
N PROPOSTA TEMÀTICA VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ VALIDACIÓ
COST 

APROXIMAT
OBSERVACIONS COST

1
Energies renovables als 

equipaments municipals
Abastir amb energia renovable els equipaments municipals i millorar-ne l’eficiència energètica NO VÀLIDA

Supera els 200.000 €. Compromís d'encarregar un estudi dels 

diferents edificis.

2 Carril bici N-340 Fer un carril bici per la N-340 NO VÀLIDA
La via és titularitat del Ministeri de Foment i el darrer tram a 

tocar del camps de futbol de Bonavista és terme de Tarragona.

3 Estudi qualitat aire Fer un estudi sobre la qualitat de l’aire NO VÀLIDA No es correspon a una partida d'inversió. Capítol 6

4 Centre de dia Projecte de centre de dia NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

5 Peatonalitzar C. Marina Condicionament del C. Marina, fer-ne un carrer peatonal des del semàfor NO VÀLIDA Supera els 200.000 €

6
Terreny per antena de telefonia 

mòbil
Adquirir un terreny per ubicar-hi una antena de telefonia mòbil fora del nucli urbà PREVIST / EXISTENT

El pla d'ordenació urbanística POUM ja ho contempla. No cal 

adquirir la finca perquè ja és municipal.

7
Passos vianants elevats C. 

Carrasco i Formiguera
Fer passos de vianants elevats al C. Carrasco i Formiguera VÀLIDA 72.000 €

Es comptabilitzen 9 passos de vianants en total, pèro 

se'n pressuposten 8 doncs un és força recent i no 

està amortitzat. El cost de cada un són 9000€

8
Ruta perimetral per caminar, 

bici, córrer

Marcar i senyalitzar una ruta perimetral que envolti el poble i on es pugui caminar, anar en bici, 

córrer
VÀLIDA 106.800 €

Es dibuixa una ruta de  7 km, que passa per camins 

públics. Contempla els matisos de la proposta 14 i 

alguns de la 73

9
Arreglar plaça costat i davant 

correus
Sanejar i pavimentar la plaça que hi ha al costat de correus i la que hi ha davant NO VÀLIDA

Les places esmentades ja es troben urbanizatdes i pavimentades 

amb sauló. Són de recent execució i no estan amortizades.

10 Hotel d'entitats
Fer un hotel d'entitats on tinguin espais les diferents associacions del poble per reunir-se i fer 

activitats
NO VÀLIDA

Supera els 200.000 €. Però forma part de les possibles actuacions 

previstes a mig termini.

11
Pista multiesportiva semi 

coberta
Fer un poliesportiu lleuger, una pista multiesportiva semi coberta NO VÀLIDA

Supera els 200.000 €. Però forma part de les possibles actuacions 

previstes a mig termini.

12 Fer cuina al menjador escolar Dotar de cuina el menjador escolar VÀLIDA 92.500 €
Aquest preu inclou obra civil i mobiliari adequat de 

cuina

13 Casal de joves

Espai juvenil diferent al que existeix actualment, amb diferents sales (d’estudi, de reunions, 

lúdica...), amb equipaments de qualitat. Que estigui dirigida a totes les edats. I amb possible 

autogestió per part dels joves els caps de setmana, per exemple

NO VÀLIDA
Supera els 200.000 €. Es tindrà en compte la proposta per fer-la 

més endavant

14 Via verda per a la gent gran
Via verda enfocada sobre tot a la gent gran, on hi hagi il·luminació, bancs per descansar, punts 

d’aigua (fonts), on poder relaxar-se, gaudir d’un passeig, passar un estona tranquil·la.
REPETIDA Repeteix la 8

15 Espai d'oci nocturn per al jovent

La joventut requereix un espai on poder sortir de nit (encara  que només sigui caps de setmana 

i/o festius), per tal d’evitar marxar fora del poble i poder cohesionar-nos entre nosaltres. Fins i 

tot, es podria autogestionar

NO VÀLIDA No correspon a les competències municipals.

16
Un pont per a poder accedir al 

mur verd
Perquè és un perill passar per la carretera nacional NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

17 Condicionar el mur verd Arreglar el mur verd per poder tenir un espai on poder passejar PREVIST / EXISTENT Ja s'està fent.

18 Fer cursos de horticultura Ensenyar a la gent jove a produir la terra per a poder menjar NO VÀLIDA No és una inversió.

19 Carril bicicletes

Fer un carril de bicicletes des de la N-340 fins a la A-7 aprofitant el límit del terme entre 

Tarragona i La Canonja. Es podria aprofitar per fer una petita vorera i una plantada d'arbres 

cada x metros. La longitud es podria adaptar al pressupost o per fases.

NO VÀLIDA Supera els 200.000 € i s'hauria de passar per terrenys privats

20 Fer un passeig peatonal

Fer un passeig peatonal, per les Hortes des del camí de la coma fins el centre d'interpretació, i 

continuar al costat de la riera de la Boella, fins a les excavacions. Crec que ja està alguna cosa al 

pla parcial, planificat. (es pot fer en dues fases, per tema de pressupost.  Passeig de terra 

compactada i plantació d'arbres. 

VÀLIDA 182.000 €

S'ha computat una distància de camí de 1000 

metres. Des del Camí de la Coma fins al Centre 

d'Interpretació.

21 Residencia gent gran o de dia Al costat del nou CAP una residència de dia per la gent gran. REPETIDA Repeteix la 4
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22 Carril Bicicleta

Fer un carril per les bicicletes des de la N-340 fins la A-7. Es podria enllaçar amb el carril del 

mur verd, així mateix podria arribar fins Topromi en una primera fase. Es pot fer fases en funció 

de les restes del pressupost. Plantant arbres a cada x metres i ja per rematar una petita vorera 

el costat. La vorera (vorada) ja està col·locada en la majoria del tram. Veure planell

REPETIDA Repeteix la 19

23 Passeig peatonal arqueològic

Fer una passeig de terra compactada, i amb plantació d'arbres per fer ombra.  Des del camí de 

Coma fins el Centre d’Interpretació en una primera fase, per les hortes. veure planell. En una 

segona fase es podria allargar per la riera de la Boella fins la T-11. Crec que el pla parcial ja 

contempla alguna cosa semblant, es pot adaptar al POUM.

REPETIDA Repeteix la 20

24 Residencia de dia gen Gran

Aprofitant el nou CAP fer un centre dia per la gent Gran, ja sigui dins del mateix cap o annex a 

aquest. Es poden aprofitar serveis, lavabos, etc. Ja sé que sobrepassa el pressupost de 200.000 

€, però per pressupostos posteriors o bé perquè ho tingui present l'equip de govern.

REPETIDA Repeteix la 4

25
Reducir los impuestos a la 

población
Que los que vivimos en el pueblo paguemos menos impuestos: Ibi, basura y circulación. NO VÀLIDA

No és una inversió. Els impostos municipales estan congelats des 

del 2011.

26
Promocionar otros deportes 

diferentes al futbol

Para la juventud, desde infantil, promocionar económicamente en las instituciones que hay o 

crear nuevas, otros deportes como atletismo, balonmano, etc.
NO VÀLIDA No és una inversió

27 Camins del poble
Arreglar el camins i rieres del poble per a que siguin caminables a peu i amb bici. Identificar 

camins itineraris a peu i amb bici. Netejar els camins de runa i construccions il·legals
REPETIDA Ja s'ha tingut en compte en la proposta 8.

28 Política de gossos

Establir un cens de gossos on cada gos tingui la seva identificació. Crear llocs on passejar els 

gossos tipus dog parcs i/o camins (idea 1). Que la guàrdia urbana demani als propietaris la 

identificació dels gossos.  Beneficiar/afavorir els gossos castrats ja que a la llarga tenen menys 

problemes.

REPETIDA
Algunes actuacions no són una inversió. La part referent a l'espai 

per passejar gossos repeteix la 29

29 Pipi-Can

M'agradaria que hi hagués espais d'esbarjo per als nostres gossos. Espais en condicions, amb 

tanques prou altes, amb doble porta per evitar escapaments, amb punts d'aigua i brosses. Amb 

llum adequada. 

VÀLIDA 76.000 € Es plantegen dues àrees, a 38000 c/u

30 Techo corredero para cubrir y Adecuación de las instalaciones de la piscina municipal para permitir su utilización todo el año. NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

31 Mà dura als incívics
Posar mesures més dures als propietaris de gossos que deixin els excrements a la via pública i 

als que els porten sense lligar
NO VÀLIDA No és un actuació d'inversió

32
Tejadillo en grada del campo de 

fútbol

Actualmente las gradas del campo de fútbol no disponen de un techo que proteja de las 

inclemencias meteorológicas, lluvia, sol, frío, etc y ante la gran cantidad de personas que cada 

día lo utilizan lo considero importante

NO VÀLIDA
Supera els 200.000 €. L'equip de govern ho té en el seu 

programa.

33
Campo de fútbol 7 en exterior 

campo de fútbol

Debido a la gran cantidad de niños que practican fútbol en nuestro pueblo, no se dispone de 

horas suficientes para que lo puedan practicar adecuademente. Propongo hacer un campo de 

fútbol 7 en el terreno posterior a la portería lado mar del campo de fútbol, así se podrían 

repartir mejor las horas y el terreno que cada equipo dispone

NO VÀLIDA
Supera els 200.000 € doncs s'hauria d'adquirir el terreny indicat 

que no és propietat municipal.

34 Camp de gespa artificial F7
Reconstruir el camp de futbol 7 existent al col·legi i fer-lo de gespa artificial per tal de millorar 

les instal·lacions per a l'assignatura de gimnàstica dels nens.
VÀLIDA 165.000 € Es conta un camp de futbol 7 de gespa artificial.

