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Serveis de l’Ajuntament

Els horaris dels serveis municipals es poden veure afectats degut a la Covid-19

OFICINES
Carrer Raval, 11
977 543 489
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h
Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
Juliol i agost: matins de 9 a 13 h i tardes tancat
www.lacanonja.cat
URBANISME
Carrer Raval, 11
977 543 489
Àrea administrativa: de dilluns a divendres
de 8.30 a 13.30 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres
al matí, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489

SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat
SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Carrer Raval, 8
977 194 720
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita
prèvia)
ocupaciopromocio@lacanonja.cat
LLAR DE JUBILATS
Plaça de Catalunya s/n 977 541 883
Cafeteria i perruqueria TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
Servei d’Higiene Podal Centre Cívic, s/n.
Obert una vegada al mes. Consultar data i demanar cita previa al 977 546 100 de dilluns a divendres
de 9 a 13 h.
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

GUÀRDIA MUNICIPAL
Carrer Raval, 6 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
@lacanonja112
PROTECCIÓ CIVIL
Carrer Raval, 6
977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat
@PCanonja
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Camí dels Antígons, s/n

977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1 977 194 022
Feiners: de 9.15 a 22 h. Dissabtes: de 10 a 20 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
Plaça de Catalunya, s/n 977 556 067
Atenció al públic: els divendres de 10 a 13 h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 545 308
BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari d’estiu: els matins de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Les tardes de dilluns de 16 a 20 h. AGOST TANCAT
biblioteca@lacanonja.cat
ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
977 545 018
de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45 h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30 h
centreobert@lacanonja.cat

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari d’estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

BANC DEL TEMPS
i Gestora de la secretaria: Pilar Orellana
bancdeltemps@lacanonja.cat
646 745 673

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Carrer Raval, 25 977 194 039 - 625 063 133
De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
joventut@lacanonja.cat
Pij la Canonja

El futur no és el
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com

Telèfons d’interès
AMPA de l’Escola La Canonja............................. 977541540
Camp de Futbol ....................................................... 977206358
CAP de Bonavista ........................ 977529497 / 977551096
CAP de La Canonja ................................................. 977556678
Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví ...................................................... 616433441
Correus ........................................................................ 977546712
Emergències ................................................................................ 112
Escola La Canonja ................................................... 977545627
Farmàcia Escoda ......................... 977548083 / 977545090
Farmàcia Òptica Miró ........................................... 977546060
IES Collblanc............................................................... 977551716
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança ...... 977550550
Parròquia de Sant Sebastià ................................ 977543598
Tanatori Municipal ................................................. 977550020
Veterinari ..................................................................... 977544907

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

Línies diürnes
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal

Línia nocturna
LÍNIA 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina –
Centre comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial
Tàrraco (nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més info:
emtanemambtu.cat
emt@emt.tarragona.cat
902 365 114

Deixalleria Municipal
Camí de la Coma, s/n
De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.
Dissabtes: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h.

Deixalleria Mòbil
Avinguda del Sector Nord
Rambla de les Garrigues (alçada del carrer Collblanc)
Cada dijous de 8 a 19 h.

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb
antelació al telèfon 977 543 489

Cementiri Municipal
Dissabtes de 10 a 13 h.
Diumenges de 9 a 13 h.

Mercat Setmanal
Plaça d’Ernest Lluch
Tots els dilluns no festius durant el matí

BASE Gestió d’Ingressos
Carrer Raval, 17 baixos
977 54 66 43 - Fax 977 54 32 93
Dimarts i dijous de 9 a 14 h.
bfranco@base.cat www.base.cat

Ús de l’skatepark
Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 a 21 h.
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 a 23 h.

www.lacanonja.cat
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Oci i cultura en temps de COVID

L’oci i la cultura, junt amb el turisme, han estat potser els sectors més
perjudicats en aquesta crisi, però des de l’Ajuntament hem intentat que
en el nostre municipi això es minimitzés. Quan van finalitzar els tres
mesos de confinament i superades les fases de tornada a la normalitat,
va arribar l’estiu. En condicions normals, quan arribem al més de juny, ja
ho tenim tot previst i treballat per començar amb les activitats pròpies
d’aquest període, com són els casals d’estiu, l’obertura de la piscina,
el Surt a la Fresca, la Festa Major, el Mamut 2.0... Doncs bé, en aquell
moment es van plantejar tants dubtes com entrebancs per dur a terme
i amb plena seguretat totes aquestes activitats. Tot i així, les diferents

regidories han buscat alternatives, solucions, opcions i recursos per poder tirar endavant el que ja estava planificat en el calendari canongí.
El resultat d’aquest esforç, que té nom i cognoms, és que finalment la Canonja ha pogut obrir la piscina municipal, ha ofert un Casal d’estiu per a
infants i per a joves, ha gaudit dels espectacles culturals del Surt a la Fresca
i, si tot continua així, podrem celebrar la Festa Major adaptant-nos a la
nova normalitat, sempre seguint les mesures de seguretat establertes.
He de dir que posar en marxa tot això no ha estat gens fàcil, que ens ho
hem pensat molt i ho hem analitzat amb tot l’equip de govern, sempre
comptant amb l’assessorament dels tècnics i dels responsables de seguretat municipals. Amb això, vull agrair l’esforç que s’ha fet i la responsabilitat que esteu demostrant els canongins respectant les normes que
es dicten des de les autoritats competents per minimitzar els contagis i
gaudir d’un estiu molt diferent.
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La Canonja formarà part de a la futura
àrea metropolitana de Tarragona
El secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, va donar a
conèixer, el passat dia 6 de juliol, als alcaldes i representants municipals de Tarragona, Reus, Salou, la Canonja, Constantí i Vila-seca la voluntat
d’impulsar un Pla director urbanístic (PDU) que ordeni l’àrea metropolitana
tarragonina, la segona més gran de Catalunya després de la de Barcelona.

realitat metropolitana, que donarà coherència, entre d’altres, a la gestió de
la mobilitat». L’àrea urbana de Tarragona, formada per sis municipis, abasta
185,66 km2 on hi viuen 300.984 persones, amb una densitat de 1.621 habitants per quilòmetre quadrat. Els objectius del PDU que ordenarà aquesta
àrea, i que s’han exposat als representants municipals, són:

L’objectiu del Departament és oferir als sis municipis que conformen la realitat metropolitana de Tarragona un instrument de planejament supramunicipal per consensuar l’ordenació de les infraestructures, especialment
les ferroviàries, i dels espais oberts. En aquest sentit, Agustí Serra, va posar
en valor: «El sistema urbà del Camp de Tarragona definirà el model urbà d’una

1. Possibilitar un marc de competitivitat per al desenvolupament econòmic.
2. Establir un model de desenvolupament sostenible que integri la diversitat.
3. Ordenar els espais oberts i les infraestructures de l’àmbit.

L’Observatori de la qualitat de l’aire
del Camp de Tarragona monotoritza la Canonja
El municipi de la Canonja s’adhereix a l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire que recull i analitza els components orgànics volàtils al
Camp de Tarragona, des del 2018. L’Observatori de la Qualitat de l’Aire va
néixer com una resposta de Repsol i l’Institut Cerdà a la preocupació que
s’havia detectat en el territori sobre la qualitat de l’aire, expressada pels
diferents agents socials i institucionals. Amb aquesta finalitat, i gràcies al
treball científic i tècnic de la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat, l’Observatori es va dissenyar com una eina per mesurar, avaluar i publicar de forma
continuada les dades d’immissions en les poblacions del Camp de Tarragona,
en particular dels compostos orgànics volàtils que han esdevingut unes de
les substàncies potencialment contaminants que han generat més neguit
en els darrers anys.
Un cop analitzats els resultats de l’experiència pilot de mesuraments
que es va impulsar el 2018 al polígon nord, la companyia ha decidit
estendre el model a la banda sud, després de la trobada que varen mantenir
fa unes setmanes els alcaldes del Camp de Tarragona amb el president de
la companyia. Amb aquesta ampliació, Repsol vol tenir monitoritzats els
components de l’aire en els municipis de tot l’àmbit del Camp de Tarragona.
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Es tracta d’un pas més cap a un model de “transparència amb la ciutadania”,
com asseguren, i de col·laboració amb les administracions del territori per
garantir un major coneixement i una posterior millor gestió de les emissions de compostos orgànics volàtils. Gràcies a la nova mesura impulsada,
les poblacions de la Canonja, Vila-seca i els barris del Serrallo, Torreforta,

Camp Clar i Bonavista de Tarragona gaudiran d’un model de control de l’aire
similar al del polígon nord. Aquests municipis se sumen als que ja formen
part de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire, que recull i analitza
els components orgànics volàtils al Camp de Tarragona, des del 2018. En
total enguany s’han instal·lat 26 punts de mesurament a 13 poblacions: El
Morell, La Pobla de Mafumet, Constantí, Puigdelfí, Vilallonga, Alcover, Valls,
Tarragona (Sant Salvador, El Serrallo, Torreforta, Bonavista, Campclar), la
Canonja, Vila-seca (La Pineda), Reus, Barcelona i Prades.
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L’Ajuntament adquireix una
pintura original de l’escultor
Salvador Martorell

L’Ajuntament entrega
el nou equipament
tecnològic a l’escola

Amb motiu del 125è aniversari del naixement del Fill Il·lustre de la Canonja, l’escultor Salvador Martorell i Oller (la Canonja 1895-Tarragona
1968), l’Ajuntament canongí ha formalitzat la compra d’una pintura original d’aquest escultor per tal d’incorporar-la a l’Espai Martorell que hi ha al
Castell de Masricart, tot i que aquesta obra, donada la seva excepcionalitat,
s’ha penjat a la sala de plens de la Casa Consistorial.

El regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré Budesca, va fer l'entrega simbòlica dels nous equipaments tecnològics (25 tauletes de gran format, 25 tauletes de mà, 1 carro de càrrega i un moble carregador de tauletes
digitals) a la directora de l'Escola la Canonja, Elisenda Virgili, el 30 de juny.

Es tracta d’una pintura a l’oli sobre tela
arpillera de 62 cm d’alçada per 52 cm
d’amplada, amb signatura original de Salvador Martorell, realitzada probablement
al voltant de 1920 –durant la seva etapa
de formació a Barcelona- i que reprodueix un paisatge urbà de la ciutat comtal. Es
tracta d’una obra insòlita en la trajectòria
artística de l’escultor S. Martorell, fins ara
peça única localitzada com a pintor, i provinent d’una col·lecció/herència de la família Camps de Mataró. La gestió de tot el
procés de localització de l’obra, negociació
de compra amb el galerista David Plana i
formalització dels contactes institucionals
amb l’Ajuntament de la Canonja han anat a càrrec de Francesc Roig Queralt, en qualitat de president del Centre d’Estudis Canongins i autor de dos
llibres-catàleg sobre l’insigne escultor.

Aquesta actualització del PLA TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement)
de l'escola s'ha fet realitat gràcies a les votacions dels Pressupostos Participatius, ja
que va ser una de les propostes ciutadanes més votades del procés del 2019.
La regidora d'Ensenyament, Lucía López Cerdán, i el regidor de Noves Tecnologies, Francesc Roca Gutiérrez, també han pogut conèixer de primera
mà els nous recursos tecnològics de l'escola, gràcies als quals l’escola podrà
garantir qualitat i igualtat de recursos a l’aula per a tot l’alumnat.

Benedicció de vehicles
per Sant Cristòfol
Vehicles de dues i quatre rodes van passar el 12 de juliol, no pel replà de
l’església com en les últimes edicions, sinó per davant de l’església de Masricart per a ser beneïts pel mossèn Joan Miquel Bravo. Un cop beneïts, això
sí, van donar un tomb pel poble.
L’any 2015 el Motor Club la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de la Canonja i de la Parròquia Sant Sebastià, va recuperar aquesta tradició
de la benedicció de vehicles en honor a Sant Cristòfol, patró dels automòbils
i protector dels viatgers.
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Tallers, llibres i
premis pel 23 de juliol
La Biblioteca Pública i el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja van
preparar una tarda de tallers de manualitats per a infants, al Pati del Castell,
per celebrar aquest "Sant Jordi d'estiu", el Dia del Llibre del 23 de juliol. De 5
a 7 de la tarda, els infants van poder realitzar un taller gratuït de màscares de
Sant Jordi. Com sempre fa pel Dia del Llibre, la biblioteca municipal també va
exposar les novetats bibliogràfiques al pati del Castell.
Finalment, a dos quarts de vuit del vespre, es va dur a terme l'entrega de
premis dels concursos "Sant Jordi a casa" i "El que veig des de casa meva",

amb la presència del primer tinent d’alcalde de Cultura, Salvador Ferré, dels
i les concursants i familiars. Aquests concursos foren dues de les activitats
organitzades durant el confinament derivat de l’emergència sanitària pel
Covid-19 per tal de celebrar la Diada de Sant Jordi des de casa i, alhora,
ajudar a fer més distret el confinament i conèixer com els infants, petits i
no tan petits, estaven vivint aquests moments.

Casal d’estiu 2020,
un casal molt diferent
Degut a la nova situació enfront a la crisi de la Covid-19, l’Ajuntament i
Fundació en Xarxa han hagut de plantejar un casal d’estiu molt diferent
però amb la mateixa línia pedagògica i la mateixa alegria. Enguany
encara més que mai, després del confinament el casal ha esdevingut un
espai de retrobament i connexió amb les emocions i amb l’entorn, i s’ha
treballat l’educació en valors tan imprescindibles en aquests moments com
la solidaritat, la cooperació, l’empatia i el bé comú.
Per seguretat, el Casal, dirigit a infants des de P3 fins a 6è de primària, s’ha
dividit en grups per tal de formar unitats de convivència de deu infants i
un monitor per realitzar totes les activitats durant tota la quinzena. També
hi han treballat tres monitors extra alliberats de grup per realitzar tasques
de reforç, de neteja i de desinfecció, i tots els membres de l’equip educatiu han realitzat la formació de responsables de prevenció i higiene de la
Generalitat de Catalunya, per tal poder vetllar i conscienciar correctament
als infants de les mesures de seguretat i d’higiene durant tot el casal per la
prevenció personal i comunitària de la Covid-19.
Aquest Casal tan especial ha tingut la seva seu a l’Escola la Canonja i cada
unitat de convivència ha pogut tenir la seva pròpia entrada, una sala, pati i
lavabos d’ús exclusiu. I, en les dues quinzenes que ha durat, els infants han
pogut gaudir de moltíssimes activitats refrescants, sortides a la piscina, jocs
d’aigua, tallers de les emocions, cinema, excursions per la Canonja, gimcanes, jocs esportius i dinàmiques de grup.

6

El Casal d’estiu 2020 també s’ha sumat a les noves tecnologies i ha creat
una llista de distribució via whatsapp per mantenir les famílies informades
i un blog, que les famílies han rebut molt positivament.
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Cloenda dels Tallers
de l’Experiència
El passat 13 de maig van finalitzar els Tallers de l’Experiència, un programa
de manteniment i prevenció del deteriorament neurocognitiu que imparteix la
professora Yolanda Almagro (URV-UOC) al col·lectiu de la gent gran de la Canonja,
des de fa set anys. La regidora d’Acció Social i Ciutadania, Paqui Márquez, va lliurar
els diplomes que acrediten la participació dels alumnes, durant l’acte de cloenda.
Tot i l’estat d’alarma i el confinament, el curs no s’ha aturat i han continuat
realitzant-se les sessions setmanalment de manera telemàtica. Segons la professora Almagro, “ha estat tot un repte seguir les classes a partir de les noves
tecnologies però l’experiència ha estat molt profitosa, hem après alumnes i
professora...”. Segons la Carmen, una de les participants, “no ha estat senzill
seguir les classes a distància, però ja està bé que ens posin aquest tipus de
treball perquè així ens obliga i anem aprenent coses noves...”.

Cultura a la fresca
Els quatre primers divendres de juliol han estat un any més i, malgrat les
circumstàncies, una mostra d’activitats de petit format que han activat
la vida cultural canongina sota el títol genèric de “Surt a la fresca”. Hi
ha tingut cabuda un ventall d’espectacles que van des de l’aire illenc de Cris
Juanico fins a l’atmosfera cubana de les “Haváname”, des de l’amena música
de la Stromboli Jazz Band fins a les rialles dels monòlegs de la “furgoneta”.
Si a banda de la qualitat dels espectacles haguéssim de destacar alguna
cosa d’aquest “Surt a la fresca” seria, sens dubte, la responsabilitat del públic assistent que en tot moment ha tingut cura d’observar les mesures de
seguretat que s’han posat en pràctica per part de l’organització. En aquest
sentit, aquests divendres han estat una prova del que podria ser la Festa
Major d’enguany.

L’aposta per les polítiques socials i l’atenció a la salut psicològica és cada
vegada més important en una societat en la que augmenta progressivament l’esperança de vida de les persones i, per tant, la població de gent gran.
Tant és així que l’Ajuntament de la Canonja, conscienciat amb aquest efecte,
donarà continuïtat, el proper curs, al projecte de manteniment i prevenció
del deteriorament neurocognitiu impartit a les instal·lacions del Castell de
Masricart. El nou curs començarà a partir del proper mes de novembre.

Mascaretes pels
infants canongins
Estiu actiu, estiu jove
El programa d’estiu de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la
Canonja compta amb cinquanta joves que gaudeixen de les principals
activitats que s’organitzen pel mes de juliol, com les sortides a la platja, els
banys a la piscina, els jocs, les gimcanes, la pràctica d’esport i les rutes en btt.
Enguany més que mai, des de la regidoria creiem que és molt important oferir al
jovent un espai d’oci i lleure educatiu on es puguin trencar rutines, tornar a crear hàbits i gaudir d’activitats amb un Estiu Actiu diferent, però amb l’essència de sempre.

Aquest mes de juliol, l’Ajuntament ha enviat a domicili 700 mascaretes
als nens i nenes de la Canonja nascuts entre el 2008 i el 2017, amb l’objectiu
de fer arribar aquest element de protecció necessari a tots els infants de
més de 3 anys.
Les mascaretes, higièniques i reutilitzables, han estat confeccionades per un
grup de voluntàries canongines que formen part de Costureres Solidàries,
l'Ajuntament de la Canonja ha proporcionat els materials i la logística i l'empresa canongina Net Tarraco s'ha fet càrrec de la higienització i l'embossat.
Aquesta mascareta és per a protegir als altres de la nostra respiració i juntament amb la distància i el rentat de mans ens protegim tots.
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La Festa de la
responsabilitat
A tocar de la Festa Major d’Estiu, tot és incert.
Aquesta incertesa sembla una de les poques veritats del nostre entorn que a inicis d’agost són irrefutables. Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja som conscients que la única
fórmula vàlida per refer la Festa Major d’enguany
davant de la incertesa és la responsabilitat.

