salut. Tots som conscients 
que les entitats, les associacions 
i els col·lectius generen unes 
peticions a les administracions, 
de serveis i equipaments, però a 
la vegada són aquests serveis i 
equipaments els generadors de 
noves activitats relacionades 
amb ells. Sabem, malgrat tot, 

que les necessitats de la po-
blació són moltes i que s’han 
de prioritzar els objectius, però 
no volíem deixar passar aquesta 
oportunitat que tenim per diri-
gir-nos a vostès sense fer pu-
blica aquesta aspiració que té 
una part de la nostra població. 
Creiem que una piscina coberta 
seria la pinzellada definitiva a 
l’esforç dels veïns.
• Per quins motius recomana-
ríeu la pràctica de la natació?

Pensem que la natació hau-
ria de formar part del pla d’es-
tudis dels nostres nens, com a 
activitat curricular, no com fins 
ara que es planteja com a ac-
tivitat extraescolar. La natació 
és un esport que ens beneficia a 
tots, però que és indispensable 
per a ajudar a mantenir el cos 
davant de tota classe de malal-
ties. És l’esport més complet, ja 
que posa en funcionament tots 
els músculs. La natació és l’únic 
esport recomanat per tots els 
metges per a totes les persones 
amb lesions musculars i articu-
lars, desviacions de columna, 
problemes lumbars i cervicals, 
.... Augmenta la capacitat car-
dio-vascular, reduint els infarts 
de miocardi, problemes coro-
naris, arterioesclerosis, ... És 
l’esport que a tots ens convé 
practicar. <
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El passat 3 de març i dintre de les activitats prèvies a la Setmana de la dona es va presentar davant del públic la Asociación de Baile Flamenco “Esencia”, amb una actuació 
al Pavelló Poliesportiu. Totes les seves components havien format part anteriorment d’altres formacions com l’associació Algora, i destaquen que la seva passió pel flamenc 
prové de les seves arrels familiars. L’Associació assaja cada dimecres, divendres i dissabte al vespre al local del PIJ, al carrer Sant Pere 49, i actualment està integrada per 
8 components, que tenen des dels 11 anys fins als 55, coordinades per un professor. <

La Societat Cultural i Recreativa el Casino s’omplia el passat 14 d’abril amb 
motiu de la presentació del primer disc en solitari del músic constantinenc Joan 
Reig. després de més de 30 anys de trajectòria musical com a bateria dels Pets, o 
amb altres formacions com Mesclat o Refugi, Joan Reig ha presentat aquest any 
el seu primer disc en solitari, format per 6 cançons, 4 de pròpies i dues versions 
(Els 4 Gats, Bob dylan). Abans del concert, es va estrenar també el videoclip de la 
cançó escollida com a carta de presentació del disc, “La culpa”, que s’ha gravat 
amb les aportacions recollides a través d’una campanya de micromecenatge. 
Precisament, algunes de les escenes d’aquest videoclip s’han gravat a la mateixa 
sala del Casino, amb la presència de moltes cares conegudes de Constantí com 
a figurants.<

ENTITATS

Massiva participació a la XXXI edició dels Tres Tombs

Es presenta la Asociación de Baile Flamenco “Esencia”

Joan Reig presenta el seu primer 
disc en solitari al Casino

Representants dels tres tombs de 
Constantí al seu pas pel carrer major

Joan Reig i la seva banda d’acompanyament durant el concert de presentació al Casino

