
Condicionament 
i millora de camins

TERME MUNICIPAL

Els més de cent litres per metre quadrat que van ploure 
a final de maig al terme municipal van ocasionar diversos 
problemes en la xarxa de camins i van obligar l’Ajunta-
ment a fer intervencions d’urgència.
El camí que es va veure més afectat per l’aiguat va ser el 
del Coll Prim, que va quedar pràcticament intransitable. 
D’aquí que el consistori hagués de procedir al condicio-
nament del terra i a la neteja del pas del Barranc Fondo. 
Uns treballs que van fer-se amb recursos municipals, tot 
recorrent a la partida que ja hi havia prevista per a inver-
sions en camins del terme.
Fruit d’aquests aiguats, també s’ha detectat un petit es-
voranc a la vora de la carretera que uneix Capçanes i els 
Guiamets. Un cop localitzat, l’Ajuntament ho va comuni-
car amb celeritat tant als tècnics corresponents com al 
cos de Bombers per si calia fer-hi una intervenció d’ur-
gència. De la seva observació, se’n desprèn que no hi 

ha cap perill imminent però que sí que caldrà intervenir-hi 
amb la idea de reomplir la llenca de terra desapareguda i 
de reconduir algunes aigüeres, que haurien estat l’origen 
d’aquest problema.

Projecte encarregat
En aquests moments, l’Ajuntament ja ha encarregat el 
projecte corresponent, tenint en compte que la carretera 
que uneix Capçanes i els Guiamets és, tècnicament, un 
camí (asfaltat) de titularitat municipal. Paral·lelament, el 
consistori ja ha començat a parlar amb institucions supe-
riors per trobar el finançament necessari per solucionar la 
incidència. 
D’altra banda, i sense que tingui res a veure amb els ai-
guats, l’Ajuntament ja ha dut a terme la neteja de les vo-
res del Camí del Mas d’en Francisco, i del camí que uneix 
la Riera i les Vinyasses.

DIVERSOS

Partit en memòria 
de Josep Vallès

El Capçanes Futbol Sala va decidir sumar-se, amb 
un merescut partit d’homenatge, al dol per la mort 
recent del capçanenc Josep Vallès. Vallès havia es-
tat vinculat al club de futbol sala des dels seus inicis, 
n’havia format part de la junta i n’era un dels dinamit-
zadors infatigables, sempre ben disposat a col·labo-
rar amb les activitats i entitats del nostre poble i amb 
les colles de totes les edats. L’acte va comptar amb 
la presència de la seva família i d’un gran nombre de 
capçanencs. 

Afectacions amb 
motiu de les obres 
del Carrer Major 

El passat dilluns 2 de juliol van començar les obres 
ja previstes de renovació del paviment de la part  fi-
nal del carrer Major. Aquests treballs tenen diverses 
afectacions pràctiques. D’una banda, el carrer es-
tarà tallat al trànsit mentre durin els treballs i, d’una 
altra, els contenidors de reciclatge que hi havia  (pa-
per, vidre i envasos) han estat traslladats provisio-
nalment al costat dels contenidors de gas que hi ha 
a l’entrada del poble. L’Ajuntament vol insistir en la 
necessitat de fer un reciclatge responsable per part 
de tothom i en la prohibició de dipositar deixalles 
(runa, electrodomèstics, pintura, etc) tot aprofitant 
la presència dels contenidors. El finançament de 
l’obra se sosté 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 escola i al 
qual, finalment, es va haver de renunciar per raons 
de gestió econòmica.

Lo Capçanenc
Butlletí d’informació municipal AJUNTAMENT DE CAPÇANES Núm. 10 / Juliol de 2018

Conseqüències de l’intens aiguat de final de maig

Aiguat a les Canals, camins en mal estat i esvoranc al costat de la carretera dels Guiamets, en el qual caldrà la intervenció municipal. 

Camí de la Fou
La imatge de la dreta mostra el treball de manteniment i 
obertura de franges de baixa càrrega de combustible que 
s’ha dut a terme al camí municipal de la Fou de Capça-
nes. En aquest cas, no es tracta d’una intervenció muni-
cipal, sinó que cal emmarcar-la en la política forestal del 
Consorci de la Serra de Llaberia. Els treballs han estat 
possibles després que l’Associació de Defensa Forestal 
de Capçanes obtingués el 2017 una subvenció, per part 
de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el pla d’ajuts a 
la Prevenció Local d’Incendis Forestals. 



DIVERSOS
Bona acollida al “Mes 
de l’Argentina” del Casal

L’Associació Casal Capçanenc va organitzar, a final de maig i 
principi de juny, “El mes de l’Argentina”, tal com ja ha fet en anys 
anteriors amb d’altres països i cultures. Els actes programats, en 
aquesta ocasió, van ser tres. El tret de sortida va tenir lloc el ves-
pre del 26 de maig amb una “Gastro tarda argentina”, que va per-
metre tastar empanades típiques d’aquest país sudamericà men-
tre es gaudia de la música de diversos dj’s: Dj Miami, Dj Boliche i 
Els Dos Djs. 
El divendres 1 de juny, la plaça del Casal va ser l’escenari d’una 
nit de tangos i d’un tradicional “asado” argentí, obert tant als socis 
del Casal com aquells altres que no ho són. L’última de les acti-
vitats organitzades duia per títol “De Mendoza a Capçanes”, i va 
consistir en un tast de vins argentins i una xerrada sobre la vida 
en aquest país. 

