
Final de trajecte municipal

Ja ho sabeu. 
L’actual equip 
de govern mu-
nicipal, les per-
sones que hem 

governat el municipi els 
darrers quatre anys, hem 
decidit fer un pas al costat 
i no tornar-nos a presentar 
les properes eleccions mu-
nicipals. Estem contents 
perquè ja ens consta que 
hi ha d’altres capçanencs 
i capçanenques que han 
optat per treballar pel mu-
nicipi des de l’Ajuntament, 
però nosaltres hem cregut 
convenient deixar pas. 
Mirem ara al 2015, quatre 
anys enrere, i ens recor-
dem amb la motxilla ple-
na de projectes, una gran 
dosi d’il·lusió i una impor-
tant càrrega de motiva-
cions per fer de Capçanes 
un poble millor. La veritat 
és que l’acció de govern 
requereix d’un esforç i una atenció permanent que, al 
cap del temps, fatiga. És molt gratificant treballar pel teu 
poble, però cal que reconeguem que la feina municipal 
comporta un gran desgast. Són moltes més les coses 
positives, és ben cert, però de negatives, difícils i enreve-
sades també n’hi ha. 
També cal que reconeguem que aquests quatre anys de 
mandat han estat una legislatura moguda, atès el contex 
convuls nacional, convocatòries electorals diverses i la 
dimissió d’alguns dels membres del consistori. Tot plegat 
ha representat un trasbals, que lògicament també ens ha 
afectat com a equip.
Malgrat tot, ens retirem prou satisfets del balanç. Els ob-
jectius bàsics que figuraven en el nostre programa elec-
toral de fa quatre anys, s’han complert i n’hi ha que, tot i 
no haver-se pogut culminar, s’han deixat prou ben enca-
rrilats. També és ben veritat que sempre queden coses 
per fer i que, en segons quins casos, en intentar dur a ter-
me determinades accions, et trobes al davant complica-
cions imprevistes difícils de superar, procediments buro-
cràtics d’una complexitat inesperada i altres entrebancs 
que alenteixen excessivament o fan del tot impossible fer 
realitat l’objectiu que t’havies proposat.

Balanç de l’experiència

Sigui com sigui i, ben mirat, el nostre pas per 
l’equip de govern ens ha enriquit com a perso-
nes i com a capçanencs i capçanenques. Ha 
estat una experiència que ha pagat la pena de 

viure, i creiem fermament que tots, en un moment o al-
tre, hauríem de dedicar un temps de les nostres vides a 
l’Ajuntament, al servei municipal, a la vida pública, i és 
per això que animem tothom a fer-ho i ens alegrem sin-

cerament que hi hagi qui ara estigui disposat a figurar en 
una llista municipal i encapçalar l’Ajuntament. Ho cele-
brem. 
Pel que fa al balanç de projectes, n’estem satisfets. Si 
parlem d’obres, les acabades al llarg d’aquests quatre 
anys, han estat les següents:
–Parc infantil
–Enllumenat: instal·lació de fanals de baix consum i reno-
vació per fases de la il·luminació de Nadal.
–Millores a la pista poliesportiva
–Pavimentació de part del camí de les Taules
–Final del carrer Major
–Ampliació del carrer Llaberia
–Carrer dels Guiamets
–Millora del subministrament d’aigua a la part alta
Igualment, fruit de l’acció de govern, s’han deixat a punt 
els projectes d’altres obres, que en breu es poden iniciar. 
Són les següents:
–Condicionament de la part vella del carrer Llaberia 
(2019)
–Plaça Nova (avant-projecte enllestit)
–Carrer Carrasclet (avant-projecte llest)
El nostre pas per l’Ajuntament també ha servit per defi-
nir un seguit d’eines que, al nostre entendre, eren d’una 
absoluta necessitat i són ja de gran utilitat per a la presa 
de decisions fonamentada i amb un criteri clar i unificat. 
D’aquí que avui dia ja es compti amb:
–Pla de Turisme (redactat per la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb la idea d’atreure activitat turística al municipi, i 
generar projectes que potenciïn els elements identitaris, 
singulars i diferenciadors de l’oferta de Capçanes)
–Pla de paisatge urbà (centrat en accions que fomentin 
el comfort urbà, el decòrum, la vialitat, la senyalització i 
el patrimoni)