Més de 40 cavalls i un total de 35 carros van prendre 
part de la XXXI edició dels Tres Tombs, que el Cercle 
Cultural Recreatiu i Esportiu va organitzar el passat 
25 de febrer. A banda de l’habitual esmorzar popular 
a la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer i el recorregut pels 
carrers del nucli antic del poble, l’edició d’aquest any 
va estar marcada per algunes novetats, com la ins-
tal·lació de diverses parades d’un mercat artesanal de 
pagès durant tot el matí al carrer Major. A més, 240 
persones van gaudir d’una Paella popular al Pavelló 
Poliesportiu. La jornada va finalitzar amb un Recital 
d’havaneres a càrrec del grup Sopa de Peix. <

la Asociación de baile flamenco esencia en un moment de la seva actuació de presentació
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AEROPORT  902 404 704
AIGÜES (SOREA) 977 523 637
AJUNTAMENT 977 520 521
ÀREA BÀSICA DE SALUT 977 524 109
ARXIU HISTÒRIC 977 522 371
AUTOCARS PLANA  977 214 475
BIBLIOTECA PÚBLICA  977 520 692
BOMBERS  112
ESCOLA CENTCELLES  977 520 504
ESCOLA RAMON BERGADÀ 977 521 790
CENTRE DE DIA  977 521 308
COL·LEGI TURÓ  977 520 511
CONSTANTÍ RÀDIO  977 521 911
CORREUS  977 522 101
CREU ROJA 977 222 222
DEIXALLERIA  637 833 146
ECA MAS BOVÉ  977 343 289
EMERGÈNCIES  112
ESCOLA D’ADULTS  977 524 228
ESCOLA DE MÚSICA  977 522 126
ESTACIÓ BUS TGN  977 229 126
FARMÀCIA  977 521 710
HOSPITAL JOAN XXIII  977 295 800
INSTITUT DE CONSTANTÍ 977 524 011
IRTA  977 328 424
JUTJAT DE PAU 977 520 521
LLAR D’INFANTS  977 523 214
MOSSOS D’ESQUADRA 112
PARRÒQUIA SANT FELIU 977 523 229
PAVELLÓ POLIESPORTIU  977 520 079
POLICIA LOCAL  977 524 001 
  639 711 641
POLICIA NACIONAL  977 249 844
PROTECCIÓ CIVIL  112
PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL 977 523 430
PUNT ÒMNIA  977 523 339
RENFE  902 240 202

SERVEIS SOCIALS  977 524 036
TAXIS  606 379 076
  680 95 19 75
URV ENOLOGIA 977 558 600
VIL·LA DE CENTCELLES  977 523 374

ÀReA bÀsICA de sAlut
Horari matí: de 8 a 14 h.

Horari tarda: de 14 a 21 h.

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

Horts, núm. 6

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

telèfon: 902 111 444

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

Telèfon: 977 524 109

veteRInÀRIA d’uRGÈnCIes
661 73 81 31

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

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

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

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

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

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

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

esColA d’Adults
C/ Sant Pere, 49 – Tel. 977 524 228

esColA munICIPAl de mÚsICA 
RAfAel GIbeRt ReCAsens
Escoles Velles 
Tel. 977 522 126

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

esPAI CÍvIC del GRuP
CentCelles
C/ Àngel Guimerà, 5, baixos
Tel. 977 524 280

JutJAt de PAu
A les oficines de l’Ajuntament
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

llAR d’InfAnts munICIPAl
Pl. de les Escoles Velles
Tel. 977 523 214
gugu@constanti.cat
de dilluns a divendres de 9 a 17 h.

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

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

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

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

RÀdIo I RevIstA munICIPAls
ConstAntÍ RÀdIo 97.9 fm
C/ Església Vella, 32 – Tel. 977 521 
911
constantiradio@constanti.cat
Emissió i programació pròpia les 24 
hores

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

(
SERVEIS I TELÈFONS

X Sortida de Motos Clàssiques Dance Power presenta l’Àliga

La Sortida Raimundiana visita Mont-roig i el Castell d’Escornalbou

Participants de la 3a sortida Raimundiana

Prop d’una trentena de participants va prendre part de la X Sortida de Motos 
Clàssiques que va organitzar Moto Clàssic Constantí el 21 de gener. El recorregut 
s’iniciava davant de l’Ajuntament, passant per la Selva del Camp, Vilaplana, Alforja 
i arribant a Porrera on es va fer l’aturada per esmorzar. un cop retornats a Cons-
tantí, es va fer l’exposició de les motos al carrer Major, i es van entregar premis a 
les 3 motos més antigues. La jornada va finalitzar amb el tradicional vermut. <