35 Espai firal

Habilitar un terreny dotat dels serveis necessaris per a organitzar la fira de l'oli, la fira medieval, 

parc d'atraccions per a les festes de la municipalitat, un mercat de marxants tipus el de 

Torreforta, etc…

PREVIST / EXISTENT

Aquestes activitats no es fan a la Canonja, l'habilitació d'aquest 

espai no tindria sentit sense aquestes activitat, de tota manera hi 

ha espais actualment que podrien cobrir aquestes necessitats.

36 Zona lúdica i d'esbarjo
Habilitar un espai natural per a construir una zona lúdica amb parc infantil, pista poliesportiva i 

barbacoes autogestionades per l'ajuntament.
NO VÀLIDA

L'ajuntament no disposa d'un espai natural on construir-ho. 

Actualment ja es disposa d'una zona similar al Sector Nord

37 Alquiler social
Adquirir la gestión exclusiva de todos los inmuebles desocupados del pueblo para ofrecer 

alquileres sociales de baja rentabilidad para jóvenes y familias en condiciones precarias.
NO VÀLIDA No és jurídicament factible.

38 Complejo deportivo Construir un recinto con 2 pistas de pádel y 2 pistas de tenis al aire libre NO VÀLIDA
l'Ajuntament no disposa en aquests moments de terrenys 

adequats per construir-ho.  Es té en compte de cara al futur.

39 Comedor social
Habilitar un local y gestionar un comedor social para personas con serios problemas 

económicos.
NO VÀLIDA

l'Ajuntament no disposa en aquests moments d'un immoble per 

ubicar-lo, la seva adquisició i adequació superaria els 200.000€. A 

més suposaria la contracció de personal posterior.

40
Ampliar campo de futbol y 

hacer gradas techadas

Hacer unas gradas techadas y aprovechar para hacer más campo, puesto que tenemos el 

orgullo de tener un montón de niños en la escuela ...Y necesitamos más espacio para ofrecer 

un mejor servicio e imagen

NO VÀLIDA
Supera els 200.000 €. L'equip de govern ho té en el seu 

programa.
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41 Un espacio joven
Hay mucho joven sin interés por nada...quizá un espacio joven... Para poder ilusionarlos por un 

futuro y ayudarlos a que confíen en ellos mismos. Por supuesto crear trabajos y preparación
NO VÀLIDA

No és concreta, no es pot evaluar economicament. Conté 

aspectes que no fan referència a inversions.

42 Mejoras en el colegio Mis hijos no van al colegio pero es verdad que necesita un lavado de cara y el patio de colegio. NO VÀLIDA
No és una inversió, fa referència a un manteniment que ja es fa i 

està contemplat al pressupost ordinari de l'ajuntament.

43 Cobertura Mòbil
Tenim una cobertura mòbil molt dolenta que ens perjudica tant a particulars com a negocis. 

Posar una antena podria millorar-ho
NO VÀLIDA

La instal·lació d'antenes de telefonia mobil correspon a les 

operadores. El Pla d'ordenació urbanistic recentment aprovat ja 

preveu un espai destinat a aquesta instal·lació

44 Residència/centre de dia Necessitem un lloc en condicions on poder atendre la gent gran del nostre poble REPETIDA Repeteix la 45

45
Restaurar paviment i voreres C. 

Marina

Des del nº 8 fins al nº 16 del carrer Marina, les voreres estan malmeses; són estretes i 

perilloses, i les rampes del guals d'aquest tram estan en molt mal estat. No tenen espai per 

poder circular amb carros de compra, cadires de rodes, cotxes de nadons, etc. Seria convenient 

eliminar els diferents nivells, per protegir als vianants i senyalitzar-ne el seu pas.

VÀLIDA 80.000 €

No és viable fer la plataforma única, però es 

contempla millorar les voreres, reduir calçada i 

alhora reduir velocitat dels vehicles

46
Arreglar voreres des del nº 22 

del C. Marina fins Centre Cívic

Des del nº 22 del carrer Marina, fins al Centre Cívic, les voreres tenen el paviment aixecat i 

desnivellat, molt perillós ja que la majoria de vianants són d'edat avançada. Els veïns del nª 25 

han de sortir de casa sense cap protecció directament al carrer, ja que és una  zona 

d'aparcament. Podrien tenir un pas de vianants per travessar el carrer fins a la vorera del 

davant, i aprofitar per fer un pas elevat per frenar la velocitat dels vehicles.

REPETIDA Repeteix la 45

47 Gente joven y mediana edad
Hacer algo formativo para la gente joven que no tiene alicientes y para gente a partir de los 40 

para renovarse en bolsa de trabajo
NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes

48 Campo de fútbol
Debido a la gran cantidad de niños y la vida que le dan a nuestro pueblo una gradas en 

condiciones y más campo para entrenar que se queda pequeño
NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes

49 Rambla Acabar la rambla de la avenida Collblanc y un parque para niños  NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes

50
Parc infantil modern a la Pl. 

Ernest Lluch

La meva proposta principal és fer un parc infantil modern municipal al poble. Tenim com a 

exemples els dos que hi han a Tarragona (al riu Francolí i al Serrallo) on la canalla s'ho passa 

d’allò més bé. Crec que és important tenir al poble un lloc així, on els nens del poble puguin 

gaudir, a prop de casa. La ubicació del parc seria a la plaça Ernest Lluch. Crec que és la zona 

ideal per un projecte com aquest. Tenim altres llocs, però crec que aquest és l'ideal. Primer 

perquè ja hi ha un parc infantil i només s'hauria de modernitzar. Tenim el poliesportiu al costat, 

amb la futura piscina coberta, és una zona cèntrica del poble i a prop de la rambla. Es tractaria 

de fer dues zones infantils: una pels més petits i nens amb mobilitat reduïda. L'altre pels més 

grans (fins a 12 anys aprox.) Al terra s'hauria d'instal·lar cautxú. Al mig quedaria la zona 

d'arbres on es podrien instal·lar taules i bancs per als pares per seure i berenar. Al fitxer que 

s'adjunta hi han diversos exemples de diversos parcs infantils de diverses ciutats i pobles, 

serveix com a exemple per poder imaginar una zona similar a la Canonja

PREVIST / EXISTENT
El parc parc infantil de la plaça Ernest Lluc es va renovar el passat 

2016.

51 Mesures de seguretat de trànsit

Voldria deixar constància d'una problemàtica del trànsit al poble. La ubicació seria al final del 

carrer Marina cruïlla amb el carrer Vila-seca. Els vehicles que baixen pel carrer Marina ho fan a 

molta velocitat, a l'hora de fer la parada a l'stop, molts la fan pràcticament al mig del carrer a 

causa de la poca visibilitat. Sóc veí de la zona i no és la primera vegada que sóc testimoni 

d'algun ensurt, fins i tot, jo mateix al volant. Proposo posar badens just després del pas de 

vianants i abans de la senyal stop al terra, per tal que els vehicles aminorin la velocitat. També 

posar-hi un mirall per poder veure els vehicles que vénen de l'esquerra que és on hi ha el 

problema de la visibilitat. El mirall hauria de ser ben gran i tenir un contorn en groc fluorescent 

VÀLIDA 8.000 €

Es contempla l'execució de diferents mesures per 

disminuir la velocitat, com ara reductors, millor 

senyalització del STOP, col·locació de mirall, etc...

52
Reobertura de la ràdio 

municipal

Donat que fa uns anys hi havia una ràdio al poble, proposo tornar-la a obrir pels canongins i 

canongines i per a que serveixi com un espai col·lectiu on tothom pugui dir la seva. A més, 

serviria per informar sobre les últimes novetats i esdeveniments de La Canonja.

NO VÀLIDA
No és tracta únicament d'una inversió, també suposaria la 

despesa de contractació de personal i mitjans.

53 Carril bici

Nos gustaría poder salir en bici desde nuestro pueblo hasta poder ir a trabajar a Tarragona o 

poder salir el fin de semana con nuestros hijos e ir a la playa. Por esto nos gustaría que se 

creara el carril bici en la nacional 340 como tiene  desde Bonavista o Vilaseca. Espero que algún 

día se cumpla nuestra propuesta. Gracias y saludos.

REPETIDA Repeteix la 2
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54 Carpa para las fiestas

Un lugar donde se puedan reunir los jóvenes o mayores y ambos, en todas las fiestas del 

pueblo. El polideportivo es un buen sitio pero seguro que una Carpa haría mucho más uso y se 

aprovecharía mucho más, sobre todo en capacidad.

NO VÀLIDA
L'ajuntament no disposa d'un espai adeqüat suficientment gran 

per a la seva instal·lació.

55 Adquisició d'un piano pel poble NO VÀLIDA No és d'interés general.

56 Via polivalent

La meva proposta es construir una via on de manera organitzada peatons i ciclistes poguessin 

gaudir del nostre municipi. La funció d’aquesta via seria  polivalent, les persones podrien sortir 

en bicicleta, patinar, córrer o passejar…

REPETIDA Repeteix la 8

57 Pipi can

Disposar d'unes instal·lacions que permetin als gossos córrer una mica, que tinguin una porta 

per poder deslligar-los i que disposi de bancs, papereres, fonts, llum, etc. Les instal·lacions de 

les que disposem actualment són deficients en mida i en infraestructures.

REPETIDA Repeteix la 29

58 Energies netes
Subvencionar als veïns per afavorir l'ús i instal·lació d'energies renovables. També fer que les 

instal·lacions públiques funcionin amb aquest tipus d'energia.
NO VÀLIDA

Les subvencions no són una inversió. Supera els 200.000 €. 

Compromís de encarregar un estudi dels diferents edificis.

59 Horts col·lectius

Aprofitar les zones que actualment no estan en ús per potenciar el seu aprofitament per a 

horts socials i col·lectius. Aprofitant l'espai, incrementant la participació veïnal i dignificant 

aquestes zones.