Altres projectes

Aq u e s t s 
q u a t r e 
anys tam-
bé han 

estat molt marcats per 
la posada en valor de 
les pintures rupestres 
descobertes en el nos-
tre terme municipal, i 
al llarg d’aquest 2019 
està previst que es liciti 
el projecte d’adequació 
i millora dels tanca-
ments a la zona. Fins 
al dia d’avui, allò que ja 
és una realitat tangible 
són:
–Programa de visites 
guiades, mitjançant 
l’empresa Còdol
–Estudi i proposta 
d’adequació de l’entorn
En el nostre progra-
ma, hi figuraven altres 
objectius, com ara l’ac-
tualització de les nor-

mes subsidiàries, que regulen la planificació urbanística 
del municipi. Aquest ha estat un dels projectes que més 
esforç ens ha requerit, en bona mesura per la compleixi-
tat dels processos administratius. Tot i això, hem aconse-
guit l’aprovació inicial de:
–Nova classificació del sòl forestal i els seus usos
–Modificació de les casetes de tros i altres edificacions 
en sòl no urbà
Ens han quedat pendents de culminar, tot i que els pro-
jectes hagin estat redactats, els següents punts:
–Modificació de les normes en sòl urbà
-Catàleg i llista de masos
També hem incidit, tot intentant posar-hi ordre, en un se-
guit d’actuacions relatives a la convivència entre tots els 
veïns i veïnes, i que han tingut com a objecte: l’ús dels 
contenidors de la brossa, l’aparcament en el nucli urbà, 
els gats i gossos, i la neteja a l’espai públic de cotxes, 
tractors i botes.
També hem volgut fer èmfasi en la necessitat de millorar 
entre tots i totes la recollida selectiva al municipi, amb el 
convenciment que una major presa de consciència ens 
beneficia per partida doble, perquè té efectes positius en 
el medi ambient i  perquè reporta més ingressos a les 
arques municipals. D’aquí que s’hagin impulsat accions 
per tal de reduir el preu de la taxa, entre d’altres. 
I això ha estat tot per part nostra. No volem acomia-
dar-nos sense donar-vos les gràcies. En primer lloc, a 
tots aquells que sempre esteu disposats a col·laborar i a 
donar un cop de mà. Però també a tots aquells que, des 
de la crítica –tot i que de vegades costi de pair– ens heu 
fet reflexionar, reaccionar o mirar-nos les coses amb uns 
altres ulls. 
Gràcies a tots i a totes. 
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Com a govern, ens acomiadem i us donem les gràcies per la confiança



DIVERSOS

Dates dels Concerts al Sol
Ja hi ha dates fixades per al cicle de Concerts al Sol, que arriba a la 
seva vuitena edició completament consolidat i convertit en una ac-
tivitat tradicional al nostre poble. Els concerts previstos són: Prades 
Cors (29 de juny), concert de flauta i violoncel (6 de juliol), Bir Sax 
Ensemble (13 de juliol) i un concert de violí o violoncel (20 de juliol).

Nodrida asistència al curs 
d’internet multidispositiu

Entre el 4 i el 14 de març, la Sala social de la tercera edat va acollir 
un curs d’internet multidispositiu, que va comptar amb una nodrida 
assistència de capçanencs i capçanenques. El curs s’integra en 
l’oferta formativa que du per nom “Tinet a taula”, i que, en el cas 
de Capçanes, va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
Aquesta activitat formativa, gratuïta i itinerant de la Diputació de 
Tarragona, s’adreça als municipis de menys de 4.000 habitants de 
la província de Tarragona, amb l’objectiu que els ciutadans assolei-
xin els coneixements bàsics per saber moure’s per Internet i per a 
què aprenguin a optimitzar-ne els recursos.

Surt a la venda el llibre 
sobre Abdó Barceló
El llibre Abdó Barceló i el seu 
temps, d’Isabel Gayà, editat per 
l’Arxiu Comarcal del Priorat i 
l’Ajuntament  de Capçanes, és a 
punt de sortir a la venda, i ben 
aviat es fixarà la data d’un acte 
de presentació a la localitat, or-
ganitzada conjuntament per l’Ar-
xiu, l’Ajuntament i l’autora. Igual-
ment, està previst que el llibre ja 
pugui comprar-se per Sant Jordi 
en la parada que l’AMPA munta 
anualment, i que aquest any tor-
narà a vendre llibres i roses, i a 
més incorporarà, com a novetat, 
la venda de llibres de segona mà 
a un preu més econòmic. 