L’Associació dance Power Cons-
tantí va presentar, coincidint 
amb la Festa Major d’Hivern, un 
nou element de la cultura po-
pular constantinenca, l’Àliga de 
Constantí. Aquesta presentació 
es va fer en el marc de la segona 
Trobada Gegantera organitzada 
per aquesta entitat que des de la 
seva creació a l’estiu del 2015 ha 
participat activament en el ca-
lendari festiu del municipi, tant 
en les Festes Majors, com també 
en el Carnaval. El proper mes de 
maig, a més, presentaran també 
l’Àliga petita de Constantí, amb 
una cercavila pels carrers del po-
ble.<

El passat 10 de març es va celebrar 3a Sortida Rai-
mundiana organitzada per la Parròquia de Sant 
Feliu. Més d’una trentena de persones van prendre 
part d’aquesta ruta que un any més s’ha organitzat 
amb l’ objectiu aproximar les persones participants 
a la figura de Sant Ramon de Penyafort, que dóna 
nom a l’ermita que tenim al terme municipal. Si 
a la 1a edició es van visitar les poblacions del Pla 
de Santa Maria, Masllorenç i Vila-rodona, i en la 
segona edició es va anar fins a Santa Margarida i 
els Monjos, aquesta tercera sortida raimundiana va 
constar d’una visita a l’ermita de Sant Ramon de 
Mont-roig del Camp i el Castell d’Escornalbou <

l’Àliga de Constantí durant la seva presentació a la festa major d’Hivern

els participants a la X sortida de motos clàssiques a la seva arribada al carrer major
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Avancem junts cap a una mateixa meta: els jocs de tots - PSC

Enfilem la recta final cap als XVIII Jocs 
Mediterranis, la competició poliesporti-
va per excel·lència dels països de la riba 
mediterrània. Més de 4.000 esportistes 
de 26 nacionalitats diferents, 1.000 
periodistes i prop de 7.000 voluntaris 
ompliran durant deu dies Constantí i les 
diferents seus on es disputaran les com-
peticions.

Aquest esdeveniment esportiu con-
vertirà Constantí, i les altres quinze 
seus, en capitals internacionals de l’es-
port del 22 de juny a l’1 de juliol, un fet 
que comportarà que les nostres comar-
ques gaudeixin d’una presència medià-
tica com mai s’hagi produït abans, i que 

els nostres atractius i potencial social, 
econòmic i turístic es difonguin arreu.

Però més enllà de reforçar la imatge 
del nostre municipi i de posicionar es-
tratègicament Tarragona dins l’arc me-
diterrani, els XVIII Jocs Mediterranis ens 
deixaran un important llegat tangible 
—sense oblidar el llegat immaterial, que 
és incalculable—, gràcies a una subven-
ció de prop de 100.000 € procedents de 
la diputació de Tarragona.

Per una banda, la important remo-
delació del nostre Pavelló Poliespor-
tiu, inaugurat l’any 2001 i ja amb clars 
símptomes de necessitar una forta in-
versió per tal de modernitzar-lo i poder 

oferir un servei de qualitat als nostres 
ciutadans en un entorn de màxima ac-
cessibilitat. Les obres de millora s’han 
centrat, fonamentalment, en la clima-
tització i eficiència energètica, obra civil 
de vestidors, pintura i renovació integral 
de la zona d’aigües.

Per altra banda, les propostes del 
programa cultural dels Jocs tenen a 
Constantí un important pes específic, 
amb un cicle de concerts al conjunt 
Monumental de Centcelles i represen-
tacions teatrals que tindran lloc al parc 
de la Muralla. L’acte de benvinguda, a 
càrrec de diverses associacions de Cons-
tantí, no deixarà ningú indiferent.

Les darreres notícies ens fan ser en-
cara més optimistes, amb la confirmació 
de la participació de grans esportistes 
d’elit com Mireia Belmonte, la “guer-
rera” selecció espanyola d’handbol o 
l’última campiona d’halterofília, Lydia 
Valentín.