NO VÀLIDA

Els terrenys no són de propietat municipal. Ja es va encomanar 

per part de l'ajuntament un Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos 

de les Hortes de la Canonja i els propietaris no van mostrar cap 

disposició per col·laborar.

60

Canvi de localització (i augment 

del nombre) dels contenidors  

de brossa situats a la Plaça 

Verge de l'Esperança

Proposta: Es proposa canviar la localització dels contenidors de brossa situats a la Plaça Verge 

de l'Esperança. La nova localització pensada seria al Carrer de les Dues Hortes (davant de 

l'aparcament). Podria situar-se a qualsevol de les dues bandes, depenent de les necessitats del 

braç del camió recollidor. Raons: L'estat en què es troba la zona al voltant dels contenidors 

situats a la Plaça Verge de l'Esperança és lamentable. Es troba sempre ple i brut de residus. La 

principal causa d'aquest estat es deu a què hi ha la possibilitat de parar en doble fila i és 

aprofitat per la gent per llançar qualsevol tipus de residu (brossa, mobiliari, matalassos,...), 

provocant que la vorera estigui molt bruta. Fins i tot hi ha dificultat per transitar per la zona. A 

més, es considera que no s'ha tingut en compte l'augment de població que hi ha hagut a la 

zona darrerament, de manera que, segurament, seria necessari incrementar en una unitat el 

contenidor de resta.

NO VÀLIDA

No és tracta d'una inversió, és un tema de gestió del contracte 

de recollida d'escombraries. L'ajuntament és coneixedor 

d'aquest problema i hi posarà sol·lució en breu.

61

Delimitació del pas de cotxes al 

Carrer Major de Masricart 

mitjançant un  element mòbil

Proposta: situar un element mòbil que delimiti el pas de cotxes no residents al Carrer Major de 

Masricart. Raons: Molts pares insisteixen a portar els seus fills a la llar d'infants davant de la 

porta, de forma que es genera un trànsit de cotxes molt elevat en certes hores del dia. Tenint 

en compte que, a les mateixes hores, hi ha nens per la zona que van a la Llar, es genera una 

situació de perillositat molt elevada que caldria evitar. No s'ha d'oblidar que a pocs metres 

existeix la presència d'un aparcament disponible per tots els usuaris de la llar d'Infants.

VÀLIDA 4.000 € Es contempla la instal·lació d'una pilona retràctil.

62 Cubrir pista escolar
Cubrir el techo de la pista escolar, con la posibilidad de cerramiento lateral. Se podría destinar 

a uso de actividades escolares y realización de eventos festivos y culturales.
NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

63 Piscina Cubrir piscina para uso fuera de la temporada de verano. REPETIDA Repeteix la 30

64 Pistas deportivas Aumentar las pistas de basquetbol y fútbol. NO VÀLIDA
L'ajuntament no disposa de terrenys on construir aquests 

equipaments.

65 Reobrir Ràdio La Canonja
Reobrir l'emissora de ràdio municipal, amb un format de ràdio en conveni amb associacions de 

ràdio local i permetent l'emissió per Internet.
REPETIDA Repeteix la 52

66

Adquirir una finca a les Hortes 

de la Canonja per destinar-la a 

horts social

Per tal de revitalitzar les Hortes de la Canonja i alhora poder posar finques per horta 

d'autoconsum a disposició de col·lectius vulnerables, es proposa adquirir una finca a les Hortes 

i dotar-la de mitjans tècnics per la pràctica de l'horticultura.

REPETIDA Repeteix la 59

67
Dotar la Canonja de punts de 

càrrega de vehicles elèctrics
Col·locar als principals punts del poble, punts de càrrega gratuïts per vehicles elèctrics. VÀLIDA 20.000 €

Es contempla la instal·lació d'un punt doble de 

recàrrega de vehicles elèctrics en un lloc a escollir.

68 Pista de pàdel
Suggereixo la construcció d'una pista de pàdel. Té un cost aproximat de 100.000 euros. Però al 

contrari del rumors que diuen que es podria fer al pati de l'escola, jo demano que s’instal·li al 
VÀLIDA 100.000 €

Es contempla la instal·lació d'una pista de padel a la 

Plaça Ernest Lluch
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COST 
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69

Adquisició d'edifici en 

construcció per a centre de dia, 

vivenda de lloguer a joves i 

vivenda social

Proposo l'adquisició, en més d'un exercici, de l'edifici pendent d'acabar al carrer comte de Llar, 

que té planta baixa i tres alçades, i que pertany a la Sareb (anteriorment pertanyia al Sr. 

Peñuela).Com sabeu la Sareb cedeix els seus immobles a un preu molt més baix a les 

institucions públiques. Aquest bloc seria ideal, un cop acabat, per a centre de dia a la planta 

baixa, mentre que la resta de pisos podrien destinar-se a lloguer de joves i lloguer social. A més 

de pàrquing, la planta baixa l'ocupen ara 7 pisos, amb terrassa posterior, espai suficient per a 

un centre de dia, i els altres pisos,  uns 25, amb un espai just, però suficient per a les necessitats 

abans esmentades

NO VÀLIDA Supera l'import de 200.000 €, no pot ser una inversió plurianual.

70 Ampliació zones verdes urbanes

És ben sabut que a la Canonja, els espais verds brillen per la seva absència, amb la relativa 

excepció del parc del pins de ca Forgues. Ben al contrari, quan s'han fet obres en voreres, parcs, 

patí del castell, etc. els arbres han desaparegut. Per això caldria fer un plantejament de la 

preparació d'una o més zones d'espai verd, de caire urbà, fet amb cara i ulls, que serveixi per al 

gaudi de la gent, que sigui accessible (la zona verda de la química no ho és) i que compensi els 

paisatges pobres que la Canonja té (zones rústiques en abandonament, vistes a les químiques, 

o paratges despoblats de vegetació)

NO VÀLIDA
No es disposa actualment d'espais idonis per a realitzar el que 

planteja la proposta

71 Centre de serveis a les Hortes

Que sigui un centre de serveis a les Hortes i exemple d'horta periurbana, amb petits horts 

familiars, activitats per a nens i nenes i persones grans. Per a l'educació en la natura, 

l'agricultura ecològica i la responsabilitat comunitària entre persones grans, joves i nens i 

nenes. (Possibilitat de lligam entre Escola, Institut i Llar de Jubilats). Un centre de serveis per a 

les altres finques de les Hortes, amb maquinària, eines, llavors antigues, adobs i formació... 

Projecte: Comprar finca i mas de les Gaseoses (Camí de Reus) o mas i finca polígon 116 

parcel·la 59 de la zona de les Hortes (final del carrer Marina). Restaurar i  condicionar edifici i 

afegir resta de serveis i materials. Pressupost 70.000€. 

NO VÀLIDA Supera l'import de 200.000 €

72 Crear viver d'empreses

Muntar un espai on les persones/empreses emprenedores o que comencen, puguin 

desenvolupar el seu negoci. Comprar o llogar una nau al polígon o uns baixos i condicionar-los 

amb despatxos i espais de lloguer barat. Instal·lar-hi equips informàtics, ordinadors, 

impressores làser i 3D, línies telefòniques i ADSL's, taules, estanteries, etc.  Si el lloc ho permet, 

definir espais per a reunions, magatzems, activitats i/o materials. La inversió ha de ser de 

l'Ajuntament. Les despeses de manteniment, cobertes per empreses col·laboratives. Import a 

invertir mínim 60.000€. (Adjuntat un document amb les 3 propostes més desenvolupades), 

NO VÀLIDA

La compra més la inversió d'acondicionament suposaria un 

import superior als 200.000 € i el lloguer no és una inversió. A 

més en el cas que no hi hagués demanda comprometria 

pressupostos futurs.

73 Carril bici interactiu

Marcar i condicionar ruta que vagi del Sector Nord al Mur Verd. Posar cartells i suggeriments(*) 

amb codis QR als estacionaments per bicis al Sector Nord, al parc del Rec de Bardina, al 

Poliesportiu, al nou Cap, a l'Escola la Canonja, al Institut Collblanc, a la zona arbrada al nord de 

la N340 i al Mur Verd. 1a opció CARRIL BICI i ESTACIONAMENTS. 2a opció CARRIL BICI, 

ESTACIONAMENTS i PONT sobre la N340. (*)El suggeriments poden ser rutes a fer per la 

Canonja, propostes de salut i/o esportives, d'història i/o cultura de la Canonja... també poden 

anar variant en el temps segons plantejaments i propostes  que es puguin fer. 

REPETIDA
Una part repeteix la 8, però l'actuació referent al pont no es pot 

incloure doncs superaria el cost previst del procés

74 Cocina propia en el colegio

Mis hijos no son muy asiduos a quedarse en el comedor pero algún día que se han quedado y 

con muchas madres que he hablado que sus hijos se quedan diariamente al comedor dicen que 

la comida es difícil de comer, dicho por madres: "mi hijo es buen comedor da igual si le pones 

verdura o pasta que se lo come todo pero que desde hace un tiempo dice que la comida no le 

gusta nada". Creo que el colegio podría tener su propia cocina para tener comida recién, y que 

no se tenga que tirar más comida

REPETIDA Repeteix la 12

75 Cambio suelo campo de futbol
El suelo rojo que hay en el campo de fútbol es un peligro, cuando esta mojado he visto muchos 

niños caerse.Y también las escaleras de las gradas están destrozadas
VÀLIDA 5.000 € Es proposa l'execució d'un tractament de granallat

76 Libros reutilizables NO VÀLIDA No és un inversió, és un servei.

77
Aula de plàstica a l'escola de La 

Canonja

Tenir una aula ben condicionada ajuda al bon aprenentatge del llenguatge plàstic als nens i 

nenes. Disposar d'aquesta aula gran,  pintada de blanc amb piques d'aigua freda i calenta, amb 

una pissarra digital i ordinador amb connexió a internet, projector, taules grans i fortes, 

tamborets, cavallets i resta de materials i eines adients per la plàstica.

