
Obres en carrers i 
a la pista poliesportiva

URBANISME

L’Ajuntament impulsa diverses obres al nucli urbà al llarg 
d’aquesta tardor. Es tracta de l’ampliació del carrer Llabe-
ria, l’arranjament de la pista poliesportiva, la millora de la 
Carrerada i l’ampliació de la placeta de l’Olivar. En total, 
la inversió que s’assumeix se situa al voltant dels 80.000 
euros, la majoria dels quals s’emmarquen en el Pla d’Ac-
ció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. En tots 
els casos, l’agenda municipal preveu la finalització dels 
treballs abans que s’acabi l’any.
Des d’un punt de vista econòmic, la inversió més impor-
tant correspon a la que es du a terme al carrer Llabe-
ria, on el pressupost previst és de 57.059 euros. L’obra 
consisteix en l’ampliació del carrer amb la idea de facilitar 
la circulació i guanyar en seguretat. El carrer s’amplia en 
el tram comprès entre la piscina i l’abeurador, i d’ara en 
endavant tindrà 12 metres d’amplada (tal com estableix 
la normativa), dels quals vuit corresponen a la calçada, 
mentre que la resta d’espai es destinarà a vorera i apar-
cament. 

Pel que fa a l’arranjament de la pista poliesportiva, el pro-
jecte preveu, essencialment, la pavimentació de tota la 
superfície del recinte i la renovació del tancament. L’ob-
jectiu és tenir un espai més segur, més practicable i més 
net, tot evitant que les pedres entrin a la pista esportiva, 
tal com passa ara. En aquest cas, el pressupost total del 
projecte és de 26.840 euros.
La tercera de les obres que s’escomet aquesta tardor és 
la de millora de la Carrerada, un projecte que, en aquest 
cas, es finança amb fons propis municipals. L’objectiu de 
l’obra no és cap altre que dignificar el paviment del carrer 
i, alhora, aprofitar per millorar la xarxa d’aigua i subminis-
trament a algunes finques. De la mateixa manera, també 
està prevista l’ampliació de la placeta de l’Olivera a càrrec 
del pressupost municipal i d’acord amb les intervencions 
que inclou el “Pla de paisatge urbà de Capçanes”, un do-
cument encarregat pel consistori amb la idea d’identificar 
aquells elements del paisatge urbà susceptibles de ser 
millorats i endreçats.

DIVERSOS

Novetats a la
Fira d’Artesania

Ja tenim a prop el diumenge 8 de desembre, el dia 
escollit per celebrar la tradicional Fira d’Artesania, 
que aquest arriba a la seva vuitena edició. Atesa 
l’experiència dels últims anys, l’organització ha de-
cidit introduir alguns petits canvis en el certamen, 
entre els quals destaca la redistribució de les para-
des a l’espai urbà, tot variant el recorregut. D’altra 
banda, també s’ha decidit potenciar encara més les 
activitats que tenen a veure amb la gastronomia i la 
tradició del poble. 

El web municipal 
permet consultar 
ordenances i acords

La recent remodelació de la pàgina web de l’Ajun-
tament ha permès introduir-hi importants novetats 
que facilten la gestió segura de tràmits online i la 
consulta de documentació municipal. Pel que fa als 
tràmits, per exemple, el web permet presentar ins-
tàncies, demanar cita amb els càrrecs electes o els 
tècnics municipals, consultar el perfil del contractant 
i, fins i tot, una cosa tan simple com formalitzar una 
queixa, un suggeriment o notificar una denúncia. 
Pel que fa a la documentació municipal que pen-
ja de la pàgina web, hi figuren totes les actes dels 
plens, les resolucions que pren el consistori i, fins i 
tot, les ordenances municipals per tal que puguin 
ser consultades en tot moment. Ara mateix, al web 
es poden descarregar i llegir ordenances tan diver-
ses com la de circulació viària o les que regulen les 
taxes de recollida d’escombreries, el clavegueram o 
la prestació de serveis funeraris, entre d’altres.
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L’Ajuntament preveu que estiguin llestes a final d’any

Obres en marxa al carrer Llaberia. 

Comando lledoner
L’Ajuntament vol mostrar la seva sorpresa després que la nit del divendres 22 de setembre, el gran lledoner del carrer 
Llaberia patís un atemptat botànic en què les armes utilitzades van ser alguna mena de màquina perforadora i una 
quantitat indeterminada de Rondup. L’Ajuntament no ha estat capaç de determinar encara si darrera de l’atemptat hi 
ha un comando estable dedicat al terrorisme biològic o si bé som davant d’un atac espontani que no ha requerit de 
cap mena de suport logístic. Son pocs els indicis i les pistes fiables que ara mateix tenim damunt la taula per valorar 
la dimensió del “Comando lledoner”, tot i que és evident que el mòbil de l’atemptat no era cap altre que l’extermini 
de l’arbre, que havia entrat en discussió arran de l’ampliació del carrer Llaberia. Sigui com sigui, l’Ajuntament sí vol 
manifestar que accions com aquesta serien dignes de compassió, sinó fos que semblen tretes d’una pel·lícula còmica. 

