
dConstantí / juliol 2018 XXXXXXXdConstantí
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  JULIOL 2018

Uns Jocs treballats i viscuts
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L’APP 
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permet solucionar 
300 incidències 
en un any
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“Fes Cultura, fes 
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Constantí gaudeix 
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No puc deixar passar l’oportunitat de mostrar la 
meva satisfacció pel que ha suposat que Cons-
tantí hagi estat seu oficial dels Jocs Mediterranis 
de 2018. Hem apostat a fons perquè el nostre po-
ble se’ls fes seus, els gaudís i els sentís com a part 
de la nostra història recent. 

Per això, van començar els nostres Jocs parti-
culars amb: les obres de millora de les instal·la-
cions del pavelló, la millora de la imatge urbana 
amb la realització de quatre murals amb temàtica 
identificativa dels Jocs combinada amb elements 
del patrimoni històric local, el projecte educatiu 
“Centcelles, el nostre objectiu” sobre els esports 
i les competicions a l’antiguitat clàssica, l’es-
pectacle original de benvinguda a la plaça de les 
Escoles Velles que va combinar teatre, música i 
dansa, i que va implicar moltes i diverses entitats 
i persones del poble. 

Han estat uns dies en què s’ha aconseguit una 
projecció molt positiva de Constantí i un ambient 
de gala completa, amb una atmosfera immillora-
ble per als esportistes i per als tècnics i un pavelló 
ple amb resposta excel·lent del públic assistent. 

Per tot plegat, el títol que encapçala aques-
tes ratlles: Orgullós de nosaltres, i amb doble 
significat. D’un costat, per la bona organització 
municipal —esportiva i de comunicació— i per la 
resposta rebuda dels treballadors municipals i de 
la nostra ciutadania, dels voluntaris i voluntàries 
que hi han pres part. De l’altre costat, pel que han 
representat aquests Jocs al territori en general: la 

col·laboració modèlica de 16 seus treballant per 
a un únic objectiu, fent front comú d’unitat i de 
vertebració territorial, amb sentit de responsabi-
litat col·lectiva.

Ara tenim propera la Festa Major d’Estiu 2018, 
plena d’actes que esperen la vostra participació i 
que desitjo podem gaudir-ne totes i tots plegats. 
Molt bona Festa Major!!! <

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí
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No puedo dejar pasar la oportunidad de mostrar 
mi satisfacción por lo que supuso que Constantí 
fuera sede oficial de estos Juegos Mediterráneos 
de 2018. El Ayuntamiento ha apostado a fondo 
para que nuestro pueblo pudiera hacerse suyos los 
Juegos, los gozara y los sintiera como parte de su 
historia reciente.

Por eso, comenzó sus Juegos particulares con: 
las obras de mejora de las instalaciones del pabe-
llón, la mejora de su imagen urbana con la reali-
zación de cuatro murales de temática deportiva 
combinada con elementos del patrimonio histórico 
local, el proyecto educativo “Centcelles, nuestro 
objetivo” sobre los deportes y las competiciones a 
la antigüedad clásica, el original espectáculo de 
bienvenida en las Escoles Velles de teatro, música 
y danza, con la implicación de muchas y diversas 
entidades y personas del pueblo.

Han sido unos días en los que se ha consegui-
do una proyección muy positiva de Constantí y un 
ambiente de gala completo, con una atmósfera 
inmejorable para deportistas y técnicos y un pa-

bellón lleno con respuesta excelente del público 
asistente.

Por todo ello, el título que encabeza estas lí-
neas: “Orgulloso de nosotros”, y con doble signi-
ficado. De una parte, por la buena organización 
municipal —deportiva y de comunicación— y por 
la respuesta recibida de los trabajadores munici-
pales y de nuestra ciudadanía, de los voluntarios y 
voluntarias que han tomado parte. De otra parte, 
por lo que han representado estos Juegos en el te-
rritorio en general: la colaboración modélica de 16 
sedes trabajando para un único objetivo, haciendo 
frente común de unidad y de vertebración territo-
rial, con sentido de responsabilidad colectiva.

Ahora tenemos próxima la Fiesta Mayor de Ve-
rano 2018, llena de actos que esperan vuestra par-
ticipación y que deseo podamos disfrutar todas y 
todos juntos. ¡¡¡Muy buena Fiesta Mayor!!! <
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L’APP “Viu Constantí” permet 
solucionar prop de 300 incidències en 
un any de funcionament
Un any després de la seva posada en funcionament, 
l’APP “Viu Constantí” ha permès solucionar prop de 
300 comunicacions d’incidències de ciutadans del 
municipi. Aquesta eina de comunicació i interacció 
amb la ciutadania permet informar de les incidèn-
cies de manera instantània, fàcil i còmoda amb 
una localització geogràfica. En un any, un total de 
2.178 persones ja s’han descarregat aquesta apli-
cació al seu aparell. L’Ajuntament de Constantí fa 
una valoració molt positiva de l’acceptació que ha 
tingut la nova aplicació per a dispositius mòbils i 
ha destacat la implicació de la ciutadania, que a 
través d’aquesta eina pot informar l’Ajuntament de 
totes aquelles incidències relacionades amb la via 
pública, mobiliari urbà o equipaments municipals.

L’APP disposa també d’un apartat de notícies 
d’interès, una agenda d’actes i esdeveniments i 

un apartat dels espais, serveis municipals i llocs 
d’interès turístic del municipi. Finalment, a través 
d’aquesta App també s’han realitzat diverses en-
questes d’opinió de participació ciutadana. <

Aprovació d’un gran pla d’inversions 
per a aquest any 2018
L’aprovació d’una modificació de crèdit amb un 
suplement que s’afegeix als pressupostos del 
2018 com a pla d’inversions, va ser un dels punts 
centrals del Ple Ordinari que es va celebrar el 
passat 31 de maig a l’Ajuntament de Constan-
tí. Es preveu destinar més de 3 milions d’euros 
(3.227.003,11 euros) a inversions per aquest 
2018, a partir dels romanents positius de tre-
soreria dels darrers exercicis econòmics. En els 
pressupostos 2018 ja es contemplaven dues in-
versions rellevants, amb una partida de 628.847 
euros: la renovació de la xarxa d’aigua potable 
del Grup Centcelles, i la construcció d’un nou 
dipòsit de 2.000 metres cúbics a les Forques. 
D’aquesta manera, la partida total d’inversions 
a executar durant aquest any suma un total de 
3.855.850 euros.

El pla d’inversions contempla diverses obres 
de millora a carrers i a la via pública: s’inclouen 
les obres ja finalitzades a la plaça del Castell, 
Plaça Juan Ramón Jiménez,al carrer Pallaresos 
o al carrer dels Horts, a més d’altres obres com 
la Plaça de la Raval; també es preveuen obres 
al carrer Serapi, Joan Maragall, a la Plaça Fe-
derico García Lorca, i obres de millora al Polígon 
Industrial. A més, també es plantegen actuaci-

ons als parcs i jardins municipals, l’arranjament 
de camins rurals, obres de supressió de barreres 
arquitectòniques, i millores en la senyalització 
(horitzontal i vertical). En aquest apartat tam-
bé es preveu la construcció d’un pas sobre el riu 
Francolí.

En un altre apartat, el de les millores en els 
serveis municipals, s’inclouen les obres imper-
meabilització de l’antic mercat municipal (ubi-
cat al carrer Major), del Pou Pastolí, la renovació 
d’aigües al Grup Centcelles. Una altra de les in-
versions previstes és la que preveu les expropia-
cions de diversos immobles a la Muralla i l’Avin-
guda Catalunya.

I en relació a la millora i inversions en els 
equipaments municipals, es contempla la inver-
sió realitzada en les obres de millora al Pavelló 
Poliesportiu, obres de millora a les escoles públi-
ques, i la instal·lació d’una nova zona esportiva 
al carrer Reus.

Aquest gran pla d’inversions també preveu 
una partida de 93.722 euros per la instal·lació de 
càmeres de vigilància i seguretat.

Aquesta modificació de crèdit se suma als 
pressupostos generals de l’any 2018, que se si-
tuen en 8.364.187,65 euros. <

S’aprova la creació d’un Senat de la Gent Gran
El Ple del passat 31 de maig va aprovar 
els Estatuts per la creació d’un Senat 
de la Gent Gran de Constantí, un òrgan 
consultiu i de participació ciutadana 
que estarà composat per persones ma-
jors de 60 anys, que hagin contribuït 

al desenvolupament del municipi, te-
nen un vincle especial amb el territori 
i que han estat importants en diferents 
àmbits de la societat, ja sigui cultural, 
social, educatiu, esportiu o associatiu. 
L’objectiu és oferir un espai de diàleg 

i reflexió sobre el Constantí actual i 
de futur. El Senat de la gent Gran de 
Constantí estarà format per l’alcalde i 
6 persones que seran els senadors i se-
nadores. En la seva composició s’inten-
tarà garantir la paritat de gènere i el 

càrrec no serà retribuït ni podrà rebre 
indemnitzacions.

El Senat de la Gent Gran es renovarà 
cada 3 anys amb el 50% dels membres  i 
la periodicitat de les reunions serà com 
a mínim cada 6 mesos. <

Liquidació del pressupost de l’exercici 
2017
Durant el ple del passat 31 de maig es va donar 
compte de la liquidació de l’exercici econòmic 
2017, que va servir per reafirmar l’excel·lent 
salut econòmica de l’Ajuntament de Constantí, 
que ha tancat novament el darrer exercici amb 
resultats positius, i amb un romanent positiu de 

tresoreria per a despeses generals de 2.262.773, 
uns resultats positius que s’afegeixen al resultat 
positiu amb que ja es va tancar l’exercici ante-
rior. L’Ajuntament de Constantí continua amb 
una situació d’endeutament zero, que ha estat 
habitual al llarg d’aquests darrers exercicis. <

Imatge de l’APP “Viu Constantí”

Les nostres obres 
i el nostre terme

Portem un any mogudet pel que 
respecta a obres… i les que ens 
esperen.

S’han arranjat/millorat pla-
ces, carrers i instal·lacions: la 
plaça Juan Ramon Jiménez, la 
plaça del Castell, la placeta de 
la Raval Sant Cristòfol, aquesta 
última pendent de col·locar el 
mobiliari adient, el carrer Palla-
resos i carrer dels Horts, aquests 
dos últims en el tram del casc 
antic, i també les obres de mi-
llora del Pavelló Poliesportiu, com a actuacions més destacades.

Molt properament iniciarem les obres de la plaça Federico Gar-
cía Lorca, avinguda Onze de setembre, carrer Centcelles i Antonio 
Machado, així com la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància.

També en breu es procedirà a la licitació de la renovació de 
la xarxa d’aigües del grup Centcelles, xarxa amb gran quantitat 
de fugues, i del nou dipòsit de les Forques actualment inservi-
ble pel seu deteriorament.

Totes elles superen els 2.500.000 € a les que hem de sumar 
els arranjaments que diàriament es realitzen, que bàsicament 
són millores que es fan en base a incidències que detecta el 
personal de l’Ajuntament i les que ens feu arribar els veïns i ve-
ïnes, tant sigui mitjançant instàncies que presenteu a l’OAC o 
bé a través de l’APP. Aportacions que des d’aquí us agraïm molt.