VÀLIDA Es una inversió en equipament d'una aula. 18.000 €

Es pressuposta: -pissarra digital, amb projecte, 

altaveus i ordinador. 25 conjunts de taula, taburet i 

cavallet.
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78 Pèrgola a la Plaça Catalunya

1a.Opció. Instal·lar una pèrgola per tal de crear un espai públic aprofitable tot l'any, amb un 

disseny integral de fusta i ferro. Amb resguard del sol i la pluja, on hi corri l'aire. Un espai 

acollidor, per a qualsevol tipus d'activitat: trobades, espectacles, jocs, fires...  Per poder gaudir-

lo sola, amb amics/es i amb la família 2a.Opció. Pèrgola a la Pl. Catalunya amb plaques 

d'energia solar fotovoltaica. Afegir a l'estructura de l'opció 1a, plaques solars fotovoltaiques. 

(Exemple de instal·lació Plaça de Catalunya de Figueres)

NO VÀLIDA Supera els 200.000 €

79 Parets de Colors

Arranjar i pintar de color parets estratègiques del Poble per tal d'aconseguir un conjunt visual 

harmònic. Fer disseny dels llocs i dels colors adients per a cada espai.  Preveure trenta espais. 

Convocar concurs d'idees.

NO VÀLIDA
Es convocarà un concurs d'idees per part de l'ajuntament, però 

no suposa una inversió

80 Telefonia mòbil
A gran part de la població no hi ha cobertura de mòbil, el que imagino que es degut a la falta 

d'una antena que proporcioni aquesta.
REPETIDA Repeteix la 6

81 Camí de les Pletes

És un camí als afores del poble, el qual considero que està  "deixat", i actualment, està  sent 

molt transitat per persones que passegen els seus gossos, pel que considero que falta 

enllumenat, papereres i vigilància per garantir la recollida dels excrements d'aquests. Proposo 

la realització d'un mur de pedra, tal i com he vist en altres camins del poble, ja que m'agrada 

com queda i es veuria més arreglat. Tanmateix, podria servir per seure-hi. A opinió personal, 

com a veïna del carrer Les Pletes, proposaria un canvi de nom d'aquest camí, ja que pot portar 

confusió amb el carrer.

VÀLIDA 100.000 €

Es pressuposta la pavimentació del camí on sigui 

necessari, instal·lació de la il·luminació, execució de 

muret de pedra i senyalització.

82 Retolació dels llocs històrics
Proposo la retolació dels llocs emblemàtics del poble ( Esglésies, Castell, Ajuntament, refugis, 

...) amb la seva història adjunta, o que a aquesta s'hi pugui accedir a través de codi QR o bidi.
VÀLIDA 15.000 € Es computen 8 elements

83

Àrea de pernocta i descans per 

autocaravanes i vehicles 

camper a l'aparcament 

dissuassori del Camí Vell de 

Reus

Aprofitant que aquest tipus de turisme està en auge i donada la bona situació del poble al 

costat de l'A-7 i propera a àrees turístiques d’interès, proposo l’adequació d'aquest espai 

oferint als seus usuaris subministrament d'aigua, servei de buidat d'aigües grises i negres..., 

aquesta podria ser una bona opció per donar a conèixer el poble tant a nivell nacional com 

internacional i ajudaria a potenciar el futur Museu del Mamut, alhora que també es podrien 

dissenyar rutes pels indrets més emblemàtics com Castell de Masricart, Església, Refugi..., seria 

bo també pels comerços, bars i restaurants del poble.

VÀLIDA 15.000 €

Es pressuposta una presa d'aigua, una reixa de 

desguàs per aigües grises, un desguàs per aigües 

negres, un panell informatiu de les normes d'ús i uns 

contenidors de deixalles.

84 Circuït saludable pel poble
Habilitar un circuit pel voltants del poble amb l'objectiu de poder practicar tot tipus d'esports ja 

sigui bicicleta, patins, running o simplement donar un bon passeig.
REPETIDA Repeteix la 8

85
Cuina pròpia a l'escola la 

Canonja

Oferir servei de menjador als alumnes de l'escola i llar d'infants, amb plats saludables, casolans 

i de qualitat, cuinats a la pròpia escola i prescindint del servei de càtering que hi ha actualment.
REPETIDA Repeteix la 12
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86 Parque infantil de seguridad vial

El mundo del tráfico entraña algunos riesgos, la accidentalidad es el mayor reto al que nos 

enfrentamos. La educación es el mejor medio para evitar sus efectos ya que no sólo podemos 

desarrollar conocimientos necesarios para evitar accidentes, sino que podemos promover 

actitudes y comportamientos adecuados para desenvolvernos de forma segura por nuestro 

entorno. Es cierto que la familia constituye el primer sistema educador de cada individuo, pero 

el ayuntamiento debe ejercer también su función de sensibilización y concienciación, por lo 

que la siguiente propuesta trata de desarrollar la idea de un 'parque infantil de seguridad vial' 

con el que se pretende educar a los niños a través conocimientos y habilidades prácticas que 

irán desarrollando a través de su desplazamiento por el circuito conduciendo sus propias 

bicicletas, cochecitos o simplemente caminando. La actividad educadora podría centrarse en 

las etapas de  Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años). Sin duda se trataría de un proyecto 

pedagógico en el que el niño pasa a ser un ser activo de su propio aprendizaje y no pasivo. El 

circuito infantil ocuparía la superficie de la Plaza 15 de abril de aproximadamente 720m2 y 

podría estar formado por un circuito con varios carriles de circulación y una caseta para 

material, varios en cada sentido, alguna rotonda, cruces y todos aquellos elementos habituales 

que se pueden encontrar en la señalización horizontal y vertical en las vías públicas, incluyendo 

un semáforo. Los niños, mediante sus desplazamientos por el circuito podrían actuar como 

peatones, conductores, viajeros, atender a las normas de tráfico y las medidas de seguridad. La 

organización, el uso y el funcionamiento del circuito de educación vial se podría confeccionar 

siguiendo el modelo establecido por los 'Parques Infantiles de Tráfico", de hecho, ya existen 

algunos municipios que tienen aprobado su propio 'Reglamento Municipal de Parque Infantil 

de Tráfico' siguiendo lo citado en la Orden del 31 de enero de 1989 por la que se regula la 

creación, funcionamiento y reglamentación de los parques infantiles de tráfico.

NO VÀLIDA

Tot i que la proposta es valorada molt positivament pel fet de 

voler ser pedagógica en la matèria vial, no es pot admetre a la 

Rambla 15 d'Abril, la qual ha d'ésser destinada a Zona Verda i 

Espais Lliures, i als usos que es relacionen més directament amb 

la zona verda, com és la plantació d'arbrat i vegetació. Per tal de 

fer l'activitat que es proposa s'hauria de cercar un emplaçament 

alternatiu.

87 Circuito saludable inteligente

La siguiente propuesta tiene una clara finalidad de aportar al pueblo de La Canonja una apuesta 

por el senderismo saludable que permita a sus usuarios valorar nuestro entorno a la vez que 

mejoran su salud mediante un ejercicio tan natural como caminar o ir en bici y luchar contra el 

sedentarismo. Para ello se plantea el acondicionamiento de un circuito que podría extenderse 

por algunos senderos ya existentes en la zona de la riera y ampliarse a algunas zonas del pueblo 

pudiendo alcanzar entre 4 y 5 kilómetros. Esta pista permitiría disfrutar caminando o haciendo 

paseos en bici por un circuito seguro en las proximidades del pueblo, mientras, si se desea, 

cada uno realiza un control del ejercicio y el beneficio físico que ello representa. El circuito, por 

tanto, incluiría carril bici y carril para peatones. Sería necesario también la instalación de la 

señalización oportuna con carteles explicativos del recorrido, duración aproximada del circuito, 

flechas direccionales, etc. El circuito tiene el apelativo de inteligente ya que podría equiparse 

con postes indicadores dotados con detectores. Las personas usuarias tendrían unas pulseras 

que al colocar ante el detector se registraría el recorrido que ha realizado. La información 

podría consultarse vía Internet. En el País Vasco existe ya algún municipio con esta iniciativa 

que trabaja además de manera coordinada con el servicio de Atención Primaria, con lo que el 

servicio sanitario puede prescribir y hacer un seguimiento del la actividad física que se les haya 

aconsejado. De este modo, el ayuntamiento de La Canonja podría trabajar para fomentar 

hábitos de vida saludables y estilos de vida activos que nos animen a movernos y a participar 

en algún tipo de ejercicio físico diario para poder mejorar nuestra calidad de vida.

REPETIDA Repeteix la 8
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88
Medidas para el templado del 

tráfico.