L’arbre de la
vida, la imatge
de la Festa Major
L’arbre de la vida i la mascareta són els protagonistes del disseny de la samarreta de
la Festa Major 2020 de la Canonja, dissenyada per l’il·lustrador canongí Miki Pérez.
“Partim amb la idea inicial de dedicar aquesta Festa Major de la Canonja a l’esperança i a la vida. Amb la idea de posar una mascareta a la imatge per a què
quedi palès el moment que estem vivint. Però també per donar valor a tot allò
intangible que tenim i que durant aquests dies hem pogut sentir com a realment essencial. La família i els amics. Els sentiments. La confiança. La vida. Les
persones i les relacions humanes que ens acaben definint. Aspectes bàsics que
ens pressuposem eterns o inamovibles, però que hem vist trontollar d’alguna
manera amb el confinament. I és per això que hem volgut representar amb un
arbre de vida, un arbre ple de vida, el futur del nostre poble. "Ens en sortirem".
On el tronc som nosaltres com a poble i la vida per gaudir-la.
Aquesta festa Major volem que sigui un homenatge per a tots, per l’esforç realitzat i per a generar una nova vida plena d’il·lusió i d´esperança.”
Miki Pérez Illustration

Hem procurat que aquesta responsabilitat es
transformi en seguretat. Volem que la ciutadania assisteixi a la Festa, però que ho faci amb la tranquil·litat de
que s’han adoptat totes les mesures possibles per tal que tots els actes es
puguin gaudir amb seguretat, per a la qual cosa, s’ha hagut de transformar el contingut de molts dels actes.
Una altra manera com hem treballat la responsabilitat ha estat buscar,
complint la totalitat dels requisits legals, el màxim de comoditat per a les
persones que volem assistir als espectacles i actes diversos. Així, hem comptat amb la plataforma “codetickets” per tal de facilitar la reserva d’invitacions als actes, i hem preparat dos espais on, adoptant totes les mesures que
ens marquen les disposicions i recomanacions de les autoritats sanitàries i
de Protecció civil, es podrà gaudir amb comoditat i seguretat dels actes. Som
conscients que aquesta forma no és la ideal, però hem adoptat la millor fórmula que ens ha estat possible ateses les circumstàncies.
També hem transformat aquesta responsabilitat amb la voluntat de què les
entitats canongines, els grups, artistes i tècnics que al llarg de tants anys ens
han fet gaudir de la Festa Major, que ens han ajudat a fer-nos-la nostra, no
es vegin apartats de la Festa en aquest moment d’incertesa.
Us hem explicat amb claredat com hem treballat la nostra responsabilitat
corporativa, però aquesta servirà de ben poc si tots i cadascú de nosaltres
no som conscients de l’aportació significativa de la responsabilitat individual. Aquesta serà l'única manera de gaudir de la Festa.

Francesc Roca Gutiérrez i Glòria Virgili Gispert
Regidoria de Festes

Luis Fernando Valero Iglesias,
pregoner de la Festa Major
El professor Fernando Valero, molt lli- nascuts a Colòmbia i El Salvador, i cinc nets, la Laia, la Mariona, la Rita, el
gat a la Canonja des de ben jove, serà
Nacho i la Julia. L’any, 1965 va ser contractat com a professor a la Univerl’encarregat de pronunciar el pregó i
sidad Javeriana de Bogotá. Va viatjar a El Salvador el 1966 i, allí, va crear
honorar la nostra Festa Major d’estiu.
l’Instituto Jerónimo de Moragas para atendre a infants amb discapacitat
Luis Fernando Valero Iglesias va néixer el
amb la seva esposa, llicenciada en Pedagogia.
5 de gener de 1939 a Plasencia (Càceres), fill
Fins el 1980 va treballar a la Universidad Centroamericana José Simeón
de Victoria i Eloy.
Cañas UCA. Va ser Director Fundador, i professor, del Centro de Proyección
És mestre d’Educació Primària per la Escuela Normal del Magisterio de
Social i Director de la Escuela de Formación de cuadros cooperativistas de la
Huesca, llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Ciències de l’Educació
UCA i l’arquebisbat de San Salvador, amb l’arquebisbe Monseñor Romero. Del
per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor en tots els nivells de 1983 al 1992, va ser regidor de l’Ajuntament de la Canonja quan era Entitat
l’educació, primària, secundària i a la universitat. Professor de la Uni- Municipal Descentralitzada. També ha col·laborat en diferents diaris com
versitat de Barcelona i professor titular de la URV de Tarragona, fins la
El Mundo de El Salvador, com a crític de cine, El Faro Centroamericano, la
seva jubilació. També ha estat professor convidat de les universitat de
revista Factum, el Diari de Tarragona i la revista Estímul de la Canonja. I ha
Guatemala, Nicaragua, Mèxic, Brasil, Equador, Perú, Argentina, Colòmbia
publicat diversos llibres i articles de caire pedagògics, polític i cultural. En clau
i Veneçuela. El 1964, es va casar amb Rosa Gils Torrents, amb família
canongina, va guanyar l’accèssit al Concurs de l’Orfeó Canongí amb l’obra
resident a la Canonja, amb qui ha tingut tres fills, Fernando, Elsa i Rebeca, “Notes marginals i històriques sobre la Canonja: a través de l'Estímul”.
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La carpa invisible de la
companyia passabarret
El nom de Passabarret ha estat sempre lligat a tot tipus de propostes circenses al llarg dels seus vint-i-cinc anys de trajectòria.
La carpa oberta del senyor Trifelli, que ve a substituir la carpa “La Berta”,
s’ha convertit en un autèntic laboratori experimental que busca els futurs
artistes d’aquest particular circ ambulant. Tothom està convidat a jugar. Enginyosos jocs d’equilibris sobre objectes voluminosos, boles, xanques...
La propera estrella de la pista pots ser tu! Recordem que les invitacions per
aquest taller només es podran recollir al Castell de Masricart.

Orquestres i música per
a joves de totes les edats
La música de ball també s’ha adaptat a les noves mesures de seguretat. D’aquesta manera, la Welcome Band i la Cimarrón es presenten en format concert.
El DJ Nacho Lascasas també adequa el seu show Más & Más a la situació
actual punxant aquelles cançons que ens transporten a les festes majors de
sempre tot i no poder moure l’esquelet com ens agradaria.

Música per a joves
CONCERT ACÚSTIC DE LILDAMI
Lildami s’ha convertit en el referent de la música urbana dels Països Catalans. Un cantant que destaca pel seu missatge positiu allunyat de les drogues i el sexisme. En menys d’un any, ha triplicat les seves visualitzacions i
les subscripcions al seu canal de YouTube. Tot això, sumat a les seves actuacions amb cartell d’entrades exhaurides i la seva participació en els festivals
de més renom del país, ha fet que Lildami fos el compositor i l’intèrpret de
la cançó d’estiu de TV3, guanyador del Premi Enderrock a Millor disc de
músiques urbanes i guanyador del Premi Cerverí a Millor lletra 2019. Amb
el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera, el fenomen Lildami no ha fet més
que començar. I és que sembla que realment ningú no el pot aturar: aquest
2020 està organitzant el primer festival internacional de música urbana de
Catalunya, el Maleducats, amb els artistes
més prometedors del panorama.
LA LOCA HISTERIA
A l’altra dimensió sempre ocorre l’oposat a
la nostra. Vuit personatges han arribat a la
Terra amb la missió de saber que un altre
món és possible, i per difondre la felicitat
extrema, han reunit totes les sensacions
bones, les han versionat i concentrat en un
grup de música: La Loca Histeria.

Monòlegs
Els coneguts monologuistes Txabi Franquesa, Fernando García
Torres i Guillem Estadella arriben a la Canonja per presentar #Lodelarisa, un espectacle de monòlegs per arrencar les rialles al públic
amb temes totalment delirants i surrealistes.