Tenim més projectes en espera o cuinant-se, com són el 
carrer Sant Pere, carrer Serapi, la recuperació refugi del Castell, 
la Sala de Vetlles, el pas del riu Francolí, el pas elevat d’accés al 
cementiri, la millora d’accés al monument de Centcelles, la re-
cuperació dels pous Horts i Pastolí, i més que ja aniran sortint. 
No oblidem el Centre Cívic (teatre), que per al proper mandat 
ja estarà sobre la taula.

Canviant de “cartera”, en el món rural tampoc estem parats, 
a més a més del projecte ja anomenat del pas del riu Francolí, 
s’ha arranjat el camí de Sant Llorenç de Dalt, s’ha fet el des-
brossament anual dels camins i s’han realitzat altres actuaci-
ons de petita envergadura. Continuem amb la nostra aposta 
d’oferir més seguretat al camp en l’època de la collita, i refor-
cem per quart any consecutiu la vigilància rural amb un guarda 
que enguany abastarà el període del 10 d’agost al 9 d’octubre.

Estem acabant la confecció d’un document inèdit, EL MAPA 
DEL TERME DE CONSTANTÍ, el qual ens donarà informació dels 
camins, infraestructures i construccions més importants del 
nostre terme. Un document únic i pràctic que ens ajudarà a 
conèixer la proporció i posicionament dels elements principals 
que conformen el nostre terme municipal. No serà un docu-
ment minuciós, es veuria massa enfarfegat, però si prou de-
tallat per a que amb un cop d’ull sabem del que parlem quan 
parlem de Constantí.

El mapa del terme municipal ocuparà una banda del plànol 
desplegable i, a l’altre costat, trobarem els plànols actualitzats 
dels carrers del nucli urbà i del polígon industrial de Constantí. 
Aquest nou plànol substituirà l’anterior, exhaurit fa anys i força 
reclamat pels veïns, sobretot per aquells que no tenen prou 
traça amb les noves tecnologies. En breu podrem gaudir del 
mateix.

Per acabar, veient que s’acosten festes, aprofito per desit-
jar-vos una MOLT BONA FESTA MAJOR D’ESTIU 2018 !!!! <

VIcenç MaceIra barbosa
3r tinent d’alcalde
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El passat mes de maig van finalitzar els treballs 
de renovació i millora al primer tram del carrer 
dels Horts. Les obres, que s’han executat amb 
un pressupost de 49.210,09 euros (IVA no in-
clòs) responen a la necessitat de renovar el car-
rer degut al seu estat de deteriorament i a les 
constants fuites d’aigua que es produïen. S’ha 
renovat la xarxa d’aigua potable, de clavegue-

ram, i el paviment del carrer. Les obres han con-
templat també adaptar el carrer a la normativa 
actual pel que fa a l’amplada de la calçada i 
les voreres, millorant considerablement la seva 
accessibilitat. L’àmbit d’execució del projecte 
ha comprès entre la cantonada del carrer Major 
amb el propi carrer dels Horts fins a la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer. <

Un cop finalitzades les obres 
del primer tram del carrer 
dels Horts, l’Ajuntament de 
Constantí ha continuat el 
seu projecte de renovació i 
millora de diversos carrers 
i places. Al maig s’iniciaven 
els treballs de manteniment 
i millora de la plaça de La 
Raval de Sant Cristòfol, amb 
un cost d’execució de 49.945 
euros més IVA. Les tasques 
s’han centrat bàsicament 
en la renovació de la pavi-
mentació, que es trobava 
malmesa. També s’ha retirat 
el mur existent, que també 
estava deteriorat i els arbres 
que causaven problemes de 
filtració d’aigua al pàrquing 
que hi ha sota de la mateixa 
plaça. L’actuació ha aprofi-
tat el desnivell per habilitar 
unes escales noves d’accés 
a la plaça. Properament, hi 
ha prevista la instal·lació de 
nous bancs i papereres.<

Finalitzen les obres de renovació del 
primer tram del carrer dels Horts

Obres de renovació a la plaça de la Raval

Imatge de l’actual estat de la Plaça de la Raval

Estructura y rehabilitación

Respecto a la cartera de Re-
cursos Humanos, comentar que 
hemos mejorado la estructura 
organizativa de nuestro Ayun-
tamiento, con la ocupación de 
varios puestos de trabajo, tales 
como la figura del Secretario, de 
un nuevo Ingeniero Técnico, un 
Técnico de Administración Ge-
neral… etc. Hemos aprobado la 
Oferta Pública de Ocupación,  y 
hemos creado más de 15 bolsas 
de Trabajo, suponiendo un incre-
mento de trabajo bastante sustancial en el departamento de 
RRHH de nuestra corporación, con la finalidad de poder cubrir 
las ausencias del personal ya sea por vacaciones, por enferme-
dad u otros motivos. También hemos trasladado el Juzgado de 
Paz justo al lado del OAC para así dar un servicio más cercano 
a nuestros ciudadanos.

En relación a la cartera de Parques y Jardines, se ha realiza-
do un trabajo de rehabilitación de varios parques infantiles, la 
inclusión de un columpio para niños discapacitados, la pintura 
de varios parques en varias plazas y otras zonas del pueblo, así 
como la sustitución de varios juegos para niños que por el uso 
se han deteriorado. 

Finalmente, y no menos importante que lo expuesto ante-
riormente, se ha requerido la limpieza de terrenos privados, los 
cuáles han sido limpiados por parte de sus dueños. Por nuestra 
parte, hemos limpiado a conciencia los terrenos que son pro-
piedad municipal, con el fin de reducir el riesgo de incendios y 
mejorar el bienestar de los ciudadanos de nuestro Municipio, 
que es nuestro principal objetivo. Me despido,  deseándoles una 
buena Fiesta Mayor, y con un Viva Constantí!!!!! <

JordI Pérez hIdalgo
Concejal de Recursos Humanos, Parques y Jardines

Imatge del renovat primer tram del carrer dels Horts
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L’Ajuntament de Constantí no prorrogarà 
els contractes per a la gestió del servei 
municipal d’aigua potable, el clavegue-
ram, i el de manteniment i la vigilància 

de les estacions de bombejament del 
Polígon Industrial de Constantí subscrits 
amb l’empresa Sorea. Així ho va aprovar el 
consistori en un ple extraordinari i urgent 

celebrat el passat 2 de juliol. L’Ajuntament 
de Constantí va signar el contracte de 
gestió del servei municipal d’aigua potable 
amb Sorea l’any 1991. L’any 2003, es va 

ampliar el contracte al Polígon Industrial, i 
l’any 2006 es va estendre també al mante-
niment del clavegueram. El contracte amb 
Sorea venç al desembre de 2019. <

No es prorrogarà el contracte amb Sorea per la gestió de l’aigua 
potable

Obres de connexió del col·lector 
de les Argiles fins el riu Francolí

Imatge dels terrenys per a la connexió

Tal com ja ha fet aquests darrers anys 
durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament 
de Constantí ha instat a la neteja, con-
servació i manteniment de diversos 

terrenys i solars urbans de propietat 
pública i privada a diverses zones del 
municipi. L’acció té com a finalitat mi-
llorar l’entorn del nostre terme i a la ve-

gada evitar el perill d’incendis i la proli-
feració d’insectes. Amb aquest objectiu, 
els propietaris d’aquests terrenys privats 
han dut a terme les corresponents tas-

ques de neteja, desbrossament i mante-
niment; des del consistori s’ha agraït la 
seva col·laboració i implicació en aques-
ta tasca. <

Algunes de les finques que s’han netejat durant aquest estiu

Fa un parell de mesos es van iniciar les 
obres de connexió del col·lector d’aigües 
pluvials del sector de les Argiles fins el 
riu Francolí. La urbanització “Les Argiles” 
recull un volum massa important d’aigua 
per a poder-la connectar a la xarxa exis-
tent, i per aquest motiu, el projecte d’ur-
banització va contemplar la prolongació 
del col·lector d’aigües pluvials fora del 
sector, fins el riu Francolí. La construcció 

d’aquest nou col·lector permetrà, a més, 
la futura connexió de la xarxa d’aigües 
pluvials del sector Ravassols. Aquestes 
obres, que executa l’IncàsoL, van des del 
carrer Centcelles fins el riu Francolí, al 
seu pas pel terme de Constantí, amb una 
superfície d’actuació de 16.015,84m2. El 
pressupost d’execució és de 1.450.172,0 
euros (IVA no inclòs) <

L’Ajuntament de Constantí insta a la neteja i conservació de 
terrenys i solars urbans

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra col·laboren en tasques de 
vigilància i controls preventius
Dins del marc de la millora contínua 
en la coordinació i col·laboració entre 
la Policia Local i e Mossos d’Esquadra 
en la gestió de la seguretat ciutadana 
al municipi, des de fa més de dos anys 
es va implantar un dispositiu de segure-
tat anomenat CENCO, on els dos cossos 
policials estableixen serveis conjunts de 
controls i identificacions a les princi-

pals vies d’entrada i sortida de la vila. 
Aquests dispositius de seguretat, que es 
realitzen de manera continuada, estan 
donant un resultat positiu i satisfactori 
per la qual cosa la voluntat dels dos cos-
sos policials és la de continuar i persistir 
en aquest dispositiu i en altres que es 
puguin establir <

Un dels controls conjunts entre Policia Local i mossos d’Esquadra a l’entrada del poble
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La vil·la romana de Centcelles va aco-
llir a principis de maig l’acte de pre-
sentació dels treballs del projecte 
“Centcelles, el nostre objectiu” del curs 
2017-18. Es tractava de la 6a edició 
d’aquest projecte educatiu organit-
zat per l’Ajuntament de Constantí i el 
MNAT, amb el patrocini de Repsol i la 
participació de tots els centres educa-
tius del municipi. Aquest any, el pro-
jecte s’ha dedicat a “Els esports i les 
competicions a l’antiguitat clàssica”, 
en el marc de la celebració dels Jocs 
Mediterranis Tarragona 2018 i apro-
fitant que Constantí ha estat seu de 
les proves d’halterofília. Dins del ci-
cle “Fes cultura, fes salut”, el projecte 
conjunt es va materialitzar amb l’acti-
vitat “Vèncer a Olímpia! Celebrem uns 
Jocs… a la grega”, recreant uns jocs a 
l’antiguitat clàssica. <

El passat 25 d’abril  es va fer a la Bibli-
oteca Municipal l’acte de presentació 
del llibre “Contes a moltes mans” en el 
qual col·laboren les escoles Centcelles i 
Mossèn Ramon Bergadà. El projecte en 
comú ha consistit en la creació de con-
tes per part dels alumnes de 4t i 6è de 
les dues escoles. Durant la presentació, 
alumnes de les dues escoles van lle-
gir fragments dels contes, mentre que 
alumnes de l’Escola de Música “Rafel 
Gibert Recasens” van posar l’acompa-
nyament musical. Una de les novetats 
dels “Contes a moltes mans” d’aquest 
any, és que a banda del llibre amb els 
escrits i dibuixos dels alumnes de les 
escoles, s’ha inclòs també un CD amb 
les peces musicals elaborades i inter-
pretades pels alumnes de l’Escola de 
Música. <

El projecte “Centcelles, el nostre objectiu” recrea uns jocs 
esportius a l’antiguitat clàssica

Es presenta el llibre “Contes a moltes mans” escrit i il·lustrat per 
les escoles de Constantí

Imatge de grup de tots els participants a la presentació del projecte Centcelles, el nostre objectiu