Càlida rebuda del 
poble al Capçanes FS

CELEBRACIONS

El passat 9 de març, després de la victòria del 
Capçanes FS sobre El Catllar per 9 a 3, l’Ajunta-
ment va rebre tota la plantilla a la Sala d’Actes per 
traslladar el suport i l’agraïment a la trajectòria del 
nostre equip aquesta temporada, i en especial, 
per l’èxit aconseguit a la Copa Tarragona, asso-
lint-ne el sotscampionat per primera vegada a la 
història del Capçanes FS.

Contra pronòstic
Després d’eliminar equips com l’Hospitalet de 
l’Infant a l’últim instant, i a la Pobla Mafumet, els 
quarts de final semblaven el topall d’un Capçanes 
que ja havia complert satisfactòriament amb les 
espectatives, i davant d’un Laguna Cambrils líder 
a Divisió d’Honor Catalana semblava impossible 
poder avançar més enllà en aquesta competició. 
Però el Cambrils no esperava no només trobar-se 
amb un equip amb la il·lusió i confiança de no te-
nir res a perdre i tot per guanyar, ni tampoc una 
pista plena de gom a gom animant des del primer 
a l’últim minut, que seria l’alè dels jugadors del 
ÇFS per assolir la victòria per 5 a 4 en un partit 
trepidant resolt a falta de pocs de segons amb 
un gol de Marc Areny, aconseguint la classificació 
per a la final a 4 en un dia màgic per a l’equip i 
per a Capçanes.

Aquesta victòria donà pas a la Final Four del 22 
i 23 de febrer.  Aquella setmana díficil per al po-
ble per la pèrdua del Lluc, exjugador del ÇFS i 
estimat per tothom. Amb la sensació de no ser-hi 
tots, el Capçanes FS fou encoratjat i recolzat per 
l’afició que va acompanyar l’equip als desplaça-
ments. Primer, el dissabte 23 de febrer a Flix, 
contra el mateix Flix en que en un pavelló ple fins 
la bandera, els aficionats del Capçanes supera-
ren en nombre i en animació als locals, i l’equip 
s’enduria el bitllet a la final per un ajustat 2-3 amb 
gols de Marc Areny, Ignasi Pena i Josep Ferré. 
L’endemà equip i afició es va desplaçar fins Am-
posta per jugar la final contra el Tecnovit Alforja 
de Divisió d’Honor Catalana, i en un altra mostra 
de comunió entre equip i afició, les grades tor-
naven a tenyir-se de blaugrana. Tot i que l’equip 
no va tenir opció a imposar-se a un Alforja molt 
superior (8-2), el Capçanes FS va donar la cara i 
lluitar en tot moment, i assolí  així un Sots Cam-
pionat de Copa Tarragona per primera vegada.
 El Capçanes Futbol Sala està vivint un mo-
ment dolç. Després de l’èxit en la Copa, l’equip 
té l’oportunitat de guanyar la Lliga.  I en aquest 
sentit, animem a tothom a seguir fent costat al 
nostre equip per acabar la temporada celebrant 
el títol de Lliga. 

Els jugadors del Capçanes FS, en el balcó de l’Ajuntament. 

IV Concurs de truites amb suc
Un any més, organitzat per l’Associació de 
Dones de Capçanes, hem tornat a celebrar 
plegats el IV Concurs de truites amb suc, que 
va comptar amb una nombrosa participació i 
amb la presència del grup d’Amics del Country 
de Miami Platja, que va oferir un espectacle a 
tots els assistents. L’organització vol fer una 
menció especial als jugadors del Capçanes 
FS, que van assistir a la celebració, tot i que 
tenien un partit molt important després. Les 
guanyadores a la millor truita i a la millor pre-
sentació van acabar sent: Maria Teresa Ferré 
Coll i Anna Steinmetz Vallès. Un moment del concurs.

Concurs per a la gestió 
del bar de la piscina 
L’Ajuntament de Capçanes preveu mantenir aquest estiu els canvis 
introduïts en la gestió de la piscina l’any passat, amb la qual cosa 
en breu s’anunciarà el concurs que ha de permetre la concessió en 
ús del servei de bar, alhora que paral·lelament s’iniciaran els tràmits 
per a la contratació d’una empresa de socorrisme. D’altra banda, 
ben aviat s’iniciaran un seguit d’intervencions de manteniment en 
les instal·lacions de la piscina, com és habitual, que aquest any po-
saran un èmfasi especial en la millora dels tancaments de l’edifici 
del bar. 