Música d’aquí i d’allà

També presentaran les seves pors sobre l’escenari i faran reflexionar als espectadors sobre temes de la vida quotidiana. A més a més, l’espectacle el
presentarà l’actriu Júlia Creus, coneguda per la sèrie “Merlí”. Sort en tindrem
d’ella per controlar una mica aquests tres…

CANTADA D’HAVANERES AMB NEUS MAR
Neus Mar, una de les poques veus femenines solistes d’aquest gènere, ens
ofereix una manera d'interpretar, de connectar amb el públic, d'entendre i de
sentir l'havanera que fuig dels estereotips tradicionals. Ofereix un repertori
amb temes propis, cançó mediterrània i gèneres habituals del cant de taverna.
PASIÓN AZTECA
Espectacle de folklore mexicà que ens trasllada a l’altra banda de l’oceà amb
les seves coreografies renovades i els vius colors del seu espectacular vestuari.
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PROGRAMA D’ACTES AGOST 2020
DIES 5, 6, 7, 8, 10 i 11 D’AGOST

OPERACIÓ 43110:
LA RECERCA DEL LLIBRE

Per diferents carrers de la Canonja
› D’11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la
tarda a 8 del vespre
Tota la informació al Facebook i a l’Instagram del
Mico!
Organitza: Mico de la Canonja

FESTA DE MASRICART
DIMECRES 5 D’AGOST

MISSA SOLEMNE

A l’església de la Mare de Déu de l’Esperança
› 20 h

FESTIVAL DE MONÒLEGS AMB
TXABI FRANQUESA, FERNANDO
GARCÍA, GUILLEM ESTADELLA I
JULIA CREUS
Pista esportiva de l’Escola La Canonja
› 20.30 h
Gratuït amb invitació prèvia
Espectacle per a públic adult
Servei de bar a taula

CONCERT LA LOCA HISTERIA
Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› Des de les 24 h fins a les 2.30 h
Gratuït amb invitació prèvia
Servei de bar a taula

FESTA MAJOR D’ESTIU
LA CANONJA AGOST 2020
DISSABTE 8 D’AGOST

OFICI DE FESTA MAJOR

Església de Sant Sebastià
› 11 h
Toc d’Ofertori a càrrec de So Nat, grallers de
Tarragona

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA CIMARRÓN
Plaça Catalunya
› 20 h
Gratuït amb invitació prèvia

MAS & MAS

Música per a per a joves de totes les edats
Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› Des de les 24 h fins a les 2.30 h
Gratuït amb invitació prèvia. Servei de bar a taula

DIUMENGE 16 D’AGOST

NIT JOVE D’ESTIU
CONCERT ACÚSTIC LILDAMI
Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› De les 00.30 fins a les 2.30 h
Gratuït amb invitació prèvia
Servei de bar a taula
Organitza Regidoria de Joventut

DISSABTE 15 D’AGOST

TALLERS DE CIRC A CÀRREC DE
PASSABARRET
DIVENDRES 14 D’AGOST

PREGÓ DE FESTA MAJOR

Sala noble del Castell de Masricart
› 20 h
A càrrec del Sr. Luis Fernando Valero Iglesias,
professor i exregidor de l'Ajuntament de
la Canonja. Aforament limitat a autoritats
i representants d’entitats. Cal presentar la
corresponent invitació. Retransmisió en
streaming.

Parc dels pins de ca Forgues
› De 12 a 14 h i de 17 a 19 h
Aforament limitat. Gratuït amb invitació prèvia
Recollida d’invitacions al Castell de Masricart

CANTADA D'HAVANERES AMB
EL GRUP D’HAVANERES NEUS MAR
Plaça de Catalunya
› 20 h
Gratuït amb invitació prèvia

› Tot seguit:

DIUMENGE 9 D’AGOST

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
EL PETIT PRÍNCEP (VERSIÓ ESBOJARRADA)
Plaça de Catalunya
› 19.30 h
Gratuït amb invitació prèvia
Organitza Ateneu popular la Mina

DIJOUS 13 D’AGOST

OPERACIÓ 43110:
LA RESOLUCIÓ DEL CAS
Espectacle familiar
Plaça de Catalunya
› 19 h
Gratuït amb invitació prèvia
Organitza: Mico de la Canonja

TRONADA D’INICI
DE FESTA MAJOR

A càrrec de la Pirotecnia de Altura

CONCERT DEL TECLER I “EL
PRIMER NAN ENSENYA LA CARA”
Amb El Tecler i Amics del gegants de l’Orfeó
Canongí
Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› 21 h
Gratuït amb invitació prèvia
Servei de bar a taula

PASIÓN AZTECA

Balls, música i folklore mexicà
Plaça de Catalunya
› 23 h
Gratuït amb invitació prèvia

CONCERT DE WELCOME BAND
Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› Des de les 24 h fins a les 2.30 h
Gratuït amb invitació prèvia
Servei de bar a taula
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PRESENTACIÓ NOU LOGO DIABLES

Pista esportiva de l’Escola la Canonja
› 22.30 h
Gratuït amb invitació prèvia. Servei de bar a taula
Organitza Ball de Diables de la Canonja

FI DE FESTA PIROTÈCNIC

A càrrec de la Pirotecnia de Altura
----------------------------------------------

VENDA DE SAMARRETES
a càrrec d’Amics Handbol la Canonja
i Dies 1, 2 ,8 i 9 d’agost
De 12 a 2 del matí. Davant de correus
De 7 a 9 del vespre. Rambla de les Garrigues
i Dies 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 d’agost
De 10 a 12 del matí. Rambla de les Garrigues
De 5 de la tarda a 8 del vespre. Plaça de la Raval
i Dia 13 d’agost
De 6 de la tarda a 8 del vespre. Plaça d’Europa
De 2/4 de 9 a les 9 del vespre. Porxos de l’escola
i Dia 14 d’agost
De 2/4 de 8 a les 9 del vespre. Porxos de l’escola
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•

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2.
Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. Fases 1 i 2. Àmbit municipal: festivals
d’estiu i festes majors

En base a la normativa esmentada s’han adaptat per a la Festa
Major dos espais:
• Pista esportiva de l’escola. On es faran els actes de nit amb
possibilitat de posar taules i adaptar-hi un servei de bar.
Aquest espai serà numerat.
•

Plaça de Catalunya. On es faran els actes de tarda vespre,
amb seients separats i sense numeració.

COM PUC OBTENIR UNA INVITACIÓ?

Les invitacions s’hauran de demanar online a través
d’aquesta pàgina web: https://entradas.codetickets.com/
entradas/ajuntamentcanonja
•

Les invitacions es posaran a disposició del públic a partir dels
següents dies:
- Dia 5 per als actes dels dies 8 i 9 d'agost
- Dia 6 per als actes dels dies 13 i 14 d'agost
- Dia 7 per als actes dels dies 15 i 16 d'agost

•

En el moment de fer la sol·licitud d’invitació caldrà indicar
algunes dades personals. Entre elles, el telèfon mòbil.

•

Totes les invitacions seran nominals.

•

Es limitarà el màxim d’invitacions a obtenir. Aquesta dada
serà en funció de les característiques dels diferents actes. Tots
els actes tenen l’aforament limitat

•

•

És important disposar de correu electrònic ja que les invitacions s’enviaran per correu electrònic a la persona que faci
la comanda.
Mentre hi hagi aforament es mantindrà operativa la venda
d’entrades fins a mitja hora abans de l’inici de l’acte.

I SI NO DISPOSO DE CORREU
ELECTRÒNIC O CONNEXIÓ A INTERNET?

L’Ajuntament de la Canonja posarà a disposició un servei d’informació i obtenció d’invitacions al Castell de Masricart.
•

Aquest servei estarà obert els dies 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 13
al matí de 9 a 13 h i els dies 5, 10 i 11 a la tarda de 17 a 20 h.

•

Els requisits per obtenir les invitacions en aquest servei son
idèntics a si s’obtenen a través de la web.

OR

•
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El pregó i els actes de la
pista esportiva de l'escola es
podran seguir en streaming

En el moment de preparar la Festa Major d’enguany en relació a les
mesures de seguretat front la COVID 19, s’ha tingut en compte la
següent normativa:

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE
UN COP TINGUI LA INVITACIÓ?
•

La invitació té caràcter nominal i es podrà demanar el DNI
a la persona portadora.

•

Els menors entre 12 i 16 anys, en els actes on hi ha servei de
bar, han d’anar acompanyats d’una persona adulta (que també ha de tenir invitació) i aportar signat el corresponent full
d’autorització d’accés per a menors de 16 anys (es pot trobar
en un enllaç en el moment d’adquirir la invitació)

•

Cal ser solidari i obtenir les invitacions que es necessitin
veritablement. En el cas que s'hagin obtingut més invitacions
de les necessàries, es poden tornar al punt de servei del Castell
de Masricart. (Algú ho agrairà)

ACCÉS I MESURES DE SEGURETAT
•

L’obertura de portes tindrà lloc mitja hora
abans de l’inici de l’acte

•

Hi ha circuits diferenciats per a l’entrada i
sortida. Cal mantenir la distància de seguretat,
especialment en l’entrada i sortida.

•

S'ha de guardar la invitació ja que serà validada tant a l’entrada com a la sortida de cada
acte. Sortir sense validar la invitació farà que no
es pugui tornar a entrar.

•

Cal ocupar la cadira i/o taula corresponent
sense canviar l’ordre o ajuntar-ne

•

És obligatori l’ús de mascareta si no s’està consumint I fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrada
als recintes.

•

El servei de bar serà a la taula. En cap cas se
servirà a la barra.

•

Es prohibeix l’entrada de qualsevol beguda o
menjar de l’exterior.

•

No hi haurà pauses en l’actuació.

•

Per higiene i seguretat cal fer ús dels wc químics el mínim imprescindible.

•

L'organització es reserva el dret d’admissió.

•

Apel·lem a la responsabilitat individual per al
compliment correcte de totes les normes.

•

Respecteu en tot moment les indicacions
del personal de l’Ajuntament i dels membres
de seguretat.