Acte de presentació del llibre a la Biblioteca 
Municipal

Festa de final de curs i entrega de diplomes als alumnes de l’Escola 
d’Adults i CPNL
El passat divendres 1 de juny es va celebrar la festa de final 
de curs 2017-2018 de l’Escola d’Adults , amb l’entrega de 
diplomes a tots els alumnes que aquest any han realitzat 
algun dels cursos que ofereix el centre, així com la presència 
dels alumnes dels cursos de català del CPNL.cat. En acabar, 
es va oferir a totes les persones assistents un tast de menjars 
del món elaborat per alumnes de l’Escola d’Adults. L’Esco-
la Municipal d’Adults de Constantí ha comptat aquest curs 
2017-2018 amb prop de 400 alumnes matriculats als dife-
rents cursos i tallers. Aquest servei municipal ha mantingut 
la seva oferta formativa respecte al curs anterior, oferint més 
cursos de formació ocupacional. <

Acte d’entrega de diplomes a la Festa de final de curs
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El diumenge 10 de juny, 32 alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música “Rafel Gibert Recasens”, acompa-
nyats dels seus professors, van participar en el con-
cert final del 25è aniversari de l’ACEM (Associació 
Catalana d’Escoles de Música). En el concert, que 
es va dur a terme al RCDE Stadium de Cornellà – 
El Prat, hi van participar més de 5.500 músics de 
82 escoles de música de tot Catalunya. Al llarg de 
tot l’any, l’Escola de Música “Rafel Gibert Recasens” 
ha participat de les diverses trobades musicals que 
s’han fet arreu del territori català per celebrar el 25è 
aniversari de l’ACEM. <

L’Escola Municipal 
de Música participa 
en el multitudinari 
concert final dels 25 
anys de l’ACEM

Participació dels alumnes i professors de l’Es-
cola de Música al multitudinari concert final

Constantí acollia a l’abril la IV Troba-
da de Clarinets d’Escoles de Música del 
Tarragonès, organitzada enguany per 
l’Escola Municipal de Música “Rafel Gi-
bert Recasens”. La trobada va comptar 
amb la participació d’una quarantena 
d’alumnes de clarinet d’entre 7 i 12 anys 
de l’Escola i Conservatori de Música de 
la Diputació de Tarragona, l’Escola Mu-
nicipal de Música de Tarragona i la Nova 
Escola de la Banda Unió Musical, a més 
del Conservatori Municipal de Música 
de Vila-seca. <

Constantí acull la IV Trobada de Clarinets d’Escoles de Música 
del Tarragonès

Es manté el servei de menjador 
escolar durant l’estiu

Amb l’objectiu d’evitar casos de malnutrició infantil, l’Ajuntament de Constantí manté 
obert el servei de menjador durant les vacances d’estiu, tal i com ja s’ha fet els anys 
anteriors i durant les vacances de Nadal i Setmana Santa. Al llar de l’estiu són una  
cinquantena d’infants els que poden beneficiar-se d’aquest servei de suport alimentari. 
Amb aquesta mesura, el consistori vol evitar que, un cop acabades les classes, els nens i 
nenes que van habitualment al menjador escolar i que poden fer almenys un àpat al dia 
en condicions, es quedin sense el servei durant l’estiu. En els pressupostos d’aquest 2018 
l’Ajuntament ha augmentat la partida pressupostària destinada a beques menjador fins 
a 130.000 euros, i durant aquest període de vacances escolars el 100% d’aquestes ajudes 
va a càrrec del consistori. <

Menjador escolar al col·legi Centcelles durant les vacances d’estiu

Imatge de grup de tots els participants a la 
IV Trobada de Clarinets
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Xerrada sobre el càncer de colon a la Biblioteca

Representació de l’obra “El petit príncep” al Pavelló

Un balanç de gestió
Un cop més m’adreço a vosaltres 
per fer-vos un resum de les actu-
acions que s’han portat a terme 
des de la meva regidoria. En són 
moltes, així que necessàriament 
n’hauré de fer un resum. En pri-
mer lloc destacaria Centcelles, 
el nostre monument més inter-
nacional, que ha estat objecte 
de múltiples atencions. D’una 
banda, el projecte “Centcelles, el 
nostre objectiu” ha incidit en el 
valor del  turisme creatiu, en la 
capacitat educativa del patrimoni històric. En la present edició, 
aprofitant la celebració dels Jocs Mediterranis, l’alumnat dels 
centres educatius de Constantí han recreat uns jocs olímpics 
a la Grècia clàssica. També aprofitant l’entorn privilegiat que 
ens ofereix la vila romana, s’ha programat novament un cicle 
de concerts (ampliat enguany) amb artistes i agrupacions de 
primer nivell. En l’àmbit musical també val la pena destacar 
la participació de l’Escola Municipal de Música en la Trobada 
d’Instruments de Vent, celebrada amb motiu dels 25 anys de 
l’Associació Catalana d’Escoles de Música, amb un macrocon-
cert a la Tàrraco Arena Plaça davant de 5.000 espectadors. 

Durant aquests darrers mesos, s’han presentat diverses pu-
blicacions editades per l’Ajuntament; en aquest cas, adreçades 
als més petits, com els “Contes a moltes mans” i “Un mar d’his-
tòries” que volen incentivar la lectura entre els infants.

Per altra banda, pel que fa a la cultura gastronòmica, han 
tingut força èxit els concursos DTapes i el de paelles, dues ce-
lebracions populars que fan molta festa.

La visibilització i el reconeixement de la cultura popular i 
més tradicional també ha tingut cabuda entre les novetats en-
gegades aquesta primavera: el mes de juny van reunir-se més 
de 170 sardanistes a la plaça de les Escoles Velles, en el marc 
del VII Concurs de Sardanes Vila de Constantí, posant en relleu 
el bon estat de forma d’aquesta dansa. 

Arran de l’expectació generada pels Jocs Mediterranis i el 
posicionament de Constantí com a seu oficial d’halterofília, di-
verses entitats, l’Escola Municipal de Música, clubs i actrius i 
actors del municipi van treballar plegades, sota la direcció es-
cènica de Marc Cardó, per oferir al veïnat un espectacle inèdit 
de benvinguda a aquest esdeveniment. 

Els darrers mesos hem testimoniat la consolidació i l’exten-
sió de l’interès per l’oci cultural a l’aire lliure. Les caminades 
populars de primavera en són bons exemples, aglutinant més 
de 300 persones disposades a compartir un matí i un migdia 
coneixent l’entorn a peu. 

Des del punt de vista de la formació continuada i la pro-
moció de l’ocupabilitat, els serveis municipals continuen apos-
tant per oferir eines als constantinencs i les constantinenques 
des de l’Escola d’Adults, en col·laboració de l’Oficina de Treball. 
Mentre es valoren noves homologacions i especialitats que 
ampliïn l’oferta de cursos disponibles, s’han realitzat forma-
cions amb certificat de professionalitat en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària i el manteniment en el sector químic (AEQT), les 
quals oferiran més oportunitats d’inserció a les persones que 
les han cursat. 

Finalment, però no menys important, val la pena emfatit-
zar que, entre els mesos de setembre de 2017 i juny de 2018, 
l’oficina local de català del CPNL ha comptat amb més de 350 
persones inscrites als cursos de català.

En el que queda d’any seguirem treballant per oferir més 
oportunitats formatives, laborals i d’accés a la cultura als veïns 
i veïnes del municipi.

Bon estiu. <

dolors Fortuny golorons
1a tinenta d’alcalde

Del 14 d’abril al 20 de maig es va celebrar una 
nova edició del cicle “Fes Cultura, fes Salut”, 
amb més d’una trentena d’activitats obertes 
a tot tipus de públic, i amb una programació 
que va incloure exposicions, xerrades, tallers, 
activitats esportives o activitats musicals. Un 
dels actes centrals d’aquest any, va ser l’ac-
te de Benvinguda als Jocs Mediterranis 2018, 
un espectacle de música, teatre i dansa que 
va comptar amb la col·laboració de l’Escola 
de Música, diverses entitats locals, i actors i 
actrius del municipi. Precisament, l’esport i la 
coincidència amb la celebració dels Jocs Me-
diterranis també han centrat aquest any els 
treballs del projecte “Centcelles, el nostre ob-

jectiu” amb una recreació de les competicions 
a l’antiguitat clàssica.

La programació d’aquest any també va in-
cloure la 2a edició del Concurs “Constantí Dta-
pes”, la III Caminada de Primavera, o una jorna-
da festiva inspirada en els anys 50 i 60 que va 
finalitzar amb la tradicional Desfilada de moda. 
Una de les novetats d’aquesta edició va ser el 1er 
Concurs de Paelles, amb la col·laboració de la 
Unió de Botiguers

En l’apartat musical, el músic constantinenc 
Joan Reig va presentar el seu primer disc en so-
litari a la Societat El Casino, i l’Escola Municipal 
de Música Rafel Gibert va acollir la 4a Trobada de 
clarinets del Tarragonès.<

Més d’una trentena d’activitats per 
fomentar la cultura i la salut

Curses a Centcelles durant la presentació del projecte 
“Centcelles, el nostre objectiu” amb la recreació dels 
jocs l’antiguitat

Inauguració de l’exposició “Ruixats de foc” al Sindicat 
Agrícola

Xerrada sobre nutrició esportiva al Pavelló Poliesportiu
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Més de tres-centes persones van partici-
par en els diferents actes de la III Camina-
da de Primavera, que va tenir lloc el passat 
22 d’abril. La sortida es va fer des del Parc 
de la Muralla, amb samarreta de color verd 

i esmorzar per a tots els participants. Amb 
l’acompanyament del guia de patrimoni, 
Ferran Marín, hi va haver parada i explica-
ció davant de la Creu de Salom i el Polígon 
de Constantí. Després, al Mas Bové, es van 

visitar les instal·lacions de l’Escola Agrària 
i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Ali-
mentària (IRTA). En acabar, el grup va arri-
bar fins al mas de Sant Ramon on va tenir 
lloc un dinar de germanor. Després del di-

nar, va tenir lloc un recital poètic a càrrec 
de l’Associació Literària de Constantí, una 
actuació musical de la Coral d’Aprodisca 
i un taller de danses a càrrec del Ball de 
Cercavila de la Societat El Casino.  <

Gran èxit de participació a la III Caminada de Primavera

La Diada de Sant Jordi va mar-
car un dels actes centrals del 
cicle “Fes Cultura, Fes Salut”, 
amb una vintena de parades i 
estands d’entitats locals que, 
com ha estat tradició els dar-
rers anys, es van ubicar al car-
rer Major. Al llarg del dia es 
van realitzar tallers i activitats 
infantils, la representació de la 
Llegenda de Sant Jordi a càrrec 
del Ball de Cercavila de la Soci-
etat el Casino i la Dragonina de 
l’Associació d’Amics de la Colla 
C.O.C.A, actuacions de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino”, 

i la tradicional Ballada de Sar-
danes per cloure la Diada.