NACHO MATEO



DIVERSOS
Inauguració de la Penya 
Barcelonista Capçanes

El dissabte 14 d’octubre, Capçanes va viure una jornada intensa 
amb motiu de la inauguració oficial de la Penya Barcelonista, que 
ja agrupa a uns 150 socis. L’acte va comptar amb la presència de 
diverses  personalitats relacionades amb el Futbol Club Barcelona, 
com és el cas de l’ex futbolista Pere Valentí Mora; del president de 
la Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, i del responsable 
de penyes del club, Daniel Sala. La jornada va començar amb una 
visita al celler cooperatiu a les 12 del migdia. Seguidament, hi va 
haver un aperitiu popular obert a tothom i un dinar en el qual hi van 
participar bona part dels socis que conformen l’entitat. 
En el parlaments institucionals, es va destacar la importància de 
les penyes en l’estructura del club i la transcendència dels valors 
culturals i socials que representa i transmet el FC Barcelona, en 
paral·lel a la tasca estrictament esportiva.

Alerta amb la recollida 
selectiva de la brossa

SERVEIS

El Consorci de Residus que gestiona la recollida 
selectiva de la brossa ha anunciat l’increment del 
cànon que paga cada municipi per la fracció de 
rebuig (i que passa de 17 a 27 euros per cada 
tona).  És per això que des de l’Ajuntament ens 
veiem obligats a fer una crida a tots els capça-
nencs per tal que exercim amb major cura la 
nostra responsabilitat a l’hora de fer la tria de la 
brossa que permet la recollida selectiva. La im-
plicació per part de tothom ens permetria haver 
d’afrontar un menor cost municipal. 
En paraules de l’alcalde, Joan Carles Garcia, el 
problema és molt simple: “si generem més re-
buig del que ens toca, com fins ara, haurem de 
pagar cada cop més com a municipi, i hi haurà 
un moment que serà molt difícil suportar-ho sen-

se tocar la butxaca de tots i cadascun”. En canvi, 
“si tots reciclem bé, el cànon que paguem pel 
rebuig no ens augmentarà i no caldrà haver de 
pujar el preu de la brossa als veïns”, conclou.
Per comprendre la importància de fer una bona 
selecció de la brossa, cal que siguem conscients 
que el rebuig és l’única fracció de les escombre-
ries per la qual es paga, d’una banda, un preu de 
tractament i, d’una altra, un cànon extraordinari 
per cada tona que es genera. Això no passa, en 
canvi, ni amb la fracció orgànica ni amb el car-
tró, els envasos, el plàstic o el vidre, que tenen 
un preu fix de tractament i no compten amb cap 
gravamen extra. El rebuig, per tant, acaba sent 
la peça clau a l’hora de finançar la recollida se-
lectiva. 

Novetats en el servei d’aigua
L’Ajuntament elabora en aquests mo-
ments un reglament de regulació del 
servei d’aigua al municipi. L’objectiu no 
és, en cap cas, augmentar la pressió fis-
cal, sinó tan sols suggerir un seguit de 
bones pràctiques que millorin la presta-
ció del servei i facilitin accions tan quoti-
dianes com, per exemple, la lectura dels 
comptadors. 
Paral·lelament, es treballa en la millora 
del servei de subministrament d’aigua a 
la part alta del poble, la més pròxima al 
dipòsit municipal i on històricament hi ha 
hagut problemes de pressió. La solució, 
que passa per la instal·lació d’una nova 
bomba, es troba ara mateix en període 
de proves.
Finalment, constatar que l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) ha iniciat un 
seguit d’estudis per mirar de determi-
nar les alternatives de subministrament 
d’aigua al municipi, en cas que l’actual 
font d’abastament patís hipotètics pro-
blemes.

Previstes diverses 
activitats de Nadal
L’Ajuntament ja treballa, com cada any, en l’organització d’un se-
guit d’activitats de caire cultural per a les festes de Nadal. La in-
tenció municipal és continuar organitzant el pessebre a l’entrada 
de l’Ajuntament (de la mateixa manera que ja va fer l’any passat 
després de recuperar un costum local que s’havia perdut amb el 
pas del temps). També està prevista la celebració  d’un concert 
benèfic a l’Esglèsia (el dia 23), al marge d’activitats tradicionals 
com l’arribada del patge i dels Reis d’Orient. Aquest any també es 
preveu renovar l’enllumenat de Nadal en un altre tram de carrer, 
després d’haver iniciat la renovació durant el Nadal de 2016. 

Diversos contenidors de reciclatge.

Dipòsit d’aigua a la part alta del poble. 

Celebració de la Diada
Com cada any, Capçanes va 
acollir la celebració comarcal 
de l’11 de setembre davant del 
monument al Carrasclet. En 
aquesta ocasió, a banda de 
ciutadans i representants de 
les entitats del poble, l’acte va 
comptar amb la presència del 
delegat del Govern de la Gene-
ralitat a Tarragona, Òscar Peris, 
i del president del Consell Co-
marcal del Priorat, Jordi Saba-
té. Excepcionalment, però, la 
celebració es va dur a terme un 
dia abans (el 10 de setembre) 
per no entorpir ni coincidir amb 
la manifestació organitzada a 
Barcelona en defensa de la lli-
bertat de Catalunya, pocs dies 
abans del referèndum de l’1 
d’octubre. 


