
Mesures contra els 
aparcaments incívics

MUNICIPAL

L’Ajuntament ha decidit fer un pas endavant i intervenir 
arran del problema que s’ha acabat generant en diver-
sos carrers en relació a l’aparcament indiscriminat de 
cotxes, furgonetes i tota classe de vehicles a motor. El 
diagnòstic és ben clar: són força els veïns que no res-
pecten les prohibicions d’aparcament, amb la qual cosa 
els vehicles acaben convertits en un inconvenient cívic, 
alhora que compliquen el trànsit rodat, la circulació a peu 
de vianants i, fins i tot, el pas d’ambulàncies, bombers o 
altres serveis d’emergència, en cas que 
es necessitin.
Fruit d’aquesta realitat i de la conse-
güent reflexió, el consistori ha decidit 
la col·locació d’impediments físics que 
facin impossible l’aparcament en diver-
sos dels carrers i punts més conflictius. 
Es tracta de pilones, bancs i jardineres, 
segons els casos. 
La decisió es pren, en cada cas, d’acord 
amb les fitxes que figuren en el “Pla de 
paisatge urbà de Capçanes”, un document encarregat 
amb la idea d’identificar aquells elements del paisatge 
urbà susceptibles de ser millorats i endreçats. Un pla que, 
a banda d’aquestes recomanacions, proposa un seguit 
d’accions relacionades amb el comfort urbà, el decòrum, 
la vialitat, la senyalització i el patrimoni. L’alcaldessa, 
Carlota Vallès, considera que “aquesta decisió també té 
molt a veure amb el civisme i el comfort ciutadà, tenint en 

consideració que, sovint, els cotxes mal aparcats fins i tot 
fan impossible el bon ús i la vida en els espais públics. 
Que els nostres avis puguin seure tranquil·lament en el 
banc d’una plaça ens ha de preocupar més que el lloc on 
deixem el cotxe”.

Pilones, bancs i jardineres
Les accions previstes en aquest sentit són tres en total. 

En primer lloc, s’ha decidit posar jardi-
neres i bancs a la plaça de l’Església, 
amb l’objectiu que els vehicles no esta-
cionin a la paret del temple que hi ha 
compresa entre el carrer Abadia i les 
escales. 
En aquest espai, fins ara, tan sols es-
tava permès estacionar-hi durant la nit, 
tot i que, diàriament, s’hi veien cotxes 
aparcats a totes hores.
En segon lloc, s’ha decidit instal·lar 
dues jardineres i dues pilones a la plaça  

del Casino. La idea no és cap altra que evitar que hi apar-
quin vehicles prop de la cantonada i que compliquen el 
trànsit rodat. 
Finalment, s’intervé a la Fonteta, on s’hi posen dues pi-
lones i es recol·loquen les jardineres dissuassòries que 
actualment ja hi ha. En aquest cas, l’objectiu que perse-
gueix l’Ajuntament és impedir la possibilitat que els co-
txes estacionin damunt de les voreres, com ara passa.

DIVERSOS

Celebració 
del Carnestoltes

Els capçanencs vam tornar a celebrar el Carnestol-
tes els dies 9 i 17 de febrer, organitzat per l’Ajun-
tament i l’AAVV Casal Capçanenc. El divendres 9 
de febrer es va fer una xerrada sobres les pintures 
rupestres i un taller per als “menuts i menudes”. El 
dissabte 17 de febrer va ser el dia fort amb xocola-
tada, rua infantil, la cremada del rei Carnestoltes, 
carrosses, sopar solidari i nit de disfresses.  

739 persones han 
visitat les pintures 
des que van obrir

Hem celebrat ja l’aniversari de la primera visita or-
ganitzada a les pintures rupestres. Va tenir lloc el 4 
de març de 2017 i, des de llavors, hi han passat fins 
a 739 persones (formalitzat el recompte el dia 3 de 
febrer d’enguany). D’aquestes 739 visitants tan sols 
115 eren de la comarca i els 605 restants procedien 
d’altres llocs de Catalunya. La visita més nombro-
sa va reunir 39 persones, mentre que el grup més 
reduït va ser tan sols de quatre. Tot i això, la mitja-
na ha estat de 19,4 persones per visita, sense que 
se n’hagi hagut de suspendre cap per falta d’as-
sistència. Tot plegat ha comportat una recaptació 
de 1.689 euros. Alhora, també cal destacar els 112 
visitants que han gaudit del paleo menú que ofe-
reix el Casal. L’Ajuntament considera que mantenir 
la regularitat de les visites –independentment del 
nombre de participants que hi hagi en cada ocasió– 
és imprescindible de cara a consolidar el projecte i 
posicionar-lo com una oferta fiable. 
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Col·locació de pilones i jardineres en alguns punts

Un dels punts conflictius d’aparcament a la plaça de l’Església, on s’ha decidit posar-hi solució. 