Una de les novetats de la 
Diada d’aquest any va ser la 
decoració que guarnia la bal-
conada principal i la façana de 
l’Ajuntament, amb elements 
decoratius elaborats expres-
sament per a l’ocasió per les 
persones usuàries del Centre 
de Dia. Per aquest motiu, es va 
oferir un acte de recepció a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, 
amb la presència de l’alcalde, 
Oscar Sánchez, i de la regidora 
de Cultura, Dolors Fortuny. <

Sant Jordi: entitats, cultura i tradicions populars per una gran diada

Representació de la llegenda de Sant Jordi amb la Dragonina i el Ball de Cercavila de la Societat El Casino

Acte de recepció als usuaris i usuàries del Centre de Dia a la Sala de Plens Decoració de Sant Jordi a la balconada de l’Ajuntament

Imatge de grup dels participants a la III Caminada de Primavera abans de la sortida



dConstantí / juliol 201810 CULTURA

Del 21 de juny al 26 de juliol s’ha cele-
brat la 2a edició del Cicle de Concerts 
a Centcelles, que ha portat cada dijous 
una proposta musical de qualitat dins el 
marc incomparable de la vil·la romana 
de Centcelles. Organitzat per l’Associa-
ció dels Amics de la Música de Constantí 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Constantí, Repsol i el MNAT, el cicle s’ha 
ampliat aquest any fins a un total de 6 
espectacles, després dels 4 concerts que 
es van programar l’any passat.

L’inici del cicle es va avançar al 21 
de juny, per coincidir amb la celebració 
dels Jocs Mediterranis, i es va inclou-
re en el programa cultural dels Jocs. El 
programa aposta per una varietat d’es-
tils i propostes musicals, que han anat 

des de la Coral de la URV; el baríton 
tarragoní, Àngel Òdena, amb la soprano 
Sara Blanch i acompanyats del pianista 
Marco Evangelisti; un concert de música 
barroca amb Isabel Serra (flauta) i Glòria 
Coll (violoncelista);  un concert de mú-
sica tradicional de la Mediterrània, amb 
el grup Canya d’Or & Brass, acompanyats 
del multiinstrumentista Xavi Lozano; i un 
concert d’instruments de vent-fusta, a 
càrrec d’alumnes i professors de l’Escola 
Municipal de Música “Rafel Gibert Reca-
sens”. El cicle finalitza el 26 de juliol, amb 
el concert previ a l’inici de la Festa Major 
d’Estiu, amb  la jove violinista Jennifer 
Panebianco, una autèntica virtuosa del 
violí, considerada una nena prodigi i amb 
un ampli ressò internacional. <

El passat 20 de juny es va fer a la Bi-
blioteca Municipal l’acte de presenta-
ció del llibre infantil “Constantí” de la 
col·lecció: “Un mar d’històries”, escrit 
per Ricard Escarré amb il·lustracions 
d’Àngel Sauret. El llibre s’adreça prin-
cipalment al públic infantil i els ofereix 
un relat entenedor sobre els principals 
fets històrics del nostre poble. L’acte 
va comptar amb la presència de prop 

d’una vintena de persones. La introduc-
ció va anar a càrrec de la regidora de 
cultura de l’Ajuntament de Constantí, 
Dolors Fortuny, i va comptar amb la 
participació dels autors del llibre, que 
ha estat publicat per l’Editorial Medi-
terrània a instàncies de l’Àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament de Constantí i es 
pot aconseguir a la Biblioteca Munici-
pal i l’OAC de l’Ajuntament. <

El II Cicle de Concerts a Centcelles s’amplia fins a 6 espectacles

Es presenta un llibre il·lustrat sobre la Història de Constantí

Concert del baríton tarragoní, Àngel Òdena, un dels grans noms de la segona edició del cicle

La regidora de cultura, Dolors Fortuny, acompanyada dels dos autors 
del llibre

El cicle “Estiu a la Fresca” anima les nits del mes de juliol 

Amb l’objectiu d’amenitzar 
les nits d’estiu, l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Constantí ha programat un 
any més el cicle d’activitats 
“Estiu a la Fresca”, tot un 
seguit d’activitats a l’aire 
lliure i de caràcter gratuït 
durant el mes de juliol fins 
l’arribada de la Festa Ma-
jor.  Concerts, exhibicions 
de ball flamenc i danses del 
món,un espectacle de circ o 
una activitat de gastropo-
esia són algunes de les va-
riades propostes que s’han 
programat dins del cicle 
d’aquest any a diferents 
places del municipi. <

L’associació de Baile Flameco 
Esencia presentant “Sueños de 

Alhambra”
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Gràcies, Constantí, per la vostra excel·lència

JOCS MEDITERRANIS

Per tal d’acollir les proves esportives dels 
Jocs Mediterranis, durant els darrers me-
sos s’han dut a terme obres de reforma 
al Pavelló. Els treballs han comportat 

l’ampliació dels vestidors, la millora de la 
ventilació de la pista, el condicionament 
de la coberta, la climatització de les sales, 
la instal·lació de plaques solars, una nova 

zona d’aigües i nous seients a les graderi-
es. Les obres han comptat amb el suport 
de la Diputació de Tarragona, que ha 
aportat 96.731,27 dels més de 176.000 

euros que s’han invertit. La quantitat res-
tant l’ha aportat l’Ajuntament. Després 
dels Jocs Mediterranis, l’equipament d’alt 
nivell és per al gaudi de la ciutadania. <

En qualitat de voluntari responsable de Protocol, 
cerimònies i premiacions dels XVIII Jocs del Mediter-
rani Tarragona 2018, el meu equip i jo vam arribar el 
dia 23 de juny a Constantí conscients que la nostra 
tasca requeria en molts casos un sobreesforç d’or-
ganització i treball quant a instal·lacions i persones 
que formavem part de l’immens organigrama d’uns 
Jocs com els que hem viscut. La majoria de vegades 
aterràvem de pressa i corrents una estona abans de 
la premiació i trobàvem voluntaris i personal de la 
instal·lació creient haver acabat la competició i per 
tant, la seva feina. 

L’equip de premiacions no podem ni volem tancar 
els jocs definitivament sense agrair a tots els volun-
taris 2018 de Constantí la seva generositat i capa-
citat de treball, als treballadors del pàvelló la gestió 
d’una infraestructura que gràcies a ells va respondre 
a totes les necessitats pròpies d’una competició com 
la que vau acollir, a l’empresa de seguretat l’esforç 
en hores i vigilància abocades a les portes, a les fe-
deracions per aconseguir l’èxit tècnic i esportiu de 
la competició, als atletes pel seu exemple i valors, 
als policies mobilitzats sense descans minimitzant 

els inconvenients de trànsit i seguretat als veins, als 
carrecs polítics i institucionals amb l’alcalde al cap-
davant sempre disposat a col·laborar amb un som-
riure en el què calgués pel bé del seu municipi i dels 
jocs, molt més enllà del què se li demanava, i també 
molt més enllà dels colors polítics de tots els actors 
implicats. 

Gràcies sobretot als veïns i veïnes de Constantí, 
que ens van sorprendre en generositat, amabilitat, 
acollida, paciència i bona disposició. 

El tarannà d’un poble, el seu adn, també te molt 
a veure en l’èxit aconseguit en aquests jocs i en el de 
la competició que vau acollir. 

Els jocs a Constantí van fregar l’excelència gràci-
es a tot Constantí. Segur! 

Moltes gràcies i molta sort, Constantí. <

Equip de Protocol, cerimònies i premiacions dels 
XVIII Jocs del Mediterrani Tarragona 2018. 

JoseP-antonI trIPIana.
VR protocol, cerimonies i premiacions 

Inauguració per les autoritats de les obres de millora al Pavelló Poliesportiu municipal

Obres de reforma i millora del Pavelló Poliesportiu
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Constantí ha estat seu, del 23 al 27 de 
juny, de la competició d’halterofília dels 
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018. 
Les proves van tenir lloc a un Pavelló 
Poliesportiu municipal renovat especial-
ment per a l’ocasió, i van comptar amb 
la participació d’una vuitantena d’espor-
tistes de fins a 17 delegacions. Especial-
ment destacable va ser la participació de 
la vigent campiona d’Europa i del món 

d’halterofília, Lydia Valentín, que es va 
emportar les dues medalles d’or de la seva 
categoria. El dimecres 27 de juny, coinci-
dint precisament amb la participació de 
Lydia Valentín, el Pavelló  va registrar un 
ple absolut i va vibrar amb l’exhibició de 
l’esportista de Ponferrada, que ha estat 
un de les grans protagonistes d’aquests 
Jocs Mediterranis. <

Constantí gaudeix de les proves 
d’halterofília durant els XVIII 
Jocs Mediterranis

Lydia Valentín, gran protagonista de la competició d’halterofília, en plena acció

Un dels podis de la competició, amb l’alcalde Óscar Sánchez, i el president del COE, 
Alejandro Blanco

Representants de la selecció espanyola d’halterofília amb el president del COE, 
Alejandro Blanco

Tècnics municipals i membres de l’organització de la competició d’halterofília

Correos dedica un mata-segells 
a l’halterofília dels XVIII Jocs 
Mediterranis
L’Ajuntament de Constantí, amb la col·laboració del Grup Filatèlic i Col·leccionisme de Reus, 
va sol·licitar a Correos un mata-segells commemoratiu dedicat a Constantí, com a seu dels 
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en la modalitat d’halterofília. Aquest mata-segells es 
presentava el passat dimecres 27 de juny, i Correus instal·lava una oficina temporal al Pavelló 
Municipal d’Esports de Constantí. El mata-segells commemoratiu serveix per projectar interna-
cionalment la població de Constantí com a seu dels Jocs Mediterranis. <

Presentació per l’alcalde de Tarragona del mata-segells dedicat a Constantí 
com a seu d’halterofília
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Més de 40 participants a la Bicicletada Popular

Més de quaranta persones de totes 
les edats va participar el passat 13 de 
maig de la Bicicletada Popular orga-
nitzada per la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Constantí, amb la 

col·laboració de Repsol i Tarragona 
2018. 

El punt de sortida va ser davant de 
l’Ajuntament, i el recorregut, d’uns 7 
quilòmetres, va transcórrer íntegra-

ment pel terme municipal, per fer-lo 
familiar i accessible a tothom. 

D’aquesta manera, el circuit va 
passar pel camí de Sant Llorenç, el 
pont de l’autopista i el camí de les Ga-

varres. La Bicicletada va finalitzar a la 
plaça de les Escoles Velles, i posterior-
ment tots els participants van poder 
gaudir d’un aperitiu al Pavelló Polies-
portiu. <

Constantí es igual a deporte. La mejor “seu dels Jocs”
Llegaron y pasaron els Jocs del Medi-
terrani y como Regidor quiero desta-
car algunos aspectos que para bien o 
para mal sucedieron antes, durante y 
después de finalizados los Juegos 

Aclarar primero que la demora de 
las mejoras en las instalaciones fue 
obligada al retirarse la empresa ad-
judicada en la licitación. Repetir esta, 
retrasó sin remedio las obras y con 
ello la afectación general fue mayor 
puesto que las mejoras se desarrolla-
ron en plena temporada. 

Desde la Regidoria d’Esports se 
apostó por conceder gratuidad a los 
usuarios en septiembre previendo las 
futuras molestias. Quiero agradecer 
la paciencia de todos ellos y el gran 
esfuerzo de algunos trabajadores del 
polideportivo para minimizar los efec-
tos, así mismo, agradecer también a 

todas las entidades deportivas que 
supieron entender el problema y co-
laboraron modificando los horarios de 
sus actividades. 

El resultado a dia de hoy es gratifi-
cante porque todo ello concluye en que 
la Vila de Constantí, en varios medios 
de comunicación ha sido considerada 
la mejor “seu dels Jocs”, por asistencia 
de público, ambiente e implicación. 