Quan els Jocs finalitzin, Tarragona 
2018 no ho farà, perquè el llegat per a 
les 16 seus servirà per demostrar, una 
vegada més, que no importa el repte al 
que ens enfrontem quan el compromís, 
la unitat i el sentit de la responsabilitat 
ens uneixen a tots. <

Us volem a casa! - ERC

des del Grup Municipal d’Esquerra a 
Constantí creiem que s’hauria de refle-
xionar sobre quines han de ser les priori-
tats al nostre municipi. Fa quasi dos anys 
que tenim l’Església tancada per perills 
d’enfonsament. Malauradament tots els 
mals preludis s’han complert i finalment 
una part de la teulada de la nostra Es-
glésia s’ha enfonsat. Amb tristor veiem 
l’estat en que es troba i lamentem que 
l’equip de Govern municipal no hagi si-
gut gens sensible, no hagi encapçalat 
alguna iniciativa, ni hagi volgut apostar 
per fer una inversió en un patrimoni cul-
tural i artístic important per Constantí, 

ja que en els últims pressupostos apro-
vats no han volgut incloure cap partida 
per aquesta finalitat. Poder hagués cai-
gut igualment, això no ho sabrem, però 
hauríem lluitat per mantenir-la en peu.

També ens preocupen molt les polí-
tiques de seguretat ciutadana del nostre 
municipi. Últimament estem patint una 
nova onada d’ocupacions il·legals, roba-
toris continuats, i en general una forta 
percepció d’inseguretat ciutadana que 
en definitiva creiem que a nivell munici-
pal s’ha de tractar amb molta cura i s’ha 
de de poder garantir un poble tranquil, 
amable, respectuós i en definitiva que 

lluiti pels drets de les persones garantint 
la seva seguretat. 

No podem acabar aquest article sen-
se fer referencia a l’època convulsa que 
vivim, amb bones persones, lluitadores 
i valentes que estan injustament em-
presonades o a l’exili, per un delicte que 
Europa no reconeix, i una judicialització 
de la política catalana per part de l’Estat 
Espanyol sense precedents. Així com les 
mesures empreses contra les instituci-
ons, els drets i les llibertats ciutadanes, 
que s’han expressat també a partir de 
l’actuació de la fiscalia General de l’Es-
tat amb la interposició de les querelles 

que han suposat l’empresonament dels 
presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, les mesures 
cautelars interposades pel major Trapero 
i la intendent Laplana. Però també en el 
conjunt de denúncies i citacions judici-
als pel simple fet d’expressar una opinió 
a les xarxes o fins i tot intentant titllar 
de terroristes a membres dels CdR. Vo-
lem una societat més justa i lliure, sem-
pre amb una lluita pacífica. El camí a re-
córrer és llarg i costerut però hem de ser 
pacients, constants i sobretot ferms. No 
perdrem l’esperança. us volem a casa. 
Llibertat presos polítics. <

Fem pinya per Sant Jordi! <

LLIBERTAT PRESOS POLíTICS!!!

No hi haurà rendició!!! - PDeCAT
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UNITS PEL CANVI

Los tiempos están cambiando. Estamos 
en primavera, más cerca dels Jocs del 
Mediterrani, estamos donde estábamos, 
si nos referimos a este país, Catalunya, 
estamos un poco más lejos de ese punto 
de encuentro donde volver a empezar, 
que viene a ser ni más ni menos que 
dedicación absoluta a resolver la enor-
midad de cicatrices que nos ha dejado 
la crisis que tan lindamente nos fabri-
caron. Estamos dejando esa crisis (algu-
nos), estamos creando riqueza y recupe-
rando músculo (será para esos algunos) 
y también estamos a un año más o me-
nos de finalizar esta legislatura donde 
units pel Canvi tuvo la oportunidad de 
participar. Estamos sorprendidos, cada 
día más, de que el personal esté en su 
mayor parte entretenido en asegurarse 
una buena cosecha de votos (algunos 

están en campaña hace rato) Por con-
seguirlos (los votos) parece que han de-
jado de lado el respeto y la búsqueda de 
continuar en la mejora del día a día de 
los vecinos de este municipio