Con esta propuesta se pretende manifestar la necesidad de introducir elementos que regulen 

el tráfico y que sobretodo mantengan la velocidad de los vehículos dentro de los límites que 

marca la zona por la que se circula.  Se intenta prestar una atención especial a la convivencia 

con otros medios de transporte como la bicicleta y los propios peatones para que sean 

protegidos en sus desplazamientos. Por otro lado, se considera que algunas medidas para el 

templado de tráfico existentes actualmente en la vía pública como los reductores de velocidad 

de caucho negro (o badenes) no son las más adecuadas, dado el ruido que provocan con la 

propia circulación de vehículos y la falta de eficacia cuando están en malas condiciones (rotos o 

desgastados). Un caso claro puede verse en la entrada a la Canonja por la Av de la Florida. A 

continuación se detalla qué medida de templado de tráfico se propone:- Paso peatonal 

sobreelevado (reductor de velocidad trapezoidal) Seguidamente se detallan los lugares de la vía 

pública donde se consideran éstos necesarios: Se proponen las siguientes calles donde se 

sobreentiende que se colocarían en los mismos pasos de peatones ya existentes: -Carrer 

Carrasco y Formiguera. -Carrer Raval/Masricart. -Carrer alcalde Marian Fonts. -Carrer H. -Carrer 

de les Garrigues i Avinguda Collblanc. *Habría que tener especial atención al paso de peatones 

de la calle H con esquina calle Devesa, donde hay nula visibilidad con los turismos que circulan 

en dirección al carrer de les Garrigues. ( adjunto fotos instantáneas )

VÀLIDA 54.000 €
Es comptabilitzen 6 emplaçaments. El cost de cada 

un són 9000€

89
Habilitar entrada al col·legi per 

la part del pati

Tot i que hi ha diverses portes, la entrada i sortida del col·legi, des de sempre ha representat un 

caos de gent, en una zona on el carrer no és gaire ample.  Habilitar una entrada al col·legi per la 

part del patí, podria solucionar aquest problema, ja que hi ha molt més espai. S'haurien 

d'habilitar dos accessos al patí

VÀLIDA
S'ha de valorar si és possible i si la direcció del centre ho estima 

factible.
45.000 €

Es pressuposta l'ampliació de la vorera entre 

l'entrada d'infantil i el parc i l'execució d'una nova 

tanca de l'escola.

90 Club de atletismo

En el pueblo hay niños y niñas que valen para correr, como es fácil observar en los cross que se 

celebran cada año. No hay ningún club de atletismo y entonces tienen que irse a otros clubes 

de otras ciudades. 

NO VÀLIDA No és una inversió

91 Ayudas en guardería!!!
Que la guardería no costara tanto porque si tienes que dejar al bebé, la comida y la merienda 

se te van unos 300 euros, cuando hay otras zonas que las guardería son más baratas
NO VÀLIDA No és una inversió

92 Colegio

Cambiar un poco los patios. Arreglándolos un poco, haciéndolos más seguros, ponerles más 

columpios y toboganes. .. y que el servicio del comedor fuera casero como antiguamente,  ya 

que tiene cocina propia

REPETIDA
La primera part de la proposta ja està contemplada a la 125 i la 

referent a la cuina repeteix a la 12

93 PipiCans

Una de les propostes que molta de la gent de la Canonja demana és un espai adequat pels 

gossos de la zona. Fa anys que a la Canonja es van voler fer com uns projectes de pipicans, però 

no són gaire segurs ni pels gossos ni per la població de La Canonja. A tall d'exemple el que està  

situat al parc dels pins (parc de la sargantana), aquest pipican no està  tancat per totes les seves 

parts, tampoc disposa d'una petita font d'aigua on els gossos puguin beure, i les seves tanques 

són excessivament petites. És molt perillós poder deixar al gos allí, ja que pot saltar la tanca o 

pot anar a la carretera amb el perill que comporta que pugui causar un greu accident. Un altre 

exemple és el que està  situat al camí vell de Reus, davant del Mas de l'aveguador. Per això crec 

convenient que es pugui invertir una part del pressupost en habilitar zones per a gossos però 

de veritat, que es facin bé des d'un inici, i no haver d'estar sempre en obres... Un exemple d'un 

pipican ben fet: recinte més o menys gran on les tanques siguin com de les de la imatge 

adjunta, si és possible amb doble porta per tal que no hi hagi cap risc de sortida de gossos quan 

entri un altre de nou. Aquest recinte pot tenir arbres perquè sigui més atractiu a la vista, i una 

font on els gossos puguin veure, també i molt important unes brosses, ja que si no la gent no 

sap on ficar la caca del gos.

REPETIDA Repeteix la 29

94 Piscina Coberta
Per treure una bona rendibilitat a la piscina de la Canonja i per poder gaudir una mica més de la 

nostra piscina, seria molt positiu poder cobrir-la, com està  la de Bonavista per exemple, hi ha 
REPETIDA Repeteix la 30

95 Rotonda entrada antiga N-340
Substituir els semàfors de l'entrada de l'antiga N-340 (davant BASF) per una rotonda com ja hi 

ha en d'altres indrets d'aquesta via.
NO VÀLIDA

No és viable tecnicament ja que està en un polìgon d'actuació 

urbanística per la implantació d'una terminal intermodal de 

mercaderies a BASF i està previst que vagi a càrrec del promotor 

que és qui l'ha d'executar per facil·litar l'accés dels camions a la 

terminal.
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96 Recuperar el pregoner.
Instal·lar un sistema de megafonia per tot el poble per tal d'informar els ciutadans d'actes 

importants. Això obre un nou canal de comunicació amb tota la ciutadania.
NO VÀLIDA

No és viable per la dificultat d'instal·lar la megafonia en finques 

particulars, l'incompliment de la normativa d'emissions sonores 

en els habitatges més pròxims als altaveus. I per abarcar tot el 

nucli urbà el pressupost excediria els 200.000 €.

97
Instal·lar un espai per esports 

exteriors.
Construcció d'un espai per esports exteriors com el tennis, circuit d'atletisme, etc.. NO VÀLIDA

No hi ha espai disponible per a totes aquestes instal·lacions. La 

proposta 68 contempla una part de l'actuació.

98
Adecuación caminos para 

tránsito

Adecuación caminos para tránsito de personas y bicicletas, (pasear y correr), en la zona 

comprendida entre la parte posterior del parque del Sector Norte y también la rambla les 

Garrigues, hasta el inicio del término municipal  de Tarragona (barrio de Bonavista)  y el de 

Reus (autovía A-7).

REPETIDA Repeteix la 8

99 Piscina municipal sense clor

El clor s'utilitza en moltes piscines municipals, com la de la Canonja, com a agent desinfectant. 

Malgrat això, aquest producte químic pot produir irritacions en la pell, ulls i mucoses 

respiratòries de moltes persones, i estudis científics indiquen que el clor pot tenir efectes 

genotòxics (danyant l'ADN cel·lular), el que podria suposar un major risc cancerigen i més 

sensibilitat a malalties pulmonars i al·lèrgiques, sobretot en els usuaris més habituals. Però per 

sort, existeixen alternatives! Per això proposem substituir el tractament de clor de la piscina de 

la Canonja per un altre tractament més saludable i respectuós amb el medi ambient, com la 

desinfecció ecològica per hidròlisis i electròlisis mineral (tipus tecnologia Oxymatic) o altres 

mètodes com el tractament amb sal o amb ozó.

VÀLIDA 60.000 €

100 Borsa de terres agrícoles

Al voltant de la Canonja hi trobem hortes i terrenys agrícoles, que formen part del nostre 

patrimoni natural i paisatgístic. Malgrat això, alguns d'aquests terrenys es troben abandonats, 

necessiten relleu generacional o bé els seus propietaris necessiten un cop de mà  per treballar-

les.  Una borsa o banc de terres agrícoles no és més que una base de dades de persones 

propietàries de terrenys agrícoles i persones interessades en treballar-les i cuidar-les, que 

permet que aquestes es puguin posar en contacte per acordar col·laboracions. Per això 

proposem que des de l'Ajuntament de la Canonja es desenvolupi aquesta iniciativa, 

acompanyada d'un servei tècnic i d'una campanya divulgativa. (Es poden consultar iniciatives 

semblants realitzades a la Selva del Camp o Vilafranca del Penedès)

NO VÀLIDA No és una inversió

101
Xarxa de compostatge casolà  

i/o comunitari

A partir de la matèria orgànica obtinguda com a residu a les nostres llars, podem fàcilment 

generar compost, un adob natural que podem utilitzar en les nostres plantes, tant en petits 

jardins com horts, convertint així un residu en un recurs. Per tal de crear compost a casa es 

necessita tenir un compostador a la terrassa o jardí. és per això que proposem que 

l'Ajuntament de la Canonja disposi de compostadores per cedir gratuïtament a tothom que ho 

desitgi, tot acompanyat d'una campanya de divulgació i d'un servei d'assessorament tècnic.  

Una altra opció seria la instal·lació de diversos compostadors comunitaris, on després d'una 

campanya informativa, la ciutadania interessada podria llençar-hi els seus residus orgànics. Les 

tasques de manteniment i gestió dels compostadors es podrien realitzar des de l'Ajuntament a 

càrrec d'un servei tècnic, i finalment, el compost resultant d'aquest procés seria distribuït 

gratuïtament entre la ciutadania que hi hagués participat.

NO VÀLIDA No és una inversió

102 Pista de pàdel Senzillament pistes de pàdel per no haver d'anar a altres poblacions a jugar REPETIDA Repeteix la 68

103 Canvi direcció carrer Sant Isidre
Donat que l'entrada al carrer Sant Isidre només és pel carrer Marina i prohibida per la Raval, 

proposo canvis de direcció segons document adjunt
NO VÀLIDA És un tema d'estudi de mobilitat, no és una inversió

104 Carrer Rec de Bardina

A la cruïlla de Rec de Bardina amb Sant Sebastià  faria falta una senyal de cedeixi el pas a un 

dels dos indrets donat que sempre crea confusió sobre la preferència dels vehicles. Així mateix 

a la cantonada del corredor de l'església amb el carrer Bisbe Borràs faria falta un mirall com el 

que hi ha posat a la cruïlla de Bisbe Borràs amb el corredor que dóna a Rec de Bardina

NO VÀLIDA És un tema d'estudi de mobilitat, no és una inversió

105 Plaça Bisbe Borràs

El 95% de persones que passen per la plaça no saben que és la boca de la sitja que hi ha al mig. 

Es podria posar una explicació en una placa metàl·lica, ja que actualment serveix de paperera. 

Tanmateix l'adecentament del refugi per ser visitat. No és menys interessant que el de la Plaça 

de la O, malgrat la seva destrucció parcial al fer la restauració de ca Dolsa, igual que la falta 

d'ortografia a la plaça de la seva façana que dóna molt mala imatge.