Felicidades y mil gracias a todos 
los que habéis hecho que esto fuera 
posible, gracias por creer, como yo, que 
podíamos conseguirlo, el resultado es 
que las instalaciones hoy son otra cosa 
y a la altura que se merece el deporte 
en general. 

Y por último, y a pesar de las mo-
lestias, quiero destacar el aumento en 
altas, la demanda de las pistas y la 
mejor noticia: las entidades deporti-

vas han crecido, obteniendo más éxi-
tos que en temporadas anteriores: 

Pódiums de Gimnástica  Estéti-
ca en varias categorías en los cam-
peonatos de Cataluña, el Club Patí, 
mejorando patinadoras y puestos en 
pódiums, bronce en el Nacional de 
Gimnasia  Artística de uno de nues-
tros chicos, Darío y para concluir, oros, 
platas y bronces de Tiro con Arco en 
Campeonatos Nacionales, Europeos y 
Mundiales. 

Termino con una conclusión: Cons-
tantí es igual a deporte y ha valido la 
pena el esfuerzo porque nos ha ser-
vido para darnos cuenta de que todo, 
incluidos nosotros mismos podemos 
mejorar (siempre) y disfrutaremos 
mucho tiempo de unas instalaciones 
renovadas y, sobre todo, merecidas. <

Fede díaz lÓPez

2n tinent d’alcalde

Arribada dels participants a la plaça de les Escoles Velles
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Maria Pitarch, bronze per equips al Campionat d’Europa 
de Tir amb Arc
Les joves arqueres del Club de Tir amb 
Arc de Constantí, Èlia Canales i Maria 
Pitarch, van participar del 26 de juny a 
l’1 de juliol en el Campionat d’Europa 
de Tir amb Arc de les categories cadet 
i júnior. L’esdeveniment esportiu va te-
nir lloc a la localitat grega de Patras i 
va comptar amb la participació de 469 
atletes de 40 països. En la competició 
individual, les dues arqueres van arribar 
fins als vuitens de final. Però en la com-
petició per equips, l’equip femení júnior 
espanyol, del qual formava part Maria 
Pitarch, juntament amb les madrilenyes 
Mònica Galisteo i Paula Gutiérrez, van 
anar superant rondes fins arribar a se-
mifinals, on van caure davant Ucraïna. 
En el duel per al 3r i 4t lloc, van aconse-
guir una merescuda medalla de bronze 
després d’imposar-se a Itàlia. <

Maria Pitarch, la primera a la dreta, fent 
podi amb les dues companyes de selecció

La 19a edició de la Nit del Futbol posa el punt i final a la 
temporada 2017-2018
El Centre d’Esports Constantí va tancar 
la temporada 2017-2018 amb la 19a 
edició de la Nit del Futbol, que es va fer 
el passat 30 de juny al Camp de Futbol 
municipal de la Coma. La gran festa de 
final de temporada va tornar a reunir, 
un any més, als jugadors que integren 

tots els equips del planter, entrenadors, 
col·laboradors, familiars i amics, i socis 
i simpatitzants, en un acte marcat per 
un to familiar i festiu. Com ja es va fer 
en l’anterior edició, la Nit del Futbol 
ha inclòs un sopar al qual van assistir 
unes 330 persones. A més d’homenta-

jar tots els equips que integren el club 
amb premis i distincions, i els habituals 
parlaments dels representants de l’enti-
tat i de les autoritats municipals, aquest 
any s’ha volgut fer un reconeixement a 
totes les entitats i associacions que han 
col·laborat durant la celebració del 50 

aniversari del Centre d’Esports Constan-
tí. L’últim acte d’aquesta celebració serà 
la presentació de l’Auca sobre al història 
del Centre d’Esports Constantí, que es 
farà el 30 de juliol dintre dels actes de la 
propera Festa major d’estiu. <

Panoràmica general dels assistents a la Nit del Futbol al Municipal de la Coma
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Pòdium per les patinadores del Club Patí Constantí en el 1r Trofeu 
de Categories

El Club Patí Constantí va participar els 
dies 30 de juny i 1 de juliol en el 1r Tro-
feu de Categories, al Pavelló municipal 
de Riudoms. Es tracta d’un campionat 

territorial convocat per la Federació Ca-
talana de Patinatge de Tarragona a pro-
posta del Comitè de Patinatge Artístic. 
El club constantinenc hi va participar 

amb 5 patinadores, de les quals tres van 
assolir pòdium: Carmen Pozo en catego-
ria cadet B (1a posició), Paula Romero 
en categoria juvenil (2a posició) i Ester 

Adolfini en categoria infantil (2a posi-
ció). Les dues restants, Vania Hurtado 
(cadet) i Èlia Garrofer (infantil) han que-
dat en quart lloc. <

Foto de grup de tots els clubs participants al 1r Trofeu de Categories

El Club Gimnàstica Estètica Constantí celebra la 6a edició del 
Campus d’Estiu

Un total de 15 joves esportistes han par-
ticipat durant el mes de juliol de la sise-
na edició del Campus Esportiu que cada 
estiu organitza el Club de Gimnàstica 

Estètica Constantí. El campus va tenir 
una durada de dues setmanes, i anava 
adreçat a infants i joves a partir dels 6 
anys. Les activitats es van dur a terme 

de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, 
al gimnàs de l’Institut de Constantí. Du-
rant aquestes dues setmanes es van re-
alitzar classes de gimnàstica estètica de 

grup, tallers de dansa clàssica (Mètode 
Progressing Technique Ballet), tallers de 
dansa contemporània i activitats de pis-
cina i lúdiques. <

Sessió de treball de les joves esportistes del Club Gimnàstica Estètica Constantí
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2a edició del Concurs 
“Constantí DTapes”
El passat 1 de juny es va fer el sorteig 
dels guanyadors de la 2a edició del 
concurs “Constantí DTapes”. La “Mini 
espardenya d’escalivada”, de l’establi-
ment Bar Luis, va ser la tapa més vota-
da d’entre totes les butlletes presenta-
des a concurs. L’establiment guanyador 
va ser reconegut amb un premi de 200 
€. A més, d’entre totes les butlletes de-
gudament segellades pels establiments 
participants es va fer el sorteig de 3 

vals de compra per valor de 50 euros 
vàlids per als comerços adherits a la 
Unió de Botiguers de Constantí. Aques-
ta 2a edició de la ruta gastronòmica 
organitzada per la UBC, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, ha comptat 
amb la participació de 8 establiments 
que van oferir plats elaborats especi-
alment per al concurs de tapes, acom-
panyats d’una beguda a un preu de 2,5 
euros. <

Acte de presentació del 2n Constantí DTapes a la Sala de Plens, 
amb els establiments participants

Jornada de solidaritat ambientada 
en els anys 50 i 60
Constantí va viure el passat 12 de maig 
una jornada solidària sota el lema “Tu 
Pots!” en col·laboració amb l’Associació 
Asperger-TEA del Camp de Tarragona 
“Aspercamp”, que treballa per donar 
suport a les persones amb síndrome 
d’Asperger. La jornada, organitzada per 
l’Ajuntament, va estar ambientada en 
els anys 50 i 60, i va constar de tallers, 
un partit de futbol inspirat en els anys 
60, amb la col·laboració de Centre d’Es-

ports Constantí, i exhibició de cotxes i 
motos clàssiques. A mitja tarda, va tenir 
lloc  un concurs benèfic al millor estilis-
me inspirat en els anys 50 i 60. Després 
de diverses exhibicions de ball de saló, 
la jornada va finalitzar amb la tradici-
onal desfilada de moda que va comptar 
amb una gran participació, tant d’esta-
bliments comercials que presentaven les 
seves col·leccions primavera-estiu com 
també de públic assistent. <

Massiva afluència de públic a la Desfilada de moda

La Trobada de Puntaires reuneix prop d’un centenar de 
participants
La tradicional Trobada de Puntaires 
de Constantí ha aplegat enguany un 
centenar de dones procedents d’arreu 
de la demarcació, que van tornar a 
oferir una demostració d’aquest art 
de la punta de coixí. El parc de les Es-
coles Velles va tornar a acollir aquesta 
jornada, que a banda de les represen-
tants d’associacions de Constantí, 
com l’Associació de Jubilats i Pensi-
onistes i el Grup Cultural Mestresses 
de casa, la Trobada va comptar amb 
la presència de grups de puntaires 
procedents de tota la demarcació. 
L’Ajuntament de Constantí va oferir 
un obsequi a totes les participants. 
També hi va haver reconeixements a 
les representants de les associacions 
de Puntaires del municipi, així com a 
les dues puntaires constantinenques 
més veteranes. Finalment, també es 
va fer un sorteig entre totes les parti-
cipants de diversos obsequis per cor-
tesia de la Unió de Botiguers. <

Participants a la Trobada de Puntaires 
al Parc de les Escoles Velles



dConstantí / juliol 2018 17PROMOCIÓ ECONÒMICA

Espectacle de teatre, música i dansa per donar la benvinguda als 
Jocs Mediterranis
El passat 21 d’abril es presentava amb 
un gran èxit de públic, l’acte de benvin-
guda als Jocs Mediterranis 2018, un es-
pectacle inèdit de teatre, música i dansa 
dirigit per Marc Cardó, director del Grup 

de Teatre Emfapatir i del Ball de Da-
mes i Vells de Constantí. L’espectacle va 
comptar amb la participació de l’escola 
Municipal de Música “Rafel Gibert Re-
casens” que va oferir l’acompanyament 

musical de l’espectacle, protagonitzat 
per diversos actors i actrius del muni-
cipi, i per entitats i associacions com el 
Club Patí, Constantí, el Club Gimnàstica 
Estètica Constantí i l’Associació d’Amics 

de la Colla C.O.C.A. Posteriorment, el 26 
de juny, i en plena celebració dels jocs, 
es va tornar a presentar aquest especta-
cle, amb la incorporació també del Cen-
tre d’Esports Constantí. <

Foto de grup de tots els participants al final de l’espectacle de benvinguda als Jocs

Gran èxit de participació en el 1r Concurs de paelles
Un total de 9 colles, amb prop de 120 
participants, van prendre part el passat 
13 de maig de la 1a edició del Concurs 
de Paelles, convocat per la Unió de Boti-
guers de Constantí (UBC), amb la col·la-

boració de l’Ajuntament. “Los clàssics”, 
amb el premi a la paella més gustosa, i 
“Los Plateros”, amb el premi a la millor 
presentació, van ser els guanyadors del 
concurs segons el veredicte del Jurat, 

format per integrants de la Unió de Bo-
tiguers Els criteris que van guiar el ve-
redicte del Jurat es basaven en el punt 
de cocció de l’arròs, el sabor, la simetria 
dels ingredients, el punt de socarrat i la 

presentació. Les dues colles guanyado-
res, a més van ser obsequiades amb un 
val de 75 € cadascuna, a gastar en al-
gun dels establiments adherits a la Unió 
de Botiguers de Constantí. <

Imatge dels participants i el Jurat al Parc de l’Almatella
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Obrim portes i cors
Constantinencs i constantinenques 
pengeu la senyera al balcó perquè ja 
és Festa Major! Obrim les portes de 
casa nostra, obrim els nostres cors,  
i trobem-nos al carrer, que esdevin-
drà un gran escenari d’amistat, es-
pectacle, festa i vida.