Intervencions a  
la Fonteta i a 
les places de 

l’Església 
i del Casino
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DIVERSOS
Previsió d’obres en els 
carrers Llaberia i Major
L’Ajuntament preveu iniciar al mes de juny un seguit d’obres al 
carrer Llaberia que, de fet, són la continuació dels treballs que 
s’hi van executar al llarg de l’any passat. En aquesta ocasió, les 
obres previstes consisteixen, principalment, en la renovació de la 
part més vella i deteriorada del paviment, justament en el tram que 
comprèn des de l’abeurador fins al carrer de la Fou. Aquest nou 
paviment, lògicament, serà de la mateixa classe que el ja utilitzat 
en la recent ampliació. El projecte compta amb el finançament del 
Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. 
D’altra banda, el calendari municipal preveu haver enllestit abans 
de l’estiu les obres de renovació del paviment de la part final del 
carrer Major. En aquest cas, es tracta d’una obra que es finançarà 
amb recursos propis i amb els fons municipals que s’havien de 
destinar a l’adequació d’un espai per a llar d’infants a l’actual esco-
la i al qual, finalment, es va haver de renunciar per raons de gestió 
econòmica. 

Tercera edició del 
concurs de truita amb suc

Capçanes va tornar a celebrar el passat 24 de març el concurs 
local de truita amb suc, que ja ha arribat a la seva tercera edició. 
Com en les anteriors edicions, la iniciativa va estar organitzada per 
l’Associació de dones. En aquesta ocasió, dos van ser els premis 
lliurats. El premi a la millor truita va correspondre a la Rosa Maria 
Pellejà, mentre que la Natàlia Ferré es va emportar el de la millor 
presentació. La truita amb un suc és una recepta típicament priora-
tina que, paulatinament, ha anat guanyant reconeixement, prestigi 
i visibilitat. 

Crida a la responsabilitat
en la recollida selectiva
Des de l’Ajuntament volem in-
sistir a fer una crida a tots els 
capçanencs per tal que exercim 
amb major cura la nostra respon-
sabilitat a l’hora de fer la tria de 
la brossa que permet la recollida 
selectiva. El Consorci de Resi-
dus que en gestiona la recollida 
ja ha incrementat el cànon que 
paga cada municipi per la frac-
ció de rebuig (i que ha passat de 
17 a 27 euros per cada tona). La 
implicació per part de tothom ens 
permetria afrontar un menor cost 
municipal i no haver de fer el pas 
de traslladar, finalment, aquest 
cost als particulars.

Èxit de l’enquesta 
sobre la Festa Major

FESTES

Fins a 87 veïns van respondre l’enquesta muni-
cipal sobre la Festa Major que l’Ajuntament va 
proposar per copsar opinió i demanar la col·la-
boració a tots els capçanencs i capçanenques. 
L’elevada participació evidencia l’interès que la 
Festa Major desperta entre la població, alho-
ra que mostra la voluntat col·lectiva de millorar 
aquest esdeveniment.
Entre els que van respondre l’enquesta, un 
52,9% van ser dones i un 47,1% van ser homes. 
Pel que fa a les franges d’edat: un 27,6% tenen 
entre 30 i 50 anys; un 25,3%, entre 18 i 30; un 
23%, menys de 18; un 21,8%, entre 50 i 70; i un 
2,3%, més de 70 anys. 

Pel que fa a la valoració de la Festa Major de 
2017, el “Bé” ha estat la resposta més freqüent. 
Així, un 64,7% dels enquestats va valorar amb 
un “Bé” la festa en general; un 67,8% va do-
nar aquesta qualificació als actes de carrer; un 
60,9%, als balls; un 72,4% a l’organització (ven-
da de tiquets, entrades, etc); un 64,4% al servei 
de barra; i un 48,8%, al servei de menjar. 
El qüestionari també plantejava si: “Hi ha algun 
acte que no s’hagi fet mai o no es faci des de 
fa temps i us agradaria que es fes?”. I les res-
postes més repetides i que l’Ajuntament estudia 
tenir en compte són: correfocs, gimcana i festa 
de l’escuma.

El camí de les Taules, arranjat
OBRES

L’Ajuntament ja ha enllestit les obres de 
millora del camí de les Taules, que ha 
comptat amb un ajut del Pla de Camins 
2018-2020 de la Generalitat de Cata-
lunya. El projecte ha comportat la pavi-
mentació d’un tram d’aquest camí, que 
facilita l’accès a diferents finques agrí-
coles del terme municipal, entre d’altres 
usos, com ara els lúdics o turístics. El 
tram pavimentat té una longitud de 675 
metres linials, amb una amplada mitja-
na de 3 metres. Els treballs han tingut 
una durada d’un mes, aproximadament, 
i han comptat amb un pressupost de 
48.709,63 euros. 
L’obra obeeix a la voluntat municipal de 
millorar i arranjar, en la mesura que sigui 
possible,  camins públics o d’interès ge-
neral. És per aquesta raó que el pressu-
post de l’Ajuntament d’aquest any 2018 
inclou una partida amb aquesta finalitat.

Els enquestats valoren, majoritàriament, amb un “Bé” la Festa Major de 2017. 

Tram pavimentat del camí de les Taules. 