•

Tots els actes de Festa Major tenen limitat
l’aforament per mesures de seguretat
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AJUTS I SUBVENCIONS MUNICIPALS
A continuació, trobareu un resum dels ajuts i subvencions que ofereix
l’Ajuntament de la Canonja, amb l’objectiu que d’una manera clara i amena
hom pugui conèixer a quins ajuts pot optar.
Aquestes són les mesures actualment en vigor, unes mesures que enguany,
degut a la pandèmia de la COVID-19, han vist flexibilitzats alguns dels seus
requisits i també incrementat alguns dels seus imports.
Tots aquests ajuts i subvencions s’han complementat amb una línia específica per fer front als efectes de la COVID-19, adreçada famílies, autònoms
i petites empreses.
A les pàgines 14 i 15 d’aquest butlletí trobareu un resum de les bases i els
requisits dels ajuts a les famílies.
I en breu, a la Seu electrònica, els autònoms i petites empreses podran
consultar les bases i els requisits per fer les sol·licituds.

SUBVENCIONS INDIVIDUALS
PER DESPESES PER L’OBTENCIÓ
DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

y DE 25 A 80 €

SEGONS CICLE EDUCATIU

Subvenció destinada als alumnes empadronats
al municipi i que assisteixin als centres de Llars
d’infants, d’Educació Especial, d’Educació Infantil,
Educació Primària, Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle
Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, públics i privats concertats, assignats pel Departament d’Ensenyament.

PREMIS PER A ESTUDIANTS DE
2N DE BATXILLERAT AMB MILLOR
PUNTUACIÓ EN L’EXPEDIENT
ACADÈMIC

y 1.000 €

Premi per a l’alumne/a que hagi obtingut millor puntuació
en l’expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, dels alumnes que la sol·licitin, empadronats a la Canonja, que hagin
estat cursant els seus estudis en qualsevol centre públic o
privat concertat, assignat pel Departament d’Ensenyament. En
cas que el premi no hagi estat destinat a un/a alumne/a de l’IES Collblanc,
es concedirà un altre premi per a l’alumne sol·licitant que hagi obtingut
millor puntuació i que hagi estat cursant els seus estudis en aquest Institut.

AJUTS PER ESTUDIS UNIVERSITARIS

y 150 €

Ajut destinat a estudiants universitaris de menys
de 26 anys o que, si superen aquesta edat, acreditin estar en situació d’atur, empadronats al municipi i matriculats en un universitat pública per tal
d’obtenir el títol oficial de grau universitari, en un
mínim de 25 crèdits nous durant l’anualitat.
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SUBVENCIONS ALS ESPORTISTES

y DE 75 A 1.500 €

Subvenció per a la promoció i pràctica esportiva, destinada a esportistes federats,
no professionals, empadronats al municipi des de l’1 de gener de l’any en curs,
d’entre 14 i 30 anys, excepte per aquells
esports en què les edats de major projecció
siguin altres (gimnàstica, natació, tennis, etc.).

SUBVENCIONS A LA NATALITAT
O L’ADOPCIÓ EN L’ÀMBIT DEL
MUNICIPI, DESTINATS ALS PARES
O MARES DE NENS O NENES
BIOLÒGICS O ADOPTATS

y 175 €

Subvenció destinada a tots els pares o mares dels nens o nenes biològics o adoptats,
nascuts a l’any en curs.

SUBVENCIONS DESTINADES
A PERSONES JOVES PER AL
PAGAMENT DEL LLOGUER

y FINS A 150 € MENSUALS

Subvenció destinada a joves d’entre 18 i 34 anys
que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys
empadronats al municipi i que disposen d’un contracte de lloguer amb domicili a la Canonja, vigent, pel període que va de l’1
de desembre de l’any anterior fins al 30 de novembre de l’any en curs (inclòs).

y CONCESSIÓ D’AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL

Ajuts destinats a les persones empadronades al municipi amb una residència continuada mínima d’1 any i que es
trobin en situació de vulnerabilitat o exclusió social, sent prioritàries aquelles que
tenen menors a càrrec. També podran ser
titulars dels ajuts, les persones no empadronades o les que ho estiguin amb una durada
inferior a un any, sempre que es trobin en
una situació d’emergència immediata i així
ho valori l’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social) del municipi.
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Tota la informació,
documentació i formularis
en aquest enllaç

SUBVENCIONS DESTINADES A LES EMPRESES
I NOUS EMPRENEDORS PER A LA PROMOCIÓ
DE L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI

y FINS A 8.000 €

Aquest sistema d’ajuts té l’objectiu d’incentivar la creació de
llocs de treball a la Canonja, dins els límits establerts en els
pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva plantilla empadronats al
municipi, mitjançant la Borsa de treball municipal. Per ser beneficiaris d’aquests ajuts, les empreses hauran de justificar la contractació de persones aturades i empadronades al municipi amb una
antiguitat mínima de 6 mesos, i amb un contracte mínim de 3 mesos,
mitjançant la Borsa de treball municipal de l’Ajuntament de la Canonja.
Les contractacions han d’implicar un augment del nombre de treballadors de
l’empresa, en relació a la plantilla de l’any anterior a la contractació.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL SUPORT
DE L’ACTIVITAT COMERCIAL I EMPRESARIAL, DESTINADES
A LA IMPLANTACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS

y 50 % DEL COST

Subvencions pel suport a l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja. Poden
ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques
que sol·licitin llicència per l’inici d’una activitat empresarial o comercial a
la Canonja dintre de l’àmbit de les claus urbanístiques R1 (casc antic), R2
i R4a. Es tracta de sufragar, en part, les despeses derivades de la redacció
dels projectes d’activitats o certificats tècnics per la posada en funcionament de l’activitat.

SUBVENCIONS PER A FER EFECTIVES
DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR,
ADREÇADES A PERSONES JUBILADES
O PENSIONISTES, PERCEPTORES DE
PRESTACIONS BAIXES

Els presents ajuts es concretaran en subvencionar el 50% del seu cost, amb
un import màxim de 500 euros per la redacció del projecte d’activitat, i de
200 euros per la confecció del certificat tècnic per la posada en funcionament de l’activitat.

DE LA TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

y FINS A 1.450 €

y FINS AL 100 % DE L’IMPORT
Subvenció destinada a les persones físiques,
empadronades al municipi, que no perceben
cap rendiment del treball durant l’exercici o
desenvolupament de cap activitat econòmica,
que tenen una pensió per jubilació, per invalidesa,
per viduïtat o per orfandat, en el moment d’obrirse la convocatòria, o bé una pensió o prestació no
contributiva, inclòs el PIRMI (sempre que el seu import
mensual de l’exercici de la convocatòria estigui dins
dels marges previstos a les bases), són titulars o cotitulars d’un dret sobre un habitatge (usdefruit o
habitació, propietat o arrendament), i no percebin
qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat
procedents d’altres administracions, ens públics o
privats, o de particulars, nacionals o internacionals.

SUBVENCIÓ PER A L’ARRANJAMENT
DE FAÇANES DEL NUCLI ANTIC
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions
els propietaris o arrendataris dels immobles
compresos en l’àmbit del nucli antic de la
Canonja que reuneixin els requisits establerts a
les bases reguladores.

SUBVENCIÓ PER ACOLLIR-SE
A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA DELS RÈTOLS

y FINS A 440 €

Subvenció destinada als titulars de
comerços (particularment o a través de la
Unió de Comerciants de la Canonja), així com
els titulars d’indústries i professionals de la Canonja que reuneixin els
requisits establerts a les bases.
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AJUTS PER A FAMÍLIES DAVANT LA COVID-19
FAQ’S – Preguntes freqüents
L’Ajuntament de la Canonja va aprovar en el ple del passat mes de juny
un paquet de mesures socials i econòmiques excepcionals per tal de reactivar l’economia i el comerç local, i per ajudar a les famílies canongines a
mitigar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.
Aquí us deixem una bateria de preguntes freqüents per resoldre dubtes sobre els ajuts extraordinaris destinats a les famílies per garantir
les despeses bàsiques de la llar.

q En què consisteix
la subvenció?

Consisteix en una prestació econòmica extraordinària per nucli de convivència, amb un únic pagament,
per facilitar l’adquisició de productes d’alimentació i
d’higiene personal, farmàcia, subministraments bàsics de
la llar o d’altres que es puguin considerar indispensables o necessaris per
la situació familiar o personal.

q Què s’entén per nucli
de convivència?

S’entén per nucli de convivència al mateix domicili, el format per la
persona sol·licitant amb altres persones amb qui està
unida per matrimoni o relació anàloga de convivència,
o per lligams de consanguinitat fins al segon grau, és a
dir, avis, pares, fills, germans i/o néts, o per adopció, que
conviuen en el mateix domicili, prenent-se en consideració les dades que figuren al padró municipal en data
14 de març de 2020.

q Què es considera
despeses bàsiques
de la llar?

Es consideren despeses subvencionables les destinades a facilitar l’adquisició de productes d’alimentació i d’higiene personal, farmàcia, subministraments bàsics de la llar (aigua, llum, gas, telefonia/internet... etc)
o d’altres que es puguin considerar indispensables o necessàries per la
situació familiar o personal, a criteri de la comissió de valoració.

q Quants ajuts
s’atorgaran per nucli
de convivència?

S’atorgarà un únic ajut per cada nucli de convivència.
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q Quina és la
quantitat de l’ajut?

La quantia de l’ajut es calcularà en funció
dels membres del nucli de convivència
segons la taula següent:
• Un membre
• Dos membres
• Tres membres
• Quatre membres

125 €
225 €
325 €
425 €

Per cada membre de més de
quatre, s’abonaran 100 €
suplementaris.

q Els menors
d’edat també
computen?