Constantí es vesteix de gala, és 
el moment de fer del nostre poble 
un motiu de satisfacció i orgull, i fer 
de la nostra Festa Major un referent 
de ciutadania i civisme.

Aquesta Festa Major ha estat preparada amb molt d’esforç i 
il·lusió per tothom que hi ha participat, esperem que sigui de gust 
de grans i petits. Les activitats són moltes i variades, i conjuguen el 
folklore i la tradició amb la innovació. Hem vetllat perquè aquest 
any els actes siguin de tothom i per a tothom, perquè ara més que 
mai necessitem fer pinya i sentir-nos un sol poble.

Les situacions que vivim diàriament no sempre són fàcils, i a 
vegades és dur seguir avançant, però el resultat i la festivitat del 
nostre poble sempre ens animen a seguir treballant amb il·lusió. Ara 
toca actuar, i passar-ho bé en aquesta festa dels colors, dels sentits, 
de la música, del cos, dels afectes. Oblidem-nos de les tristeses i 
preocupacions, i festegem!!

En aquesta edició, celebrem que moltes entitats ens han fet 
partícips de les seves tasques, i com no podria ser d’altra manera 
gaudirem d’aquells actes ja tradicionals que portem tot l’any espe-
rant. Moltes gràcies!!!

També m’agradaria convidar a tots els constantinencs que viuen 
fora del poble i a tots els forasters que aquests dies ens visitaran a 
gaudir i participar de la nostra celebració.

Sortim al carrer i gaudim de tots els actes per fer del nostre poble 
una gran festa!! Que passeu una molt bona Festa Major 2018! <

MerItxell cano braVo
Regidora de Festes, Joventut, Dona, Gent Gran, 
Associacions i Entitats, Sanitat i Salut Pública

Prop de 50 activitats a la Festa Major d’Estiu de Constantí
La 2a edició de les “Barraques” de Constantí, que s’amplia a dues nits, serà el plat fort de la Festa major.
L’Ajuntament promou la Campanya “Jo decideixo. No és no”, de prevenció de conductes sexistes durant la Festa major

Tot és a punt per la Festa Major de Sant 
Feliu a Constantí. Prop de 50 activitats 
conformen la programació d’aquest any, 
que se celebrarà entre el 26 de juliol i 
el 5 d’agost. El passat 20 de juliol es va 
presenta en roda de premsa el progra-
ma, amb la presència de l’alcalde Oscar 
Sánchez i la regidora de Festes, Meritxell 
Cano.  L’alcalde ha volgut agrair “la col-
laboració de totes les entitats i associaci-
ons” que ajuden a donar forma al progra-
ma de Festa Major, i ha destacat que és 
una Festa “preparada amb molta il·lusió, 
feta per a tothom”. L’alcalde ha subratllat 
que la festa “ha de ser un espai de troba-
da i de cohesió social per a tot el munici-
pi, i per reivindicar l’orgull de poble”, i ha 
convidat a “tothom a gaudir-ne”.

Per la seva banda, la regidora de Fes-
tes, Meritxell Cano, s’ha sumat a “l’agra-
ïment a les entitats i associacions”, i s’ha 
referit també a la “feina de totes les tre-
balladores i treballadors municipals, que 
porten setmanes treballant perquè la 
Festa Major sigui possible”. La regidora 
ha  repassat totes les activitats que s’in-

clouen al programa d’aquest any, i ha ex-
plicat que el Pregó de Festa Major del di-
marts 31 de juliol anirà a càrrec de l’actor, 
director i presentador de televisió Quim 
Masferrer (“El Foraster”). La regidora de 
Festes també ha destacat com el plat fort 
de la Festa Major la 2a edició de les “Bar-
raques” de Constantí, que després de l’èxit 
de l’anterior edició, aquest any s’amplia a 
dues nits, el divendres 3 i el dissabte dia 
4 d’agost. L’Ajuntament de Constantí ha 
organitzat aquesta 2a edició de les Barra-
ques, que comptarà amb la col·laboració 
del Ball de Diables de Constantí, Centre 
d’Esports Constantí, Club Bàsquet Cons-
tantí, Ampa Mossèn Ramon Bergadà. El 
divendres 3 i el dissabte 4 d’agost, la Pla-
ça Mossèn Cinto Verdaguer serà l’escenari 
dels concerts que oferiran Blaumut, i el 
Último tributo, una banda de tribut al Úl-
timo de la fila (durant la nit de divendres). 
I durant la 2a nit, el dissabte dia 4, arriba-
ran els concerts de Porto Bello, la Banda 
del Coche Rojo i Cultrum, que seran els 
encarregats de tancar aquest 2a edició de 
les Barraques de Constantí

L’apartat musical també comptarà 
amb els habituals Balls de Festa Major 
amb orquestres tan prestigioses com 
l’Orquestra Internacional Maravella, que 
protagonitzarà el concert i Ball de Festa 
Major (dimecres 1 d’agost), l’Orquestra 
Venus (divendres 3 d’agost) o l’Orquestra 
Welcome Band (dissabte 4 d’agost). 

L’extens programa es complementarà 
amb activitats que van des d’exposicions, 
espectacles infantils, actes organitzats per 
les entitats esportives (Centre d’Esports 
Constantí, Club Bàsquet Constantí, Club 
Natació, el Moto-Club o l’Associació Moto 
Clàssic), una nova actuació del Ball parlat 
de Dames i Vells de Constantí, que torna-
ran a la càrrega amb l’ humor i la sàtira 
que els caracteritza, o l’Espectacle de re-
vista “Aires de fiesta” amb l’actuació estel-
lar de la cantant Karina”. A la programació 
d’enguany repeteix l’actuació castellera 
(dissabte 4 d’agost), a càrrec dels Xiquets 
de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.

El dimecres 1 d’agost, dia de Sant 
Feliu, concentrarà com ja és habitual els 
actes més solemnes i tradicionals, com el 

Seguici Popular, el Solemne Ofici en ho-
nor a Sant Feliu o la Ballada de sarda-
nes. La Festa Major acabarà el diumenge 
dia 5 d’agost amb el tradicional Correfoc 
pels carrers del poble, protagonitzat per 
la Dragonina de la Colla COCA, els Dia-
bles de Constantí i colles convidades, i 
amb el tradicional final de festa amb el 
castell de focs, a la Plaça Mossèn Cinto 
Verdaguer.

D’altra banda, la Paradeta Itinerant 
recorrerà de nou els carrers de la vila al 
llarg dels propers dies. Després del gran 
èxit i acceptació que aquesta iniciativa 
ha generat en les darreres edicions de 
la Festa Major, aquest any la paradeta 
tornarà a ubicar-se a diversos espais per 
tal d’informar de totes les activitats de 
la Festa, i amb la possibilitat d’adquirir 
el programa i altres productes del mar-
xandatge oficial com la samarreta oficial 
de la Festa major, o ventalls per ajudar a 
suportar el calor, entre d’altres sorpreses.  

Tota la informació de la Festa Major 
de Constantí la podreu consultar a la web 
www.constanti.cat.<
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Es presenta l’Àliga Petita de 
Constantí amb una cercavila pels 
carrers del poble
Coincidint amb la Trobada de Puntai-
res, el diumenge 13 de maig, es va fer 
la presentació en societat de la nova 
Àliga petita de Constantí, a càrrec de 
l’associació Dance Power, amb una cer-
cavila que va recórrer diferents carrers 
del municipi. La festa de presentació 
d’aquest nou element de la cultura po-
pular, va comptar amb la col·laboració 

dels Balls de Cercavila de la Societat “El 
Casino”, l’Esbart Dansaire Constantí “el 
Casino” i l’Associació d’Amics de la Co-
lla C.O.C.A, a més de l’acompanyament 
musical dels Grallers de Constantí i la 
Corranda, que van acompanyar l’Àliga 
Gran i l’Àliga Petita durant el seu re-
corregut <

Les àligues gran i petita acompanyades d’autoritats locals i membres 
de l’associació Dance Power

2a Festa “Escoles Fent poble” organitzada per les AMPA de les escoles 
Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà
El passat 9 de juny es va celebrar a la 
plaça de les Escoles Velles la 2a edició 
de jornada festiva “Escoles fent poble” 
organitzada per les AMPA de les esco-
les Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Constantí. Durant tot el dia hi va haver 
activitats diverses com inflables, jocs fa-
miliars, activitats populars, masterclass 

de zumba, espectacle d’animació infan-
til, espectacle de màgia, concurs de trui-
tes, correfoc infantil, un sopar de mot-
xilla, i la jornada va finalitzar amb una 
sessió de cinema infantil. Tots els diners 
recaptats durant el 1r concurs de truites 
es van destinar a l’associació Astafanias, 
de suport a les famílies amb persones 
amb discapacitats psíquiques. <

Espectacle de màgia durant la festa organitzada per les AMPA

VII edició del Concurs de Sardanes ‘Vila de Constantí’

Un total de catorze colles i gairebé 
dos-cents sardanistes procedents de 
poblacions com Tarragona, Constantí, 
el Morell, la Pobla de Mafumet, Calafell 
o el Vendrell es van donar cita el passat 
10 de juny a la VII edició del concurs 
de sardanes Vila de Constantí. A més, 4 
colles infantils, procedents de Banyo-
les, Lleida, Sitges i Tarragona, compe-
tien per al Campionat de Catalunya de 
colles infantils. L’esdeveniment es va 
celebrar a la plaça de les Escoles Velles 
i va comptar amb l’acompanyament 
musical de la Cobla Cossetània. Aques-
ta ha estat la setena edició d’aquest 
Concurs de Sardanes Vila de Constantí, 
un concurs que es va recuperar l’any 
passat de la mà del Cercle Cultural, Re-
creatiu i Esportiu i de la Confederació 
Sardanista de Catalunya, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Constantí, 
després que es deixés de celebrar l’any 
1996. <

Colles participants a la VII edició del Con-
curs de Sardanes ‘Vila de Constantí’



dConstantí / juliol 201820 ENTITATS

Comencen els actes de celebració del 10 aniversari de la Penya 
Barcelonista de Constantí

Un total de 26 parelles, de les quals, 4 
de Constantí van participar el passat 2 
de juny del VI Campionat de Botifarra 
de la Federació de Penyes Barcelonistes 
Tarragona Nord i que aquest any ha or-
ganitzat la Penya barcelonista de Cons-
tantí. Un acte que coincidia també amb 
al celebració dels 25 anys de Botifarra 

al sindicat agrícola. Va ser el primer dels 
actes de celebració del desè aniversari 
de la Penya Barcelonista de Constantí, 
que ha continuat durant el mes de juliol 
amb un torneig de Futbol 7 i un col·loqui 
sobre els orígens del F.C. Barcelona. Els 
actes finalitzaran al mes de setembre, 
amb un dinar d’aniversari. <

Imatge dels participants al Campionat de Botifarra organitzat per la Penya Barcelonista

Arribada de la Flama del Canigó i tribut a Peret per celebrar la 
revetlla de Sant Joan
L’arribada de la Flama del Canigó i el 
recorregut pels carrers del poble amb 
la col·laboració de diverses entitats i 
associacions locals marcava l’inici de 
la celebració de Sant Joan, el passat 23 
de juny. El recorregut va arribar fins al 
carrer Major, davant de l’Ajuntament, on 
es va fer la Lectura del Manifest de la 
Flama, a càrrec dels membres de l’AA-
VV Centcelles. Seguidament, la comitiva 
d’autoritats municipals es va traslladar 
fins la plaça de la Generalitat per inau-
gurar la decoració de la plaça i donar 
el tret de sortida a les Festes de Sant 
Joan, que com cada any celebrava l’AA-
VV Centcelles. La nit va continuar amb 
un sopar de motxilla amb la participació 
de més de 150 persones, i l’Encesa de 
la Foguera de Sant Joan i el Castell de 
Focs, amb la col·laboració de l’Associa-
ció d’Amics de la Colla C.O.C.A. L’apartat 
musical de la revetlla va arribar de la mà 
de Daniel Pubill “El legado de Peret”, el 
projecte musical encapçalat pel nét de 
Peret, que va repassar els grans èxits del 
rei de la rumba catalana. < Lectura del Manifest de la Flama del canigó a càrrec de l’AAVV Centcelles

Constantí es 
torna a mullar per 
l’Esclerosi Múltiple
Un any més, Constantí es va sumar el passat diu-
menge 8 de juliol a la campanya “Mulla’t”, una 
jornada festiva i solidària organitzada per la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, que té com a principal 
objectiu recaptar fons per lluitar contra aquesta 
malaltia. Al llarg de tot el dia, les instal·lacions 
del Club Esportiu Esplai van acollir diverses acti-
vitats lúdiques i esportives. Aquest any, s’ha ce-
lebrat la 25ª edició del “Mulla’t” a Catalunya (la 
23ª a Constantí), i tots els fons recaptats aniran 
destinats a l’esclerosi múltiple infantil.< Activitats a la piscina del Club Esplai durant la celebració del “Mulla’t”
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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
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
Dimecres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 
hores.
Dissabtes, tancada.