Estamos donde pudimos estar y a 
pesar de los pesares, en la misma sinto-
nía que el primer día. Trabajar, trabajar y 
entre una piedra en el camino y un palo 
en una rueda, continuamos trabajan-
do porque, es duro decirlo en voz alta, 
también así adquirimos experiencia. Eso 
significa cuándo y cómo mejorar sal-
vando los obstáculos y units pel Canvi 
continúa su travesía por el desierto, a 
veces con poco éxito, pero sin duda ga-
nando cada centímetro con el sudor de 
su frente.

Este 2018 vuelve a ser un año don-
de los presupuestos siguen girando en 

torno a la problemática social y lo que 
de ello se desprende, que es mucho y 
doloroso. Vuelven a ser presupuestos 
sociales pero opinamos que no con la 
fuerza, el empuje o la dedicación que 
merecen las actuales circunstancias. No 
entendemos por qué se destina un di-
nero para ayudas si resulta que después 
no se gasta ¡Qué despropósito! Segui-
mos empeñados en que eso no suceda 
y daremos la cara para que nunca sobre 
un euro destinado al que no lo tiene o al 
que no le llega para acabar el mes con 
la decencia que merece el ser humano.

Estamos inmersos en darle solución 
a diversos aspectos que inciden sobre-
manera en la casuística de la vivienda 
en Constantí. Nos está costando mucho 
y eso me trae a la memoria las piedras 
y los palos en las ruedas, pero seguire-

mos porque el asunto tiene su miga y 
además perseveramos porque existe una 
solución y no cejaremos en el empeño 
hasta que eso ocurra y podamos cele-
brar que algunas de nuestras familias 
tengan al fin un techo y a un precio de-
cente y no especulativo o enriquecedor 
para ciertas alimañas.

Estamos en primavera y no parece 
que el sol y las brisas agradables de la 
sobremesa entren por igual según don-
de se tengan las ventanas. Nosotros 
seguiremos porque no sabemos hacerlo 
de otra manera, trabajar hasta el último 
día y hasta el último aliento.

Eso sí, sonreíd porque sí se puede. de 
verdad de la buena. <

ICV-EUIA

una vegada més, ens trobem en la situ-
ació d’haver de posar en 500 caràcters 
tots els nostres pensaments. Corren 
temps difícils per la democràcia. No 
només la situació política a Catalunya 
és insostenible, sinó a Espanya també. 
Cada cop ens sorprenen menys notíci-
es tan xocants com que una diputada 
fos capaç de falsificar el títol del seu 
màster i, rebem cada dia amb més nor-
malitat sentències judicials que empre-
sonen a persones innocents per “delic-
tes” com organitzar una manifestació o 
encausar-los per terrorisme.

Ens xoca notícies com que el Mi-
nisteri d’Educació i de defensa ha pu-
blicat que volen implantar el projecte 
educatiu “Proyecto de Conocimiento de 
la Seguridad y la defensa en los centros 
educativos” que s’adreça a l’educació 
primària. Aquesta matèria que volen 

implantar consta de deu unitats didàc-
tiques, algunes titulades “Los soldados 
y los marineros. Mi equipo” o bé “Los 
símbolos nacionales”.

Aquest projecte educatiu és un pas 
més en la ideologització educativa i 
l’adoctrinament que protagonitza el PP, 
que no dubta en recomanar als infants 
de primària els valors propis d’una cul-
tura militar heretada del franquisme. 
Però que després critica i acusa d’adoc-
trinament a les escoles catalanes per 
parlar sobre l’actualitat política i social 
de Catalunya.