VÀLIDA 20.000 €

Es pressuposta l'arranjament del refugi i la 

senyalització de la boca de la sitja. La placa de la 

façana de Ca Dolsa és privada.

106 Plaça de la O
I com voluntat veïnal, treure la voluminosa entrada al refugi de la Plaça de la O, que impedeix 

visibilitat als conductors i trenca un espai molt aprofitable comú.
NO VÀLIDA

És una inversió recent no amortizada. S'estudiarà disminuir 

l'impacte visual a l'espai públic.
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107 Placa indicadora 
Una vegada es va parlar de posar una placa indicadora del Skyline que des del mirador de la 

plaça es pot contemplar de les muntanyes
VÀLIDA 30.500 € Es contemplen 6 elements

108
Parque infantil de la plaza 

Ernest Lluch

Estaría bien instalar un juguete para niños con varias actividades. Actualmente hay un tobogán 

para niños muy pequeños, unos muelles y columpios. Me gustaría que se instalara un juguete 

con varias actividades y que pueda comprender varias edades. Algo como lo de la foto.

VÀLIDA 20.000 €
Es pressuposten aquests diners per la compra i 

instal·lació de diferents jocs infantils.

109 Rambla les Garrigues

Me gustaría que se instalara en la rambla de les Garrigues una barrera/obstáculo para que, 

sobre todo los niños, no la crucen. Sobre todo en verano, cuando hay más actividad en la 

rambla, han sido muchas las veces que he estado a punto de ver un atropello al cruzar un niño 

la rambla detrás de una pelota o salir corriendo hacia la carretera sin mirar. Con la colocación 

de este obstáculo/protección se conseguiría frenar a los pequeños y así evitar sustos.  Para que 

quede más claro a lo que me refiero adjunto una foto de una rambla situada entre  CampClar y 

Torreforta.

VÀLIDA 90.000 €

Es pressuposta o bé la instal·lació d'una barana de 

protecció o bé una jardinera alta que impedeixi el 

pas a l'altre costat, i obligui a creuar pels passos 

habilitats.

110 Coches eléctricos Instalar puntos de carga para coches eléctricos en varios lugares del pueblo. REPETIDA Repeteix la 67

111 Cocina propia en el colegio

Dicho por muchísimas madres y por mí: " que la comida del comedor es difícil de comer, 

muchos niños son asiduos de todos los días y da igual que el niño le guste verdura, pasta...que 

en el comedor no comen nada. Es una pena tirar la comida y aparte pagar un dinero diario , 

para cuando salen los niños del colegio están desesperados por comer

REPETIDA Repeteix la 12

112
Cambio de suelo del campo de 

futbol

El suelo que hay alrededor de todo el campo de fútbol  es un peligro, he visto a mucha gente 

caerse. También las escaleras que hay en las gradas están en muy mal estado
REPETIDA Repeteix la 75

113 Libros reutilizables

He estado mirando y en algunos colegios ya lo están haciendo, sería muy bueno ya en los 

tiempos en los que estamos, que ningún padre estuviese temiendo el mes de septiembre por el 

gasto de los libros

REPETIDA Repeteix la 76

114 Cocina propia en el colegio

Dicho por muchísimas madres y por mí: " que la comida del comedor es difícil de comer, 

muchos niños son asiduos de todos los días y da igual que el niño le guste verdura, pasta...que 

en el comedor no comen nada. Es una pena tirar la comida y aparte pagar un dinero diario , 

para cuando salen los niños del colegio están desesperados por comer

REPETIDA Repeteix la 12

115 Suelo del campo de futbol
El suelo que hay alrededor de todo el campo de fútbol  es un peligro, he visto a mucha gente 

caerse. También las escaleras que hay en las gradas están en muy mal estado
REPETIDA Repeteix la 75

116 Libros reutilizables

He estado mirando y en algunos colegios ya lo están haciendo, sería muy bueno ya los tiempos 

en los que estamos que ningún padre estuviese temiendo el mes de septiembre por el gasto de 

los libros

REPETIDA Repeteix la 76

117 Hotel d'Entitats

Creació d'un espai polivalent que tingués l'objectiu d'acollir les reunions habituals, assemblees i 

actes de les entitats del poble que ho requerissin. Un espai amb flexibilitat d'horari i d'ús. Amb 

una normativa ben establerta però amb facilitats d'ús.

REPETIDA Repeteix la 10

118 Mercat de productes ecològics

Creació d'un espai , amb periodicitat adequada a la demanda, on diferents productors de 

productes ecològics de diferents tipus (verdura, formatges, pa, etc.) poguessin vendre. Un 

mercat amb bona promoció i facilitat de compra fent-lo, per exemple, en dissabte. També es 

podria revitalitzar el mercat ja existent amb parades de productes ecològics.

NO VÀLIDA

Aquestes activitats no es fan a la Canonja, l'habilitació d'aquest 

espai no tindria sentit sense aquestes activitat, de tota manera hi 

ha espais actualment que podrien cobrir aquestes necessitats.

119 Creació d'un "banc" de llibres

Destinar un pressupost a un projecte per incentivar la reutilització de llibres de text. Gestionar 

la recollida de llibres utilitzats i l'entrega dels mateixos a persones que ho necessitin o vulguin. 

Fomentar aquest fet al CEIP la Canonja.. També pot servir com a lloc d'intercanvi de llibres 

utilitzats

REPETIDA Repeteix la 76

120 Cuina del col·legi públic.

El col·legi ja disposa d'una cuina que caldria renovar, implicaria que els nens del poble que es 

queden al menjador i a la llar d'infants mengessin una cuina molt més saludable evitant els 

càterings. Aquestes instal·lacions es podrien fer servir per moltes altres activitats ex Proposta 

2).  Als requisits de les propostes s'informa que ha de ser una proposta que pugui gaudir tota la 

població, no per col·lectius, crec que malgrat que inicialment el col·lectiu son els nens, però qui 

no es pare, avi o tiet. A més a més les instal·lacions podrien suposar la creació de treball.

REPETIDA Repeteix la 12

121 Cursos al centre cívic

Cursos al centre cívic. Tenim un centre cívic que no té ni pàgina web..... aprofitant les 

instal·lacions existents es podrien programar cursos adreçats a tota la població: fotografia, 

manualitats, cuina (es podria aprofitar la cuina del Col·legi).  Entenc que el cos es relativament 

baix, atès que es tractaria de destinar els diners al pagament dels docents i la gestió i difusió 

dels cursos, i més tenint en compte que els sol·licitants poden pagar part dels mateixos.

NO VÀLIDA No és una inversió
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122 Ludoteca i escola de pares

No disposem de ludoteca pública. La ludoteca es un espai necessari per l'aprenentatge. Es 

podria destinar un espai del Castell o bé del Centre cívic. La mateixa ludoteca podria col·laborar 

amb el PIC pel monitoratge i programació d'activitats.

NO VÀLIDA

Les ludoteques estan regualdes pel Decret 94/2009 de la 

Generalitat, i a banda de requerir uns 50 m2 com a mínim 

d'espais, es requeix la contractació de personal. Al castell i al 

centre civic no hi ha espais disponibles ni suficient.

123 Escultura pública

La proposta plantejada, és una reflexió que fa referència a les escultures que ocupen els 

nostres carrers i places. Plantejo doncs, una escultura publica que no tan sols guarneixi el 

nostre territori sinó que participi d'ell. L'escultura vol ser un volum en l'espai que interactuï 

amb el ciutadà , que li ofereixi ombra, repòs, una visió didàctica i formativa del seu entorn. El 

plantejament inicial és reproduir cinc vegades aquest volum, per tal de, distribuir 

estratègicament aquest element per diferents punts del territori de La Canonja, enquadrant així 

diversos punts de vista d'interès com també aportar al lloc que se l'ubica un interès que suma 

al seu context.

NO VÀLIDA No es pot valorar sense un concurs d'idees previ.

124 CO-Working

Proposo que sigui possible un espai de treball i oci temporal. Si bé molts dels ciutadans de La 

Canonja tenen aficions, professions o projectes de caràcter temporal pot ser interessant que el 

Municipi pugui generar un espai de sinergies entre diferents professions i aficions. Espais de 

lloguer temporal on cada participant pugui desenvolupar la seva activitat, sigui amb grup o 

individualment.  L'espai, no seria necessari que es dotés de grans instal·lacions, ja que la 

intenció d'aquesta proposta és millorar espais arquitectònics amb desús per tal de donar un 

servei i ús més social i públic. Per mitjà  de petites reformes de condicionament d'aquests 

edificis aconseguir espais suficientment diàfans per tal de donar cabuda a tot tipus d'ofertes: 

fer castells, assajos puntuals de teatre, assajos de música, plató de fotografia, cursos de 

pintura, cursos de treballs manuals, reunions puntuals, trobades, ... El ventall és molt ampli. A 

més, poder oferir o bé reservar una d'aquestes zones com a cartellera i mostra del que s'hi fa i 

oferir a la ciutadania una oferta cultural a banda de la que ja existeix.  El sentit d'aquest espai 

és que es gestioni tot sol gràcies als participants o bé assignar-hi una gestió de caràcter rotatiu. 

L'Espai es gestionaria sol, ja que l'aportació simbòlica en concepte de lloguer es destinaria a fer 

front a desperfectes, consum d'electricitat i aigua d'aquest.

NO VÀLIDA

La compra més l'adeqüació suposaria un import superior als 

200.000 € i el lloguer no és una inversió. A més en el cas que no 

hi hagués demanda comprometria pressupostos futurs.