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

Cloenda de les Aules Universitàries per a la Gent Gran al Sindicat 
Agrícola

El passat 13 de juny va tenir lloc la 
cloenda de curs de les Aules d’Exten-
sió Universitària per a la Gent Gran que 
organitza l’àrea Social de la URV amb 
la col·laboració del Sindicat Agrícola. 

Prop d’una  seixantena de persones van 
assistir a la darrera sessió del curs, que 
va anar a càrrec d’Anna Isabel Serra 
Masdeu, professora del Departament 
d’Història i Història de l’Art de la URV 

i coordinadora de les Aules per la Gent 
Gran a la URV. També hi van ser l’al-
calde, Óscar Sánchez, la regidora d’En-
senyament, Dolors Fortuny, el president 
de les Aules de la Gent Gran a Cons-

tantí, Josep Franquès, i Cristina Plaza, 
en representació de la junta del Sindi-
cat Agrícola. Les Aules de la Gent Gran 
han arribat a la seva dotzena edició a 
Constantí. <

Foto de grup durant la darrera sessió de curs de les Aules al Sindicat
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Els números canten: guanyem el futur- PSC

Abans que res us volem agrair les mos-
tres d’ànim, afecte, recolzament i les fe-
licitacions que rebem cada dia per fer 
la nostra feina: millorar el nostre poble; 
per a nosaltres és important comprovar 
que el treball diari té resultats i que vos-
altres els podeu gaudir, ja que el nostre 
objectiu és millorar la vida de tots els 
constantinencs i constantinenques. Per 
això ens omple d’orgull quan persones, 
fins i tot de diferents ideologies, se’ns 
apropen per felicitar-nos o per comen-
tar millores necessàries per al seu dia a 
dia.

Eficàcia, transparència i bon govern 
són les nostres premisses i l’exemple 
més evident del canvi que Constantí 
està vivint durant els últims temps l’ob-
tenim comparant els números del primer 
any sencer de l’actual mandat amb els 

del govern predecessor: la inversió per 
habitant a Constantí ha augmentat un 
80%, de 39 € a 202 €, i això reduint 
la despesa un 5%: 428.000 € menys en 
números absoluts; i, a més, rebaixant el 
coeficient municipal de l’IBI per esmor-
teir la revisió cadastral de l’Estat: recor-
deu que al 2014 el tipus impositiu era 
del 0,92% i ara és del 0,65%. 

Altres dades importants són, per 
exemple, els fons líquids. Si l’exerci-
ci 2015 es liquidava amb 1.717.892 €, 
el 2017 s’ha tancat amb una caixa de 
2.262.773 €, fins i tot després de l’enor-
me esforç inversor dut a terme durant 
els últims anys... una gestió que ens 
permet realitzar totes les millores diàri-
es i ens permetrà, en un futur, executar 
grans inversions per millorar el dia a dia 
de Constantí. 

Per altra banda destaquem també 
l’enorme esforç que està fent l’Ajunta-
ment estant al costat de les famílies que 
pitjor ho estan passant durant aquesta 
crisis econòmica amb accions de suport 
com, per exemple, amb el menjador per 
a nens i nenes, per a què cap infant es 
quedi sense un àpat calent al dia durant 
les vacances; o els plans d’ocupació ro-
tatoris, on més de cent persones han po-
gut treballar temporalment en tasques 
de manteniment; o aconseguint una fita 
importantíssima, amb la concessió d’una 
subvenció de 90.000 € del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i executar plans de 
formació per ajudar els nostres aturats 
a continuar formant-se i que, més aviat 
que tard, trobin un lloc de feina que els 
permeti desenvolupar la seva vida amb 
independència de les administracions.

No afluixarem ara que les coses ja 
milloren, sinó que volem encara millorar 
molt més! Tota aquesta feina ha ajudat 
a baixar l’atur del municipi: de 699 per-
sones en els pitjors temps a un atur ja 
amb una clara reducció d’aquella situa-
ció tan colpidora.

Treballem i ens comprometem pel 
vostre benestar, amb atenció a les per-
sones i a les famílies; per a què la gent 
tingui capacitats per a estar ocupada, 
per a què les persones tinguin els seus 
propis instruments que els permetin 
guanyar-se el futur. Constantí ha fet 
un gran esforç per ajudar a què hi hagi 
acceleradors de formació, d’inserció la-
boral i de foment de l’ocupació.

Desitjar-vos una molt bona Festa 
Major d’Estiu 2018!!! <

Les prioritats de l’equip de govern - ERC
Resta menys d’un any per acabar la le-
gislatura i, després de més de tres anys, 
tothom ha pogut comprovar quines eren 
realment les prioritats d’aquest equip de 
govern, format pel Partit Socialista de 
Catalunya, Units pel Canvi (Podemos) i 
el suport incondicional del Partit Popu-
lar.

Estem d’acord que hi ha molts car-
rers i places del nostre poble que els hi 
calia una renovació, però no tot és fer 
obres i més obres, i aquestes s’han de 
fer amb una mica de criteri. No entenem 
que s’aprovi un projecte tant important 
com la remodelació del carrer onze de 
setembre on no es contempli canviar les 
voreres d’on hi ha els edificis i comerços.

Hem comprovat que hi ha carrers 
de primera i carrers de segona a Cons-

tantí. Com per exemple on viu l’alcalde, 
el carrer Barcelona. Per què en aquesta 
carrer s’han instal·lat antenes Wifi i en 
les obres que estan previstes a l’avingu-
da 11 de setembre no van decidir que 
aquests veïns també es mereixen aquest 
servei?

També es necessari invertir en les 
persones i en la cultura. No s’ha desti-
nat ni un sol euro a un equipament que 
es necessari per Constantí, el teatre au-
ditori. 

Hem viscut en primera persona la 
deixadesa cap als alumnes de l’Escola de 
Música en més d’una ocasió. Actes com 
el de l’Any Europeu del patrimoni cultu-
ral i dia d’Europa o l’audició de final de 
curs on ningú va pensar en que calia so-
noritzar les veus dels seus alumnes. Tant 

costa llogar un equip de so professional 
per què puguem escoltar el que han tre-
ballat els nostres fills durant tot el curs? 

Està clar que les seves prioritats es 
destinar el nostre pressupost municipal 
en accions “més importants i necessàri-
es” com les que ara us detallem:
- Murals dels Jocs del Mediterrani 

Tarragona 2018 ubicats a la piscina, 
Plaça de la Pau, lateral de l’Auditori 
i al costat del CAP – Més de 14.000 
euros

- Defensa jurídica de l’Enginyer mu-
nicipal i del Regidor del Medi Ambi-
ent – 4.840 euros

- Muntatge i desmuntatge de les car-
rosses de la Cavalcada de reis 2018 – 
Més de 12.000 euros 

- El cost de cada edició de la revista 

DConstanti – Més de 4.600 euros  
- Sessió fotogràfica de l’alcalde - 363 

euros 
- Campanya de la recollida de la re-

collida de brossa selectiva – Més de 
14.000 euros.

- Reforma de la planta de l’Ajunta-
ment on està ubicat el secretari – 
Més de 53.000 euros

- Equip de so al Pavelló Poliesportiu 
que després no s’utilitza als actes – 
Més de 10.000 euros.

Moltes vegades hi ha altres prioritats. 
Tot i que no tenim confirmació de 

la data de publicació d’aquesta revista, 
aprofitem per desitjar-vos a totes les 
constantinenques i constantinencs una 
bona festa major d’estiu! <

On som? - PDeCAT
A 9 mesos de les properes eleccions 
municipals, reflexionem i valorem  
les actuacions dels darrers 3 anys de 
l‘equip de govern PSC, UPC i PP.  No 
ens cansarem de dir-los que hem tro-
bat a faltar una planificació de futur, 
un full de ruta d’actuacions prioritza-
des que aportin estructura de moder-
nitat al nostre  municipi, en línia amb 
els temps que vivim. Les necessitats 
actuals del nostre poble, no són les 
mateixes de fa 60 anys, però la seva 
estructura no ha estat, pràcticament,  
modificada.
- Tenim dificultats en la circulació de 

vehicles dins el municipi. Un bon 
estudi de circulació viària, definiria  
nous espais i alternatives de circu-
lació a les actuals.  Quan es talla el 
c/ Major, pel motiu que sigui, sem-
pre tenim polèmiques i incidents i 
afegim, també, la manca de civisme 
vial d’una part de la població, que 

mal estaciona o atura el seu vehicle 
per anar a comprar, obstaculitzant 
i dificultant, sovint la circulació. 
Amb les pilones instal·lades en un 
tram del c/ Major hem traslladat el 
problema una mica més amunt. No 
és capaç l’equip de govern i serveis 
tècnics de donar solució a aquest 
gran problema?

- En quant a l’espai de comerç, no 
està ni pensat ni definit. Necessi-
tem  una reactivació. Estem per-
dent els nostres artistes i prestadors 
de serveis!!!

- Manca d’equipaments per les ne-
cessitats culturals actuals del nos-
tre municipi. No disposem d’un 
espai digne, amb un aforament 
apropiat d’acord amb el nombre 
d’habitants on s’hi puguin realitzar 
multitud d’actes: atorgament de 
distincions honorífiques, premis a 
persones destacades, conferències, 

exposicions, actes de finals de curs 
de les nostres escoles o  institut, 
reunions informatives a la ciutada-
nia, concerts de l’escola de música 
o artistes convidats, teatre, projec-
cions,…en definitiva, un medi per 
afavorir la transmissió de la cultura 
i la informació en un entorn digne. 
Hi esteu d’acord?

- A l’apartat de serveis: necessitat 
urgent de contractes prou impor-
tants pendents de renovació. Par-
lem d’enllumenat al PIC (Polígon 
Industrial de Constantí) i al poble, 
neteja viària, recollida de la brossa, 
serveis mediambientals en general, 
i gestió i manteniment de l’aigua.