Rebutgem la decisió del jutge Lla-
rena d’empresonar Junqueras, Forn, 
Sánchez, Cuixart, Rull, Turull, Romeva, 
Forcadell i Bassa de forma preventiva. 
Aquesta és una decisió injusta, que a 
més ens allunya de la solució i crispa la 
situació més del que ja està. L’actuació 

del TS és absolutament desproporci-
onada i intolerable, i afecta els drets 
i llibertats de tota la ciutadania, tant 
dels independentistes com dels que no 
ho són.

demanem un gran front “transver-
sal , progressista i catalanista” que ens 
permeti situar-nos més a prop de la so-
lució del conflicte i obrir nous espais 
de diàleg. És el moment de mirar cap 
al futur i buscar les solucions que ens 
facin sortir de la situació que patim 
a Catalunya i del retrocés general de 
drets i llibertats tant a Catalunya com 
a la resta de l’Estat”.

En clau municipal, desitgem que un 
dels nostres patrimonis culturals i his-
tòrics més importants com és l’església 
de Constantí, l’Arquebisbat de Tarrago-
na que és qui té el protestat, posi solu-
ció al conflicte que perjudica el conjunt 

de la població, no només els feligresos 
hi estan compromesos sinó que entre 
tots mai hem de deixar perdre la his-
tòria i la cultura del nostre municipi i 
aquest amb un valor incalculable s’ha 
de conservar, i posar fil a l’agulla. Cal 
dir que l’administració local ha de fa-
cilitar i col·laborar en el que estigui del 
seu abast.

Ja s’acosta la diada de Sant Jordi 
una festa que celebra el dia del Llibre i 
la Fira de les Roses, símbols de la cultu-
ra i l’amor, una jornada que reivindica 
la cultura catalana. És el dia dels ena-
morats català, i per això des del segle 
XV és costum regalar una rosa vermella 
«com la sang» a l’estimada i de regalar 
un llibre al noi, amb motiu del dia del 
llibre. Gaudiu-ne Constantinencs!<

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

desde el Partido Popular, estamos traba-
jando para poder hacer un pueblo mejor.

Queremos que se mejore la inversión 
el Polígono, que se revisen las rebajas 
fiscales para la atracción de las empre-
sas.

Estamos mejorando las cifras de 
paro, pero creemos que debemos hacer 
hincapié en segmentar nuestra oferta 
para poderla adaptar a la demanda ac-
tual.

debemos mejorar en lo que a for-
mación activa. Aquellos cursos que dan 
un alto grado de inserción laboral de los 
que los realizan, para poder formar a los 
profesionales que demandan las empre-
sas de la zona.

Hay que seguir trabajando para que 
la instalación de cámaras de seguridad, 
una iniciativa del Partido Popular, sea 
una realidad durante este año 2018.

Así también, queremos aprovechar 

para recordar que en este Sant Jordi, es-
taremos como viene siendo habitual, así 
que os esperamos.

Y no podemos cerrar este artículo, 
sin decir nada, de los Jocs del Medite-
rrani, de los que formamos parte. du-
rante los días de los juegos recibiremos 
a númerosos visitantes, tanto atletas 
como público en general, llenando bares 
y restaurantes, compras y demás.

Me gustaría pedir a todos y cada uno 

de los constantinencs, que participemos 
activamente en todas y cada una de las 
actividades que se lleven a cabo durante 
los juegos, creo que es una oportunidad 
histórica que no debemos desperdiciar.

Estoy convencido que se llevaran 
una grata sorpresa de nuestro pueblo, 
de nuestra ambilidad, de nuestra hospi-
talidad y dejaremos un gran recuerdo de 
Constanti a esos visitantes. Visca Cons-
tanti. <
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dinar de Pasqua de l’Associació de Jubilats i Pensionistes entrega de xumets a la dragonina

Públic assistent al Pregó de la festa major d’Hivern

solemne ofici en honor a sant sebastià

Inauguració del Cal·listènia street workout

entrega de Premis del Campionat de botifarra al sindicat Agrícola Rua de Carnaval amb la participació de les escoles

Processó de divendres sant

tomeu Penya en concert a la societat el Casino

Acte d’entrega dels XI Premis literaris a la biblioteca ballada de sardanes davant de l’Ajuntament