Sí, qualsevol membre del nucli de convivència computa a
l’hora de calcular l’import de la
subvenció.

q Si vaig estar
afectat per un
expedient de
regulació temporal d’ocupació o bé he estat a l’atur,
tinc dret a més compensació
econòmica?
En el cas que el sol·licitant i/o algun membre del nucli de convivència, a partir de
la declaració de l’estat d’alarma i mentre siguin vigents aquestes bases,
s’hagi vist afectat per un expedient
de regulació temporal d’ocupació, es
trobés en situació d’atur fins el 14 de
març de 2020 (inclòs) o hagi perdut la
feina a partir d’aquesta data, s’abonarà
una quantitat suplementària de 100 €,
per cada membre del nucli de convivència que pateixi aquesta situació.
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q Si no he estat a l’atur ni

m’he vist afectat per un
expedient de regulació
temporal d’ocupació

puc sol·licitar l’ajut?

Sí, la condició d’haver estat a l’atur o d’haver patit un ERTO és per rebre la quantitat suplementària de 100 € més.

q Com he de
justificar l’import
de l’ajut?

Aportant justificants, junt amb la sol·licitud, per un import igual o
superior a l’ajut concedit, de les despeses subvencionables realitzades
(alimentació, higiene, farmàcia, aigua, electricitat, gas, telefonia/internet,
o d’altres que es puguin considerar indispensables o necessàries per la
situació personal o familiar, a criteri de la comissió de valoració, com ara
lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, assegurances de la llar...).

q Qui dels
membres
de nucli de
convivència pot
sol·licitar l’ajut?

Qualsevol de les persones majors de 18
anys integrants del nucli de convivència que estiguin empadronades al municipi de la Canonja
amb una residència continuada
mínima des del 14 de març de
2020 (inclòs)

SEU
ELECTRÒNICA

q Com i a on ho
puc sol·licitar?

A través de la seu electrònica (procediment recomanat) o a les oficines habilitades a
l’edifici de la plaça de Catalunya, en horari de matins de
9 a 13 hores.

q Què necessito per
presentar la sol·licitud?

• Llibre de família o altra documentació
acreditativa de les condicions de convivència
• Documents justificatius de les despeses
• Documentació acreditativa de d’ERTO o situació
d’atur (si s’escau)
• Certificat de titularitat bancària

q A partir de quan ho
podré sol·licitar?

Des de l’endemà de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, aproximadament a
meitats d’agost (s’informarà a través de la
web i xarxes socials), i fins el 30 de novembre de 2020.

q De quina manera
rebré el pagament
de la subvenció?

Un cop revisada la sol·licitud presentada i resolta
favorablement, es lliurarà una targeta moneder precarregada amb l’import concedit per a
ser utilitzada en comerços de la Canonja.
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Escola d’Adults de la Canonja: REINICIEM!
És voluntat de l’Ajuntament de la Canonja garantir el dret a l’educació de l’alumnat adult del poble en els programes que ofereix la seva Escola municipal i de
manera presencial durant tot el curs 2020-20121, sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures ocasionades per la COVID-19.

CURSOS DE CASTELLÀ: Son estudis que pretenen capacitar, a persones
adultes estrangeres de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua castellana per tal que es puguin defensar en situacions i converses quotidianes
de vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, festes, organització, etc...).

Com a conseqüència de l’emergència sanitària viscuda, s’aplicaran les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dictin les autoritats competents en
la matèria per garantir la salut a totes les persones assistents. Els cursos que
s’ofereixen, supeditats a la demanda i a places limitades, inclouen una formació bàsica, un aprenentatge i millora de la llengua catalana i castellana i
una formació informàtica bàsica.

CURSOS D’INFORMÀTICA: S'adreça a aquelles persones que tenen interès
en adquirir les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i conèixer
les prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: el sistema operatiu,
el processador de textos, Internet i correu electrònic. Es proposa un nivell de
principiant (Inicial) i un de bàsic, per a persones ja iniciades.

FORMACIÓ BÀSICA: L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure o bé que millorin la seva ortografia, expressió
escrita i lectura i facin càlculs elementals. Així mateix es realitzen pràctiques
d’estimulació cognitiva amb blocs de: atenció, memòria, lògica i càlcul mental.
S’organitza en tres nivells que inclouen tres àrees de coneixement: la llengua,
les matemàtiques i el coneixement del medi social i natural.

També des de l'Escola, s'organitzen sortides de caire cultural i lúdic i
s'impulsa la participació en actes promoguts per altres col·lectius i
entitats del poble. L'Escola d'Adults està ubicada al Centre Cívic, entre la
plaça de Catalunya i la plaça d’Europa. El període de preinscripció es durà a
terme del 3 al 10 de setembre i posteriorment es farà la matriculació del 14
al 18; l’horari d'atenció al públic serà de 16 a 19 h.

CURSOS DE CATALÀ: Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència per comunicar-se i expressar-se per escrit en llengua catalana. S’ofereixen 5 nivells: Inicial, Bàsic,
Elemental, Intermedi i de Suficiència.

Podeu informar-vos al telèfon 977 556067
o per correu electrònic: escolaadults@lacanonja.cat
US HI ESPEREM!

OBRES EN MARXA
Les obres d’estiu de manteniment
i millora de l’escola
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Al llarg de l’estiu s’estan duent a terme diverses obres de conservació,
manteniment i millora de l’edifici de l’Escola la Canonja. Les més destacables són la impermeabilització i millora tèrmica de la coberta de les aules
d’educació infantil i les millores en els accessos també a la zona d’educació
infantil, on es col·locarà gespa artificial i s’hi habilitarà una zona d’aparcament de bicicletes i un espai de càrrega i descàrrega per als vehicles que
proveeixen les viandes de la cuina. També es duran a terme obres de millora
d’una escala i rampa d’accés al pati i es crearà una jardinera.

Millores a l’inici del carrer Marina
Aquest estiu, s’han dut a terme les obres de millora de l’inici del carrer Marina i del creuament entre els carrers Marina, Raval i l’inici de
l’avinguda de la Florida. Aquesta intervenció suposa una millora de les
condicions de seguretat dels vianants, alhora que s’ha cercat la reducció de
la velocitat en tot l’àmbit d’intervenció i guanyar espai de vorera.
Durant l’última setmana de juliol quedaran enllestits tots els paviments de les
voreres, i durant la primera setmana d’agost es procedirà a l’asfaltat i al pintat
de la senyalització, de manera que l’obra pugui estar acabada per al 15 d’agost.

RÀ
SE
TÍ
NO

Mai hi ha un final, tot és continu i sempre cal encetar projectes nous. Ja
fa mesos que no anem físicament al centre però la realitat que vivim ens ha
fet adonar que les distàncies poden desaparèixer, i, fins i tot, oblidar que ens
comuniquem virtualment.
La decisió de no poder assistit al centre ens va agafar a tots desprevinguts,
però tenim una gran sort, vosaltres, els adolescents, sou camaleònics i us
adapteu amb una rapidesa trepidant a qualsevol canvi. A més, aquest enemic
constant que tenim a les aules, el vostre telèfon mòbil, i la vostra competència
digital, han facilitat la comunicació i han possibilitat una nova manera d’avançar.
Tots ens hem reinventat i en molt poc temps, des de la distància, hem aconseguit
continuar normalitzant el nou espai virtual. Tots ho hem viscut amb neguit. Certament, la desconeixença, les noves situacions, el no controlar, la desinformació,
el no saber...sempre provoquen angoixa. La vida ens ha posat a prova, ens ha
avaluat? El nostre sistema educatiu avalua per competències. I què és això de les
competències? Un nou invent d’avaluació?
El concepte de competència en el món educatiu mesura en quin grau l’alumnat
és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la vida en societat,
tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral. Ara més que mai
s’ha evidenciat que cal tenir assolides aquestes competències per a poder superar un moment com els que estem vivint. Necessitem persones competents,
amb capacitat de desenvolupar-se i adaptar-se en un món canviant i ple de
sorpreses. I aquesta és la nostra feina: Acompanyament en el vostre procés
d’aprenentatge. L’aprenentatge continuat al llarg de la vida esdevé avui una
condició clau per formar persones amb pensament crític i compromeses, amb
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Final de curs, final d’etapa, projectes nous

més possibilitats d’inserció social i professional en una societat canviant i en
evolució constant. Tot el personal del centre ha col·laborat durant tota la
vostra estada a l’Institut Collblanc per aconseguir aquest objectiu. Entre tots,
hem anat fixant les bases per al vostre autoconeixement, autoestima i la pràctica de presa de decisions per anar reorientant el vostre propi projecte de vida per
a integrar-vos en el món present i futur.
Juntament amb les vostres famílies us hem fet un acompanyament personalitzat
incorporant estratègies didàctiques i pedagògiques per afavorir el vostre aprenentatge i autonomia, posant les màximes expectatives i proporcionant-vos l’oportunitat d’obtenir el màxim i el millor de vosaltres mateixos, fomentant les vostres
potencialitats i el vostre compromís amb la tasca d’aprendre. Tota la comunitat
educativa del Collblanc ha participat en el vostre aprenentatge constant i desitja a
tots els que finalitzeu etapa molt d’èxit en tot el vostre llarg recorregut i a la resta
molt bon estiu i esperem veure’ns ben aviat. Recordeu: la vida no us planteja exàmens escrits, la vida no us programa un dia i una hora per resoldre uns problemes
avaluables quantitativament, la vida no us dona cita per entregar un treball o un
projecte: no, la vida no funciona així. La vida ens avalua a tots constantment i és
a cada moment que hem de demostrar que som capaços de viure-la plenament.
La vida és un continu aprenentatge. L’aprenentatge no té un principi, no té un
final. La vida ens obliga a trobar estratègies per a resoldre reptes o situacions problemàtiques que requereixen la nostra autoavalució per aprendre de la situació i
ser més experts i encertats a la propera ocasió. La vida és molt bonica, us aconsello
que gaudiu, amb responsabilitat, tots els instants que us ofereix.
Cristina Gispert Folch, Directora Institut Collblanc

Idees per aquest estiu...
Les nenes i els nens, després d’haver viscut aquest tercer trimestre de manera telemàtica per raó del COVID-19, estan ben farts de deures, i de ben segur que avorrits
d’haver seguit les tasques acadèmiques a través d’una pantalla. També han trobat a
faltar a les amigues i als amics... Ara toca gaudir de les merescudes vacances d’estiu.
Des de l’Escola La Canonja hem fet arribar a les nostres famílies un llistat amb 25
idees divertides per a poder realitzar aquest estiu. A veure què us semblen...