- També ens cal, una ampliació del 
nombre de serveis i horaris adreçat 
als nostres avis i àvies, d’acord amb 
les necessitats de la nostra ciuta-
dania. Que pugui ser subvencionat 
per l’ajuntament i gaudir-ne els que 

vivim al municipi. I, afegim inclús, 
una residència.

-  Contemplar seriosament, la neces-
sitat  d’una sala de vetlles o tana-
tori.

Tots aquests punts donarien un 
valor afegit al nostre municipi. Tenim 
capacitat d’estalvi. Amb uns ingressos 
corrents consolidats vora 8,2 milions €, 
aproximadament, i un deute viu del 0,0 
% en els darrers tres anys. Fem compa-
tible les millores i reformes, amb l’as-
sistència a les persones. Per tant,  per 
què no es pacten les actuacions i se’ls 
hi donen continuïtat en el futur, sigui 
qui sigui qui governi?

Ens acomiadem i us convidem a re-
flexionar sobre com seria el vostre po-
ble ideal. Nosaltres ho hem expressat.   

 Bona Festa Major de Sant Feliu. <
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UNITS PEL CANVI

Benvolguts i estimats Constantinencs,
Un cop més, tornem a presentar 

aquest escrit, per reflectir la situació del 
nostre Municipi.

En un escrit anterior posàvem de 
manifest les mancances i situacions que 
requerien solucions urgents i prioritari-
es: dificultats econòmiques, educatives, 
socials, laborals, esportives, d’infraes-
tructures, de seguretat per a les perso-
nes i les coses i moltes altres.

S’han fet millores, però en qualsevol 
cas, insuficients. 

Des de la nostra Agrupació i en les 
competències de les carteres que tenim 
assignades: (Habitatge – Ocupació i Es-
ports) s’han aconseguit grans objectius. 

No ha estat fàcil i només ha estat possi-
ble gràcies a l’actuació presencial inte-
ractuant amb la Ciutadania, de manera 
continuada, altruista i sense defallir, del 
nostre representant al Consistori, Sr. 
Fede Díaz.

Queda molt per fer, però hi ha qües-
tions bàsiques: Cal dotar els pressupos-
tos per a les accions més urgents i el que 
és més important, exhaurir-les per allò 
que van ser aprovats.

Cal un servei de mediació continuat 
per resoldre assumptes sensibles i d’es-
pecial importància: Evitar conflictes, as-
sessorament en habitatge, finançament, 
opcions davant del desallotjament i a la 
precarietat, etc., etc.

Hem d’implicar els agents socials, 
econòmics i financers a cercar solucions 
als que tenen dificultats de tot tipus en 
matèria d’habitatge. Hem de lluitar de la 
manera més decidida a resoldre l’ocupa-
ció il·legal, buscant la millor solució per 
als afectats i sempre dins del marc legal.

Menció especial a la seguretat ciu-
tadana:

Darrerament, encara que de forma 
habitual, vénen produint-se un seguit 
d’actes il·legals, vandàlics, tant contra 
les persones com a les coses. A part del 
perjudici econòmic, això crea un senti-
ment d’inseguretat i angoixa que ningú 
mereix. Una societat amb aquesta in-
seguretat té molt a desitjar. Hem d’im-

plicar a tots els Agents Socials i Admi-
nistracions a què prenguin consciència 
del problema. La imatge del poble és 
nefasta.

A l’Agrupació Units Pel Canvi volem 
fer tot això i molt més. D’aquí a uns me-
sos tindrem de nou l’oportunitat de triar 
als nostres representants locals. Hem 
demostrat amb fets la validesa del nos-
tre compromís i volem seguint fent-ho. 
És per això que us demanem, ara més 
que mai, que ens doneu el vostre suport 
per construir un Constantí Gran, Net, 
Just i mirall de municipis. Nosaltres mai 
us decebrem.

Força Constantí. <

ICV-EUIA
Un cop més ens trobem en aquest es-
pai en què pretenem expressar en pa-
raules el que ha passat aquests últims 
mesos. Han estat uns dies de molts ac-
tes al poble per l’arribada dels Jocs del 
Mediterrani. Uns jocs que, en general en 
podem fer un balanç positiu però si ens 
ho mirem més a prop, sabem que hi ha 
hagut moltes mancances en l’hora de 
l’organització.

Tots i totes sabíem de la importància 
d’aquests jocs, ja que donaven l’oportu-
nitat a pobles petits com Constantí i a 
ciutats molt poc conegudes com a Tar-
ragona, donar-se a conèixer de manera 
internacional. És hora de preguntar-nos, 
doncs, si la imatge que hem donat a 
l’exterior ens satisfà, així també com 
saber quina repercussió econòmica ha 
tingut als nostres comerços.

Malauradament s’ha deixat a la 
ciutadania de costat per prioritzar “els 
jocs de la fam” que no han aportat 

“gaire” al municipi però que alguns han 
tret molt de rèdit a les seves butxaques.

No cal que anem molt lluny, amb el 
dia de la inauguració dels jocs n’hi ha 
prou per adonar-nos que no només l’or-
ganització ha sigut molt dolenta sinó 
que la intencionalitat dels jocs no era 
pas definir-nos culturalment de cara a 
la resta del món sinó que el patriotisme 
i Tabarnia guanyés espai a Tarragona. 
Posant així una capa “roja y gualda” a 
la realitat que s’està vivint fa uns anys 
a Catalunya. Enhorabona, senyor Balles-
teros.

Constantí ha estat la seu de l’hal-
terofília, com tothom hem pogut veure 
per les pintades que s’han fet anunciant 
l’arribada dels jocs. Constantí s’ha en-
galanat per aquests jocs, com així han 
fet els seus carrers. Aquests últims anys 
costa caminar pel poble sense trobar-se 
alguna reforma. Ja ho sabíem que l’ajun-
tament prendria aquesta direcció durant 

la seva investidura. Però ens preguntem, 
on és el projecte de futur? Sembla que 
només ens dediquem a gastar per gastar, 
sense cap projecte de futur sinó a cop de 
talonari i per peticions diverses de xar-
xes socials. I per cert, gastar quantitats 
elevades de diners, sense cap criteri uni-
ficat per a les noves construccions, dóna 
la sensació que cada obra no té cap re-
lació amb la resta d’obres del municipi. 
Paviments diferents en cada plaça i en 
cada carrer, acabats en altres colors com 
baranes i/o mobiliari urbà, il·luminaries 
sense cap semblança, cap obra té relació 
amb l’anterior i això no dóna cap homo-
geneïtat envers aquestes millores.

I ara, un cop acabats els jocs, què? 
Doncs arriba la festa major. Apostant 
una mica més que anteriorment per les 
entitats, després de l’èxit de Barraques 
de l’any passat. Enguany els joves tin-
dran dues nits de festa a l’espai de les 
barraques, i, seran un cop més les en-

titats, amb l’ajuda del consistori, qui se 
n’encarregarà de l’organització.

Enguany, però, la festa major es viu-
rà una mica diferent, ja que, com sabeu, 
l’església es troba en molt mal estat, 
cosa que afecta en algunes de les activi-
tats que es realitzaven al voltat d’aques-
ta, com per exemple Dames i Vells, ver-
sots dels Diables així com el Correfoc.

Fins quan tindrem una solució que 
agradi a tots els ciutadans?? Caldrà la-
mentar mals majors si no es fan actua-
cions imminents?? Tandebó Ajuntament 
i Arquebisbat posin solució com més 
aviat millor i gaudim de la tranquil·litat 
que es mereix la població.

Així doncs, us saludem i desitgem 
que totes i tots gaudiu moltíssim de la 
festa major d’estiu i que sigueu partícips 
dels actes que s’hi organitzen. Són dies 
de trobar-nos pel carrer i sentir-nos ben 
orgulloses de ser de Constantí. < 

PP
Estamos en verano, hace calor, y se 
acercan las fiestas del municipio. Todo 
el mundo piensa en que hará en estas 
vacaciones, iremos a la playa, o visita-
remos a nuestros familiares del pueblo. 

Es lícito y normal, pero desde la úl-
tima publicación de este número han 
pasado cosas muy importantes para 
Constantí. 

Se ha aprobado el presupuesto mu-
nicipal para este año 2018. Entre otras 
cosas: 

Se construirá un nuevo depósito de 
agua para garantizar en los próximos 
años el consumo para el municipio, cos-
te aproximado 500.000 euros. 

Por fin se reparará la red de agua de 
parte del municipio donde había fugas 

de entre de agua de entre el 40 hasta 
casi 50%. 

Se iniciará la obra de la avenida 
Once de Septiembre, aunque no haya 
estado lista para los juegos del Medite-
rráneo, una lástima por cierto, creo que 
el 1.000.000 € que costará, estará bien 
empleado.  

Se licitará la reparación / rehabilita-
ción de varias  calles más,  la C/ Serapi 
150.000 € o 200.000 €, la Rabal 60.000 
€, la plaza Francisco García Lorca 50.000 
€, y otras más. 

Se ha lavado la cara el pabellón, 
renovando maquinaria, instalaciones 
y demás, creo que era necesario, más 
contando con la Halterofilia. Esperemos, 
que esta importante inversión cercana a 

los 200.000 €, se pueda rentabilizar en 
los próximos tiempos, realizando varios 
campeonatos a nivel estatal o incluso 
internacional, así como un mejor servi-
cio a los usuarios municipales. 

También se ha aprobado la partida 
definitiva para instalar las cámaras de 
seguridad 50.000 €. 

Pero, no debemos olvidar que es vital 
diseñar y planificar nuestro futuro. 

 Hay que tenerlo claro y no dar ban-
dazos según nos digan en las redes so-
ciales. 

El Partido Popular tiene las priorida-
des claras: 
- Mejora de gestión de servicios bási-

cos: optimizar el consumo y gestión 
del agua.

- Mejora del sistema de recogida de 
basura. El actual no hay por donde 
cogerlo, tiene muchas deficiencias 
(contenedores sucios y llenos, poca 
frecuencia de recogida, falta barrer 
calles, limpiar aceras, realizar cam-
pañas de sensibilización, etc…)

- Reordenación del tráfico rodado del 
municipio.

- Seguridad y afrontar el tema de las 
ocupaciones ilegales de una vez por 
todas. Desde el Partido Popular se-
guimos trabajando para que el pue-
blo mejore tanto en gestión como en 
calidad y cantidad de servicios. 
Solo me queda añadir, feliz verano 

y que tengáis unas fantásticas fiestas. 
Viva CONSTANTÍ. <
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Actuació de l’Esbart Dansaire Constantí El Casino per la Diada 
de Sant Jordi

Campionat de Catalunya de Tir amb Arc al Camp de Futbol Concert de Canya d’or i Xavi Lozano a Centcelles

Concert de la Coral URV a Centcelles Concert de Quimet Curull i el grup “I ara què...” al Casino Concurs d’estilisme inspirat en els anys 50 i 60

Danses del món a la Plaça de les Escoles Velles Festa de final de curs a l’Institut de Constantí Inauguració de la 2a edició del Constantí Dtapes

L’escola Municipal de Música al Cicle Pinzellades Musicals Tribut a Peret, el rei de la rumba, durant les festes de Sant Joan Tast de caves al Sindicat Agrícola

Participants a la Caminada de germanor a la Canonja