125 Patis verds

El pati de l'escola ha de ser un espai per aprendre de la vida, per tant s'haurien d'incloure 

elements que afavorissin la interacció dels nens entre ells i amb la natura. Un pati ben pensat 

estimula el joc, la interacció, fomenta la curiositat, beneficia l'autoestima i la salut física. Per tal 

d'aconseguir-ho proposo incorporar al pati de l'escola elements com zones amb sorra, 

desnivells o parets d'escalada• petites i fàcils que ajudin a treballar la motricitat i l'equilibri, 

alguna cabanya o caseta, o bé material perquè els nens en facin, circuits amb troncs i sobretot 

vegetació,  amb espècies adaptades al medi, sostenibles i lliures de malalties, incloent arbrat 

per generar l'ombra necessària, arbustos i plantes aromàtiques que permeten delimitar zones i 

generar espais d'intimitat i diversificar l'espai, parterres verds sostenibles que fan una funció 

amortidora, eviten la pols i l'erosió i generen zones on es poden desenvolupar activitats de joc 

o aprenentatge de forma relaxada. Utilitzar herbes poc exigents d'aigua que no precisin sega. 

Per a més informació o idees: http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-

espacio-educativo/ i també https://elnousafareig.org/

VÀLIDA 25.000 €

Es pressuposten diferents actuacions en el pati de 

l'escola, com són sorrals, creació de desnivells i 

elements d'escalada, instal·lació de caseta de fusta, 

plantació d'arbrat i zona d'herbes aromàtiques...

126 Descalcificadora

Descripció: Instal·lar una descalcificadora a l'entrada d'aigua del poble per reduir la calç de 

l'aigua que arriba a les cases, afavorint així la durada d'electrodomèstics i aixetes així com 

millorant la qualitat de l'aigua per a l'ús personal.

VÀLIDA 100.000 €

127 Papereres de reciclatge

Tenir papereres que permetin el reciclatge a les instal·lacions públiques com l'ajuntament, el 

poliesportiu o el castell, així com contenidors petits de reciclatge per a fer-ne ús en la 

realització d'actes. Ara mateix només hi ha cubells negres que no faciliten i no fomenten el seu 

ús per a reciclatge.

VÀLIDA 5.000 €

128
Remodelació de la Plaça 

Catalunya

Proposar un canvi d'imatge de la plaça, per convertir l'espai en un escenari polivalent. 

Eliminant els bancs de fusta i pèrgoles metàl·liques.  Construir una graderia de formigó de l'estil 

amfiteatre. Ficant com a exemple el parc del Francolí a Tarragona 

http://www.tarragona.cat/empreses/economia-i-negocis/tarragona-film-office/galeria-

dimatges/parcs-i-jardins/esplanada-parc-del-francoli/view

NO VÀLIDA

Es valora molt positivament la proposta de construir un grada en 

mode amfiteatre, però la Plaça Catalunya no reuneix les 

condicions de dimensió per aquest tipus d'intervenció. A banda 

la proposta supera els 200.000 €
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129
Construcció d'una pista 

d'atletisme de terra

Proposta de construcció d'una pista d'atletisme o polivalent, adequant una esplanada de terra, 

tenint com a referència el Parc de la Torre d'en Dolça a Vila-Seca.  En un futur es podria 

millorar i asfaltar la pista. http://www.vila-seca.cat/web/guest/equipaments/-

/journal_content/56/10179/19361

NO VÀLIDA
No es disposa actualment d'un espai d'aquestes característiques 

i dimensions. El Mur Verd NO ÉS APTE.

130 Un pipican al Mur Verd

Adequar una extensió de terreny de la zona del Mur Verd per construir un pipican, amb un 

tancament metàl·lic perquè els gossos puguin estar sense lligar.  Adjunto una fotografia de 

tipus de tancament.

REPETIDA Repteix la 29

131 Centre de dia + residència Projecte per construir un centre de dia+residència d'avis al costat del CAP. REPETIDA Repeteix la 45

132
Nau per reutilitzar objectes 

aprofitables

Construir una nau al costat de la deixalleria per a objectes aprofitables. Reciclar amb vendes de 

segona mà  que podrien donar feina i aprofitar.
NO VÀLIDA

El POUM actual qualifica els terrenys com a sol urbanitzable no 

delimitat fet que no permet la construcció de la nau. I a més 

suposaria la contractació de personal.

133 Local social sector Norte
Compra o alquiler del local social de la urbanización para poder realizar las diferentes 

actividades.
NO VÀLIDA No poden ser actuacions d'interés per a colectius específics. 

134
Pabellón deportivo solo 

cubierta

Construcción de un pabellón de estructura metálica y techo sin cerramientos sin necesidad de 

aforo.
NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

135 Videovigilancia Instalación de videovigilancia en las zonas conflictivas por seguridad. VÀLIDA 50.000 €

136 Tanatorio Municipal Pequeña sala habilitada y acondicionada NO VÀLIDA

Aquesta actuació ja ha estat estudiada pels serveis tècnics de 

l'ajuntament. Amb els espais que actualment es disposa no és 

técnicament possible, pel nombre de defuncions anuals és 

necessitaria un espai més gran i perfectament habilitat. S'està 

estudiant una solució pel futur.

137 Parque infantil Sector Norte Remodelar y modernizar instalaciones infantiles y deportivas de la urbanización Sector Norte. NO VÀLIDA El terreny no és de propietat municipal.

138
Unir calle Pablo Iglesias- del 

Pilar
Unir las calles Pablo Iglesias con calle del Pilar que en la actualidad se encuentran sin salida. NO VÀLIDA

El planejament úrbanístic no ho permet en aquests moments, 

s'ha d'esperar al desenvolupament del polígon d'actuació 

urbanística.

139 Centre de dia
Centre de dia per la gent gran del nostre poble. Possible ubicació a la zona del CAP o a l'hort de 

l'abeurador.
REPETIDA Repteteix la 4

140 Piscina Piscina tot l'any REPETIDA Repeteix la 30

141
Sala gran i equipada per 

espectacles i concerts
Una sala digna i gran, ben equipada per espectacles i concerts. NO VÀLIDA Supera els 200.000 €.

142
Introduir la tecnologia LED en 

l'enllumenat públic.

L’enllumenat LED proporciona nombroses millores respecte a l'enllumenat tradicional, amb 

més quantitat de llum útil, una major vida operativa (menys despeses de manteniment) i 

també proporcionen un gran estalvi energètic vers l'enllumenat tradicional. Per aquests motius 

proposo la inclusió de tecnologia LED en els nous espais de La Canonja com també l'inici d'un 

projecte de substitució de l'enllumenat públic ja que la tecnologia LED és l'aposta més 

sostenible i econòmica a llarg termini.

NO VÀLIDA

Aquesta petició no es pot assumir doncs no s'ha amortitzat la 

inversió feta en la instal·lació de l'enllumenat actual amb un Pla 

FEIL (Fondo estatal de inversión local)

143 Estudi de la qualitat de l'aire

Donada la proximitat del nostre poble amb el polígon industrial sud, proposo un estudi de la 

qualitat de l'aire, més enllà  dels estudis de qualitat i emissions que puguin formular les pròpies 

indústries. Considero que aquest és un aspecte important que qualsevol nucli urbà  pròxim a un 

polígon químic hauria de tindre en compte, ja que la qualitat de l'aire és un factor important 

dintre del nivell de vida del poble. També crec necessari l'estudi donades algunes emissions no 

controlades que hi han hagut en els últims anys.

REPETIDA Repeteix la 3

144 Restitució de Ràdio La Canonja

La ràdio juga un paper important en la vida cultural del poble, doncs és potser l'element que, 

per definició, ha de situar-se al mig del dia a dia del poble. Molts canongins i canongines 

recordem haver passat per Ràdio La Canonja. Actualment a La Canonja no hi ha cap mitjà  de 

comunicació que serveixi d'altaveu per les persones i entitats, on poder informar, fer 

entrevistes, reportatges, continguts d'entreteniment relacionats amb el poble... Malgrat tot, 

l'activitat que es dóna al nostre poble reclama una plataforma de comunicació com aquesta, 

que agafaria més força que l'anterior etapa amb l'ajuda de les noves tecnologies i els 

"podcast".

REPETIDA Repeteix la 52

145 Carril bici Carril bici de la Canonja a Vila-seca y de la Canonja a Bonavista. REPETIDA Repeteix la 2

146 Menos contaminación
Velar por la calidad del aire y control más estricto de las emisiones contaminantes de las 

fábricas.
REPETIDA Repeteix la 3

147 Canonja más verde Queremos más vegetación. Los parques y jardines más cuidados. NO VÀLIDA No és concreta ni avaluable económicament.

148 Carril bici Un carril bici que una la Canonja con Bonavista y la Canonja con Vila-seca por la Nacional 340. REPETIDA Repeteix la 3
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149 Pistas de pádel y tenis

Construcción de dos pistas de pádel y una o dos pistas de tenis en terrenos municipales, a 

poder ser cerca del polideportivo municipal, para favorecer la actividad física entre la 

población de la Canonja.

REPETIDA Repeteix la 38

150
Sacar entrada Refugio de la 

Plaza de la O
Saca visibilidad para los coches y además es un parche que hace feo. REPETIDA Repeteix la 106

151 Poda en Plaza Catalunya
Se tendría que podar los árboles de forma que hagan más sombra y enjardinar para 

embellecerla.
PREVIST / EXISTENT

La poda no és una inversió. De tota manera, era un problema 

dels criteris que utilitzava anteriorment l'empresa de jardineria. 

Ara, això, ja s'ha mitigat.

152
Centro de día para personas 

mayores
Porqué es muy necesario. REPETIDA Repeteix la 4

153 Centre de Dia

Per les persones grans, amb disminucions físiques de tota mena, a casa seva no els poden 

cuidar perquè estan treballant. D'aquesta manera podrien estar en un centre totes juntes i 

podrien millorar la seva qualitat de vida.