14. FES UNA MANUALITAT
15. DECORA UNA SAMARRETA
16. FES BOMBOLLES DE SABÓ
17. CREA UNA CAPSA DE TRESORS
18. CANTA MOLTES CANÇONS
19. FES ALGUN EXPERIMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El dia 14 de setembre quan tornem ens agradarà molt poder veure alguna
evidència (foto, dibuix, redacció....). Ja us vam dir que un cop les tinguem
totes les exposarem! Amb el muntatge de l’exposició volem donar rellevància a les activitats que haurà viscut tot l’alumnat del nostre centre al llarg
d’aquestes vacances. Cuideu-vos molt i passeu un molt bon estiu! Us
envio una abraçadota molt forta!

FES UNA GUERRA D’AIGUA
CUINA ALGUNA COSA DOLÇA (O DOS)
FES VOLAR UN ESTEL
PINTA A L’AIRE LLIURE
GAUDEIX D’UNA NIT D’ESTELS
CAMINA DESCALÇ PER LA GESPA
HUMIDA
7. VES EN BICICLETA, PATINET, PATINS...

8. DESCOBREIX UN NOU JOC DE TAULA
9. FES UNA EXCURSIÓ ON VULGUIS
10. FES UN PÍCNIC AMB FAMÍLIA
11. GAUDEIX D’UNA PEL·LÍCULA AMB
CRISPTETES
12. BANYA’T / MULLA’T TANT COM PUGUIS
13. FES GELAT CASSOLÀ O ALGUNA
BEGUDA REFRESCANT

20. BUSCA INSECTES
21. FES MOLTES FOTOS
22. GAUDEIX D’UNA POSTA DE SOL
23. APRÈN UN TRUC DE MÀGIA
24. AVORREIX-TE DE TANT EN TANT
25. SOMRIU CADA DIA!

Elisenda Virgili i José, Directora de l’Escola La Canonja

Tanquem la primera fase
amb 74 propostes rebudes

comporta que aquestes propostes repetides tinguin més
probabilitat de guanyar, doncs això s’ha de fomentar
en la fase de votacions i no pas en la de propostes.

La primera fase dels Pressupostos Participatius 2020-2021 es va tancar el
dia 28 de juny amb un total de 74 propostes, seguint la tendència de l’anterior edició durant la qual se’n van rebre un total de 79.

Ara durant els mesos d’estiu els tècnics municipals faran l’estudi de viabilitat de les
propostes vàlides i del 15 al 30 d’octubre
s’iniciarà el procés de votació popular, que
es podrà fer de forma telemàtica i presencial.
Cal destacar en aquesta fase de la votació, una
novetat d’enguany, que les propostes que no siguin escollides per un mínim del 15 % dels votants
no podran ser seleccionades.

Les propostes fan referència a aspectes de mobilitat i seguretat viària, a
la instal·lació de més mobiliari urbà, a arranjaments de la via pública, a la
millora i creació d’equipaments infantils i esportius, a crear nous elements
culturals, entre d’altres temàtiques.
Encara cal millorar, però, en el fet de no presentar propostes repetides de forma
conscient, doncs això només suposa més feina en la fase de validació però no

El tancament i avaluació del procés serà durant el mes de novembre.
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Salvador Ferré
Budesca

Amb la salut no s’hi juga
En el ple del passat onze de juny el nostre
grup municipal va presentar una moció en
la que s’instava a la Generalitat a la reobertura i posada en funcionament de tots
els serveis habituals que es duen a terme al
consultori mèdic del nostre municipi.
El consultori romania tancat des de l’inici de
la pandèmia al mes de març. Aquesta mesura,
que en els moments més durs de la crisi sanitària podia tenir un cert sentit, enteníem que,
una vegada passada la fase inicial de control
de la pandèmia i atesa la baixa afectació al
nostre municipi, s’havia de revertir recuperant
la normalitat en el servei i oferint la totalitat
dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de
forma presencial. S’ha de tenir en compte que
molts dels usuaris són pacients d’edat avançada i amb diferents patologies, pel que cal minimitzar els desplaçaments i garantir l’atenció
més propera i directa possible.
La setmana següent a l’aprovació de la moció,
després de reunions i requeriments als responsables sanitaris, la Generalitat va procedir
a l’obertura del consultori però amb serveis
molt limitats. Aquestes restriccions en el servei
han generat un malestar evident en la població, només cal veure les xarxes socials, i del que
l’equip de govern municipal n’és coneixedor.
Aquesta pandèmia ha posat en evidència el
que molts ja apuntàvem des de fa temps, que
els serveis sanitaris públics no disposen tots
els recursos humans i materials necessaris per
prestar els serveis de forma eficaç tal i com la
ciutadania reclama i mereix. El Departament
de Salut ha volgut utilitzar la crisi de la Covid-19 per dissimular les seves mancances i la
seva incapacitat de gestió en l’àmbit de l’atenció primària, però el tancament de més de 500
CAPs i consultoris a tot Catalunya demostra
que aquesta manca de recursos existeix.
Una manca de recursos que s’estén a tots els
àmbits de la salut i a la que s’hi afegeix la
gestió erràtica de la pandèmia amb canvis
de fase exprés en àrees, com Lleida i Barcelona, on l’afectació i la transmissió havia estat
molt alta; les dificultats de control dels nous
brots; la manca de sistemes de prevenció,
seguiment i rastreig. Ha faltat des de bon
principi una coordinació i direcció tècnica
solvent, capaç d’aglutinar tot el coneixement,
i fer una veritable direcció i lideratge de salut
pública, per comunicar amb més temps i certesa a la ciutadania la informació i les reco18

manacions que convenien en cada moment.
No pot ser que en una situació d’emergència
sanitària hàgim estat 45 dies sense responsable de la Secretaria de Salut Pública.
El govern municipal no restarà al marge
d’aquesta problemàtica, al menys pel que fa al
nostre consultori, seguirem insistint, seguirem
reclamant tot allò que creiem que els canongins i canongines mereixen.
Entrem a l’agost, temps de vacances i de
festa major, us desitgem que en pugueu
gaudir amb salut, encara que sigui amb les
limitacions que ens imposa la situació.

Oriol Olivé
Barberà

Per sort el 17 de juliol, 3 dies després de fer
6 mesos de l’accident, el jutjat número 1 de
Tarragona va presentar les diligències prèvies
que divideixen la investigació en 3 parts. La peça
principal investiga l’accident i l’auto afirma deficiències i insuficiència de personal de seguretat
i defectes en el manteniment de instal·lacions i
maquinària. Cap circumloqui, zero subterfugis.
Les altres dues peces no tenen relació amb
l’accident però a causa de la investigació se’n
desprenen fets delictius. La peça número 1
investiga les actuacions empresarials i administratives en relació a les llicències i autoritzacions per alguns dels reactors de la empresa.
La segona peça investiga actuacions negligents per vessaments d’aigües residuals directament al mar. En resum: un bon desgavell.
Sobren paraules. Cal que l’Ajuntament es
personi en el judici per l’accident d’IQOXE
tal i com es va comprometre en la sessió
plenària del 30 de gener. Ja han passat
masses dies. Bona festa major!