Canvis en la gestió 
de la piscina

SERVEIS

L’arribada de l’estiu i l’inici de la temporada de 
piscina ha comportat la introducció d’alguns 
canvis en el funcionament d’aquest equipament 
municipal. Els canvis que s’han introduït tenen 
com a objectiu, en tots els casos, la millora de la 
gestió i l’atenció als usuaris. 
Fins aquest estiu, i al llarg dels darrers anys, la 
gestió de la piscina requeia íntegrament en una 
empresa subcontractada, que s’encarregava 
tant de la seguretat necessària com del servei 
de bar. D’aquesta manera, eren els propis so-
corristes els que també estaven al capdavant 
del bar. Així les coses, l’Ajuntament ha cregut 
imprescindible separar aquestes funcions, amb 
la qual cosa aquest estiu s’ha contractat, d’una 
banda, l’empresa de socorrisme i, d’una altra, 

s’ha fet una concessió d’ús del servei de bar. 
Des de l’Ajuntament es considera que la intro-
ducció d’aquesta mesura permet garantir, indis-
cutiblement, un millor servei quotidià des de tots 
els punts de vista.
La piscina va obrir al públic, com és habitual, 
amb l’arribada de Sant Joan i està previst que 
estigui oberta fins al 9 de setembre. Els darrers 
mesos s’hi han dut treballs de condicionament 
del recinte, tant pel que fa a la gespa com a les 
infrastructures. Els abonaments de temporada 
no s’han pujat de preu, amb la qual cosa que-
den fixats en 22 € (el de quinze dies) i en 35 € 
(el de tota la temporada). El que sí s’ha decidit 
incrementar ha estat l’entrada d’un sol dia, que 
ha passat de 3 a 4 euros. 

Pla econòmic i financer
L’Ajuntament ha aprovat recentment un Pla 
econòmic financer, redactat amb el suport de la 
Diputació de Tarragona, que ha de servir de guia 
en la despesa i la inversió municipal els anys 
2018 i 2019. El pla incorpora el compromís mu-
nicipal de reduir les inversions al llarg d’aquest 
període de temps després que el tancament de 
l’exercici 2017 s’hagi hagut de fer en negatiu 
arran d’un canvi de criteri comptable per part de 
l’Administració de l’Estat.
L’explicació no és complicada i té com a “pro-
tagonistes” les obres de condicionament que es 
van dur a terme a la pista poliesportiva. El fet és 
que aquests treballs comptaven amb una sub-
venció de la Diputació aprovada oficialment l’any 
2017. Tenint en compte aquest ajut, l’Ajuntament 
va executar les obres, en la recta final de l’any, 
just quan la Diputació ja havia tancat comptable-
ment l’exercici i ja no acceptava justificacions 
d’obra.
Aquesta circumstància va provocar que, malgrat 
ser de 2017, la subvenció no es pugui compu-
tar comptablement fins a l’exercici pressupostari 
d’enguany, una pràctica que sí que era habitual 

abans del canvi de criteri esmentat per part de 
l’Administració de l’Estat. En conseqüència, la 
despesa total de les obres per part municipal 
correspon al 2017, mentre que  la subvenció, 
tècnicament, passa a aquest any, el 2018. L’ajut, 
en cap cas, no s’ha perdut, i simplement es tras-
llada d’un exercici a un altre, comptablement.
El que ha provocat aquest desajustament comp-
table ha estat que el pressupost municipal pre-
sentés dos incompliments, segons l’Adminis-
tració de l’Estat: la regla de la despesa i la de 
l’estabilitat pressupostària. 
D’aquí que, en l’exercici d’aquest any, l’Ajunta-
ment hagi hagut de certificar la seva voluntat de 
contenir la despesa, amb la qual cosa la inversió 
de 50.000 euros (prevista per aquest any) en els 
jaciments rupestres es traspassa al pressupost 
de 2019. Un retard que, a la pràctica, no té cap 
gran afectació sobre el projecte, tenint en comp-
te que la seva execució tampoc no hauria estat 
possible aquest 2018 i que encara no s’ha adju-
dicat el concurs. La inversió total que es farà als 
jaciments al llarg de diversos exercicis ascen-
deix a 100.000 euros. 

Tancament del curs 
a les pintures rupestres
Els alumnes de l’Escola de Capçanes van tancar el curs escolar, el 
passat 22 de juny, amb una visita pedagògica a les pintures rupes-
tres descobertes en el terme municipal. L’activitat va ser finança-
da íntegrament per l’Ajuntament, que celebra que aquest jaciment 
permeti un millor coneixement de l’entorn natural, la cultura i el 
patrimoni local també als veïns de Capçanes i a tots els prioratins. 
De fet, segons l’estadística de visitants del primer any d’obertura al 
públic, tan sols 115 eren veïns de la comarca, mentre que la gran 
majoria (fins a 605) procedien d’altres llocs de Catalunya

Els darrers mesos s’han dut a terme diversos treballs de condicionament del recinte. 

Cursa solidària d’obstacles 

Pagament amb targeta
L’Ajuntament de Capçanes 
compta de fa poc amb un ter-
minal de cobrament electrònic, 
que permet als ciutadans el pa-
gament immediat tot utilitzant la 
seva targeta de crèdit o dèbit. 
L’únic condicionant establert 

fins ara és que els imports que 
es poden liquidar han de ser 
sempre superiors a un mínim 
de 10 euros. D’aquesta mane-
ra, l’Ajuntament mira de facili-
tar les gestions municipals als 
veïns.

El 29 de juliol, coincidint amb 
la Festa Major, és la data es-
collida per a la celebració de la 
“Teto Xtrem”, que es presenta 
com “La 1a cursa solidària 
d’obstacles”. L’organització es 
fa a benefici de la prestigiosa 
Fundació Privada per a la Re-
cerca i Docència Sant Joan de 
Déu. L’Ajuntament necessita 
ara mateix de voluntaris.