REPETIDA Repeteix la 4

154 Acabar obres Camp de Futbol
Un lloc que hi va pràcticament tot el poble i està a mig fer. És una obra mal acabada i les 

instal·lacions estan en unes condicions precàries. 
PREVIST / EXISTENT Ja està en tràmit d'adjudicació

155
Treure entrada Refugi Plaça de 

la O

Treu visibilitat als automòbils que baixen del Carrer Sant Sebastià . Els que pugen en direcció 

Plaça de la O no veuen si baixa algun cotxe d'aquell carrer. Per veure-ho han de sobrepassar el 

búnquer i si en baixa un altre en sentit contrari, produeix l'accident. Em varen preguntar, gent 

de fora vila si això eren els urinaris públics.

REPETIDA Repeteix la 106

156 Aigües pluvials per les voreres

A més de ser un inconvenient, també és perillós mullar-te els peus els dies de pluja per culpa de 

l'aigua que surt de les caneleres d'algunes cases que desemboquen damunt de les voreres. No 

s'hi podria fer alguna cosa amb els Pressupostos Participatius? Amb el ben arreglat que tenim 

el poble, aquesta situació el desmereix.

NO VÀLIDA

No és poden connectar totes les pluvIals actuals privades, és 

tècnicament molt complicat i superaria l'import de 200.000 €, els 

edificis nous ja estan obligats a connectar-se.

157
Entrada Refugio en la Plaza de 

la O

Yo creo que se hizo una obra que no gusta a una mayoría de gente. Estropea el conjunto de la 

Plaza, en la cual para la Fiesta mayor se hacen actividades. Colocando un cierre igual a la salida 

quedaría mucho mejor.

REPETIDA Repeteix la 106

158
Nuevo CAP de la Canonja. 

Construcción

Supongo que el nuevo CAP en construcción cuando entre en servicio no cerrará en verano para 

no tener que ir a Bonavista. Parte de este dinero del Presupuesto Participativo podría ir 

destinado a ello.

NO VÀLIDA
La gestió del Consultori correspon al Departament de Salut de la 

Generalitat. L'ajuntament no hi té cap competència.

159 Residencia Tercera edad de día

Por lo visto del tema de la Residencia de Día para las personas mayores nada. Yo creo que con 

las listas de espera que hay se podría empezar a hablar de ello, por ser un problema de muchas 

personas y al menos colocar la primera piedra.

REPETIDA Repeteix la 4

160 Hogar del Jubilado
En la Societat Nova Amistat (Casino) habilitar un espacio amplio, que pueda acoger diversas 

actividades para un nuevo y moderno Hogar del Jubilado.
NO VÀLIDA

L'edifici del Casino no és de titularitat municipal de moment. En 

un futur si s'arriba a un acord es farà un projecte de remodelació 

total de l'edifici.

161 Centro de Día Inicio, hasta donde llegue económicamente, de un Centro de Día. REPETIDA Repeteix la 4

162 Plaza de la O
Quitar la estructura que da acceso al refugio de la Plaza de la O y colocar en su lugar y a nivel 

del suelo placas abatibles.
REPETIDA Repeteix la 106

163 Centre de Dia

Molt necessari. Els vells estan sols. Això seria un bé per a ells i pels seus fills. No totes les 

persones grans poden pagar-se una persona de companyia i menys una residència. Potser es 

podria fer un annex a l'edifici en construcció del CAP i aprofitar les instal·lacions i potser també 

el personal.

REPETIDA Repeteix la 4

164 Antena per wifi Tenim poca cobertura. Preparar un terreny fora del nucli urbà. REPETIDA Repeteix la 6

165 Pàdel pels adolescents
Espai pel joc, per als joves que tenen molta energia i els fa gaudir molt. Es podria construir al 

pati darrera de la piscina.
REPETIDA Repeteix la 68

166 Casa d'entitats/ Hotel d'entitats

La proposta seria fer una casa/hotel d'entitats. Un espai on totes les entitats o col·lectius del 

poble tinguessin el seu lloc on guardar el seu material si fa falta i sobretot un lloc on puguin 

realitzar les seves reunions.

REPETIDA Repeteix la 10

167 Casal Juvenil

La proposta seria fer/construir un casal juvenil. Un espai on els joves poguessin anar els caps de 

setmana o quan el PIJ està  tancat. Aquest espai es podria gaudir del mateix que hi ha al PIJ i a 

més a més és realitzarien diferents tipus de tallers i dins una sala o espai de reunió perquè els 

joves puguin parlar tranquil·lament.

REPETIDA Repeteix la 13

168
Millora del Punt d’informació 

Juvenil (PIJ)

La proposta seria remodelar el que és l'espai del PIJ, és a dir, posar més ordinadors i que 

s’adaptés una mica més per a realitzar reunions i diferents tipus d'esdeveniments.
PREVIST / EXISTENT

L'espai compleix aquestes condicions, a més en un futur proper 

es fara la reforma integral de l'edifici de la Nova Amistat, on està 

ubicat, degut a l'acord a que ha arribar l'entitat amb 

l'Ajuntament.

169
Ombra amb arbres al Replà i al 

Pati del Castell
Veure descripció del projecte i pressupost econòmic al full annex a aquest document. NO VÀLIDA

Es tracta de dos espais d'actuació recent , reformar-los de nou  

suposaria una acció insostenible al no estar amortizades les 

obres per ser de recent actuació.
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N PROPOSTA TEMÀTICA VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ VALIDACIÓ
COST 

APROXIMAT
OBSERVACIONS COST

170

Plafons informatius per a 

entitats, associacions i partits 

polítics canongins

Veure descripció del projecte, suggeriments i pressupost econòmic al full annex a aquest 

document.
VÀLIDA 10.000 € Es contemplen 6 elements

171 Substituir contenidors soterrats

Es tracta de substituir els contenidors soterrats que hi ha a la Plaça de la Raval i al final del 

carrer Escultor Martorell (davant el Pati del Castell). Fins ara s'ha demostrat que són un niu de 

brutícia diària que perjudica la imatge de la zona i sobretot a l'estiu no es pot estar a la plaça 

pel fort olor que desprenen. El projecte consistiria en treure els contenidors soterrats i 

condicionar i netejar la zona per tal de treure les taques i la brutícia acumulades i posar 

contenidors normals de recollida selectiva una mica més allunyats dels actuals. A la plaça Raval 

posar-ne també de recollida de vidre per la proximitat dels bars i que actualment no disposen 

d'aquest tipus de recollida selectiva.

VÀLIDA 60.000 €

Es contemplen 30000 € per bateria, que inclou la 

compra d'una nova bateria i la reposició de 

paviment. S'ha de triar nova ubicació.

172 Cobrir la piscina REPETIDA Repeteix la 30

173
Hacer una residencia de 

ancianos
REPETIDA Repeteix la 4

174
Repetidor de telefonia mòbil-

antena

Que doni cobertura a tot el poble. Possible ubicació a la zona del cementiri, en terreny 

municipal.
REPETIDA Repeteix la 6

175
Centre de dia per les necessitats 

del poble
REPETIDA Repeteix la 4

176 Teatre fixe exterior i cobert
Amb capacitat per a tots els canongins, amb escenaris i vestidors... Tipus Camp de Mart o Torre 

d'en Guiu del Catllar.
NO VÀLIDA

Supera els 200.000 €. Es tindrà en compte la proposta per al seu 

estudi.

177 Ludoteca

Espai on els pares i les mares poden compartir una estona de joc amb els seus fills de 0 a 6 

anys. Dos dies a la setmana per grups de 0-3 i 3 dies pels de 3-6 anys. Amb diversos materials 

de joc.

REPETIDA Repeteix la 122

178 Activitats Centre Cívic

Cada trimestre es poden proposar activitats, tallers o cursets per a nens i adults. Es poden fer 

dissabtes al matí perquè puguin assistir si cal amb adults. Tallers de cuina, galetes, robòtica, 

manualitats, fotografia...

REPETIDA Repeteix la 121

179 Parc per adolescents
Un punt de trobada per aquells nens i nenes que ja no són petits (12-16 anys) i que no juguen a 

futbol. Un espai on trobar-se, parlar i jugar d'una manera diferent.
VÀLIDA 50.000 €

Instal·lació de Jocs Infantils per mes grans a la Plaça 

Ernest Lluch

180 Instalación Pistas de pádel Se adjunta dossier explicativo REPETIDA Repeteix la 68

181 Zona de caravàning

Fer una zona per caravanes amb tots els seus serveis per la zona de darrera del Camp de Futbol 

i del Col·legi o per la zona del IQA. Així seria una manera de fomentar les visites al municipi 

(refugi, museu del Mamut, excavacions de la Boella..) i també de donar-li vida als comerços del 

municipi.

REPETIDA Repeteix la 83

182 Camí de ronda

Un recorregut segur pel terme per tal de realitzar passejades tranquil·les, atlètiques i amb 

bicicleta, amb papereres per excrements i petites deixalles. Trajecte curt: camí vell de Reus, 

creuar la Riera, darrera Mas de Vidal, sindicat i Masricart. Ampliable a: gasolinera de Masricart, 

mur verd (Bonavista), Topromi, les Mosques, Sector Nord

NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes

183
Material d'arxiu històric 

Canongí

Abans que els actuals canongins més grans no ens puguin ajudar, tindríem que fer campanya 

per recollir pels domicilis, fotos, documents, anècdotes i petites històries. Ara ja tenim arxiu i 

arxivera (gràcies). Aprofite-m'ho. D'aquí a 15 anys ja no hi serem a temps amb les mateixes 

bones condicions

NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes

184 Samarretes canongines

Algun distintiu tipus samarreta amb logo que identifiqui als canongins per quan un grup nostre 

actuï o competeixi a fora. Que doni imatge del nostre poble i del nostre ajuntament 

col·laborador i promocionador d'activitats. Quant sortim a fora, som representants i 

ambaixadors del nostre poble

NO VÀLIDA A eliminar, doncs la mateixa persona va fer més de 3 propostes
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