6 mesos després de l’accident d’IQOXE
El passat 14 de juliol va fer 6 mesos de l’explosió a l’empresa IQOXE. Aniversari desapercebut, desmemòria voluntària? Ens volen fer
oblidar per no reclamar.
Iniciativa política. Després de l’accident del 14
de gener, Som Poble va proposar una moció per
tal que l’Ajuntament actués davant l’accident
per protegir la població, esclarir els fets i millorar els protocols i la coordinació. De la proposta
en va sorgir la moció conjunta aprovada el 30
de gener per tots els grups polítics de l’Ajuntament. En el 6è acord d’aquesta moció es demanava que la Generalitat es personés en cas que
les actuacions judicials suposessin responsabilitats de tipus penal per part de l’empresa. Així
mateix, també s’indicava que “l’Ajuntament (de
la Canonja) també és personarà, prèvia acreditació dels requisits i tràmits procedimentals
establerts per l’ordenament jurídic, si es dóna
aquest supòsit”. Acords aprovats, responsabilitats penals vs amnèsia voluntària?
Des de llavors no hi ha hagut res. Inacció municipal, silenci corporatiu, col·laboracionisme
vergonyós. El 28 d’abril, l’alcalde i José Luis
Morlanes, conseller delegat d’IQOXE firmen un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Canonja i IQOXE, en el marc de la crisis sanitària
i social ocasionada pel SARS-COV-2 (Covid-19).
Aquest és el nom complet del conveni i 21.000 €
el preu. Entramat polític i lligams de partit. Masses casualitats que convergeixen. Acció infame.
Més iniciativa política. Al ple de l’11 de juny,
Som Poble presenta una moció per instar a
la Generalitat que suspengui l’autorització
ambiental d’IQOXE després de diverses informacions sobre la manca d’homologació
del pla d’autoprotecció. La resposta: silenci i
ara no toca. Pujolisme en ple segle XXI.

Francisco
Gómez Torres

Es la hora de la responsabilidad individual
y colectiva
Las dificultades sacan lo mejor de nosotros,
nos incentiva a centrarnos en lo importante y
lo más importante son las personas a las que
queremos. Este virus viene a amenazarnos a
todos, pero en especial a los más débiles, a
nuestros padres, abuelos, a nuestros enfermos,
pero en realidad ninguno estamos a salvo.
La sombra de la Covid-19 nos va a cubrir
durante meses, ya hemos visto la incompetencia en general de la mayoría de las administraciones, no podemos dejarles solo a ellos
nuestra seguridad porque no es suficiente.
La primera barrera de seguridad será nuestro sentido común, la responsabilidad individual de mantener las distancias al trabajar,
al comprar, al relacionarnos con nuestros
conocidos. Responsabilidad de usar la mascarilla en cualquier lugar público, de autoconfinarnos sin ir a ver a personas de riesgo
si tenemos fiebre, de usar geles.
Como siempre en este país, donde no lleguen
las autoridades deberán llegar los ciudadanos,
en nuestra mano está el hacer de La Canonja,
de nuestros hogares, auténticos oasis de Covid- 19.
La incertidumbre económica también se cier-

Es mi intención el buscar el acuerdo con el
actual equipo de gobierno municipal para
conseguir pasar de una política de construcción de edificios faraónicos a una política de
soporte social, de incentivación del comercio,
de auténtica solidaridad municipal.
Pero la clave de todo vas a ser tú, ciudadano de
La Canonja. Vas a ser tu con tu sentido común,
con tu responsabilidad, quien vas a conseguir
alejar al Covid-19 de nuestro pueblo. Vas a
ser tu quien va a conseguir que se invierta en
las personas con tu actitud exigente ante los
políticos, en especial los municipales, pues los
vemos casi cada día y en un pueblo de 5900
habitantes una persona cuenta, tú cuentas.
Recuerda que la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos.

Maite Olivé
Guinovart

Generar menys residus, fent que sigui el
nostre estil de vida
Només hem de reflexionar. La brossa sobra!
De quins materials està fet tot allò que
llencem a la brossa? en podem prescindir?
Podem REBUTJAR (tot allò que no necessitem), REDUIR (d’allò que sí necessitem),
REUTILITZAR (el que consumin), RECICLAR
(el que no podem rebutjar, reduir o reutilitzar) i per últim quedaria COMPOSTAR. Els
grans canvis comencen en petites accions,
no es fàcil perquè quan anem al supermercat i mirem les prestatgeries, tot està ple de
plàstic i la nostra cistella de la compra plena
de productes embolicats en plàstic, per tot
arreu el plàstic és present. Ho hem de fer
bé i tenim les eines (contenidors per reciclar,
deixalleria.. ), fem-les servir.
Què podem fer en el nostre dia a dia?
Anem a la compra:
Un cistell i una bossa de roba pel pa (com
sempre s’havia fet). A la fruiteria o a la verduleria ho col·locarem tot a les bosses de

malla ecològiques i reutilitzables. A la carnisseria i a la peixateria, pots optar que t’ho
emboliquin en paper o pots portar les teves
pròpies carmanyoles o “tuppers” de vidre.
Així, també potenciem el comerç local.
Les pastes, olives, cereals, arròs, llegums,
galetes, fruits secs, sabó, gel..., tenim l’opció
de comprar a granel afavorint els productes
de km 0. Llencem l’idea per un nou tipus de
botiga al nostre poble, i tu, que potser ho
tens al cap, ho podries fer realitat!
Conservació dels aliments:
Les bosses de plàstic, paper d’alumini o
paper film, no valen! Fes servir pel congelador o per la nevera les bosses de silicona reutilitzables o els “tuppers” de vidre.
Pels entrepans també podem fer servir els
embolcalls de cera d’abella (alternativa
sostenible) o silicona, que ja molts infants
porten a l’escola. Les pastes, olives, cereals,
llegums... en pots de vidre que, igual que
amb els “tuppers”, evitarem que el menjar
s’impregni de plàstic.
Aigua embotellada. Adeu! El nostre organisme ingereix mils de partícules de microplàstics l’any i que es queden al nostre cos.
Alguna alternativa pot ser la instal·lació de
filtres a l’aixeta o el sistema d’osmosi entre altres. I recordem que al nostre territori
podem veure l’aigua de l’aixeta, analitzada
per controlar i millorar la qualitat de l’aigua per la nostra seguretat.
Posem de la nostra part i contribuïm una
miqueta a la reducció de residus, evitarem
ingerir les partícules de plàstic, i quant vagis
a la muntanya, al gimnàs, al parc, si no portes ampolla de vidre, porta la cantimplora!
No podem oblidar-nos dels envasos retornables una pràctica de temps passats, que
ens hem de conscienciar que ha de tornar, i
que ja hi ha llocs que ho estan fent!!!
Col·labora per un món més sostenible
i el nostre estil de vida serà generar
menys residus.

Marc
Riu i Rusell

La Covid-19 ens posa a prova com a poble
La Covid-19 ens ha sacsejat. Ha causat
infinitat de contagis, ha provocat moltes
morts i ha fet que les rutines hagin variat
substancialment. Aquestes alteracions han
afectat col·lateralment l’economia de mol-
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ne sobre nosotros, el temor a perder el trabajo
o el negocio familiar está presente en casi todos los hogares de La Canonja. De momento
están llegando ayudas estatales, autonómicas
y en breve las municipales, pero en tiempos de
dificultad no basta con que la administración
“eche una mano”, se ha de echar el resto y es
preciso que se dejen de lado proyectos que
ahora son accesorios y se centren en apoyar
el día a día de los ciudadanos.

tes famílies, ja que la feina i els negocis
n’han sortit perjudicats.

Estem davant d’un repte com a poble, en
què les accions individuals afecten tot el
conjunt i cal molta responsabilitat i solidaritat per minimitzar els riscos a fi que no es
generi un rebrot.
Distància, mans i mascareta. Aquest és el
missatge que ens arriba per tal de combatre
aquest virus odiós. Són tres accions simples
que podem portar a terme per tal d’evitar la
transmissió: neteja de les mans de manera
repetitiva, mantenir la distància social i l’ús
de la mascareta. És molt simple. L’Administració central i el Govern tenen les competències principals sobre aquest afer, però no
oblidem que l’Ajuntament també té l’obligació de protegir els seus veïns i veïnes i pot fer
moltes accions en aquesta direcció. Ens hem
de preguntar si el nostre Ajuntament fa tot
el que està a les seves mans per evitar que la
Covid-19 es propagui per la nostra població.
Repassem algunes d’aquestes accions.
La comunicació ha de ser més efectiva que
mai. És vital assegurar que el missatge arribi i
fer una feina ingent de pedagogia per tal que
ningú es relaxi. Cal utilitzar tots els canals disponibles. La Guàrdia Municipal ha de ser un
dels transmissors al carrer, amb un missatge
positiu i clar, més que no pas sancionador.
La col·laboració directa amb els comerços
i negocis és bàsica en aquesta prevenció. Cal
ajudar els comerços a mantenir la higiene i
treballar conjuntament per tal de garantir que
la circulació dels clients dins de l’establiment
sigui segura i mantenint la distància.
Els bars i restaurants són un punt de trobada de molts canongins i canongines.
L’Ajuntament ha d’ampliar la zona d’ús
exterior, sense cost econòmic, per tal
d’assegurar la distància entre taules. I és
important que es revisi i es dialogui molt
amb els propietaris. En altres espais, com
la piscina, també s’hauria de controlar la
distància entre els usuaris.
Les mascaretes són un forat en l’economia
familiar. Subvencionar-les seria una bona
ajuda per a les famílies amb pocs recursos.
En l’inici de la pandèmia, des d’altres ens,
es van dur a terme neteges dels carrers
amb solucions desinfectants. Aquestes
accions caldria repetir-les periòdicament
per tal de disminuir el risc d’infecció.
Només amb un compromís ferm de tots
i totes podrem minimitzar els efectes de la
Covid-19 en la nostra localitat. L’Ajuntament ha de liderar aquesta tasca, ja que és
el màxim responsable i té la competència de
protegir i assegurar el benestar del poble.
La situació exigeix el màxim de tothom.
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