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Serveis de l’Ajuntament

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
Agost: tancat a les tardes
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

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

SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h
ssocials@lacanonja.cat

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

SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Plaça de Catalunya, s/n 977 546 100
dilluns de 9 a 13 h
Eines per la recerca laboral: de 9 a 10 h
Club de feina: de 10 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13 h

ESCOLA D’ADULTS
Plaça de Catalunya, s/n 977 556 067
Atenció al públic: els divendres de 10 a 13 h.
escolaadults@lacanonja.cat

LLAR DE JUBILATS
Plaça de Catalunya s/n 977 541 883
Cafeteria de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de
15 a 18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria amb cita prèvia trucant al telèfon 696
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home,
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t DILLUNS de cada
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia de dilluns a divendres
de 9 a 13 h o al telèfon 977546100
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Plaça de Catalunya s/n 977 546 100
Informació i inscripcions a les activitats
al carrer Raval, 8
ssocials@lacanonja.cat
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
BANC DEL TEMPS
Plaça de Catalunya, s/n. 1r pis del Centre Cívic
bancdeltemps@lacanonja.cat
646 745 673
Gestora de la secretaria: Pilar Orellana

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

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 545 308
BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i
divendres de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a
divendres de 16 a 20 h.
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
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 19.30 h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
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

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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Canvi de paradigma

Fins ara només teníem present que el risc potencial de les indústries
petroquímiques del nostre territori vers a la població estava en l’aire
que respirem, és a dir, que l’únic perill era el famós núvol tòxic.
Després del 14 de gener aquesta percepció canvia totalment. Ara sabem que, en cas d’accident, no només hi pot haver contaminants
tòxics a l’atmosfera sinó que també es pot projectar metralla i que
pot recórrer fins a 3 kilòmetres des del lloc de l’explosió. Aquest fet,
impensable fins ara, ens ha portat a un nou panorama que la indústria química a nivell mundial haurà d’analitzar i avaluar per trobar els
mecanismes de seguretat i protecció que necessiten les poblacions
del voltant.

Ja fa gairebé un mes de l’accident i s’han dit i escrit moltes coses al
respecte, però ara tot està en mans del jutjat d’instrucció número 1
de Tarragona que ha obert una investigació, sota secret de sumari,
per esclarir les causes i determinar les possibles responsabilitats. Per
tant hem de deixar actuar a la justícia i abstenir-nos de fer segons
quines declaracions que puguin perjudicar la investigació. No vulguem treure un rendiment polític a un tema tan seriós i tan greu.
El que està clar és que hi haurà un abans i un després del 14 de gener i això
ens portarà a revaluar els nous riscos i a millorar els protocols i els sistemes d’avisos a la població. Des de l’Ajuntament de la Canonja continuarem treballant, com sempre hem fet, per garantir la seguretat dels nostres
veïns al màxim i ens posem a disposició de l’administració autonòmica,
màxima responsable en cas d’emergència, pel que sigui necessari.
Dit això, el que sí vull expressar públicament és el meu agraïment als
cossos de la Guàrdia Municipal i Protecció Civil del nostre municipi, per
la seva impecable tasca durant la gestió posterior de l’explosió, mostrant en tot moment la seva implicació i voluntat de servei a la població.
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Mai hagués volgut escriure aquestes línies, perquè mai hagués pensat que una cosa així succeiria al nostre municipi. Tots tenim el dimarts 14 de gener gravat en les nostres ments. Tots sabem on érem,
què fèiem i amb qui estàvem aquella fatídica tarda. L’explosió d’un
reactor de l’empresa IQOXE, que va provocar 3 morts i diversos ferits
de consideració, ha suposat un canvi de paradigma en la indústria
petroquímica mundial i en les poblacions que l’envolten.
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Oci i cultura per Nadal
Les passades dates nadalenques, el nostre poble va poder comptar un any
més amb el Parc de Nadal, que es portà a terme els dies 26, 27 i 28 de
desembre gràcies a la col·laboració de diferents entitats canongines i la
Regidoria de Cultura.

Camàndules torna a presentar
les dotze campanades a la
revetlla del poliesportiu

Un any més, ha estat un èxit de participació tant per part d’entitats com de
públic i les diferents activitats han tingut un bon nivell d’acollida. La darrera
jornada es va posar en funcionament com en anteriors ocasions l’entrada
solidària en benefici de Càritas.

Per segon any, el Grup de Teatre Camàndules va retransmetre les campanades de Cap d’Any durant la festa celebrada al poliesportiu de la Canonja.
Tothom present a la revetlla es va poder prendre el raïm de la sort al ritme
de les dotze campanades retransmeses des del costat del campanar de l’Església de Masricart, entre rialles i amb connexions a ciutats d’arreu del món.

Així mateix, dins dels actes que amb motiu del Nadal va organitzar la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja, es vol destacar de manera especial
el concert de l’orquestra Camerata XXI que va omplir d’espectadors l’església
de Sant Sebastià el diumenge dia 22 de desembre amb el seu concert “teatrero”.

La retransmissió, feta en un fals directe, és una iniciativa de la Regidoria de
Festes i es va dur a terme gràcies a la participació desinteressada del grup
canongí de teatre Camàndules.

Un altre dels actes que va fer sortir al carrer a molta gent fou la cantada
de nadales que tingué lloc a la plaça del Castell. Si bé, l’inesperat èxit de la
convocatòria i la novetat de l’esdeveniment va fer palesa la necessitat d’una
reestructuració d’aquesta proposta per al proper Nadal.

Gran rebuda canongina
als Reis Mags d’Orient
La Comissió de la cavalcada és un grup de joves que treballen amb molt
d’esforç i alegria durant mesos per rebre com es mereixen a Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient a la Canonja i per ajudar-los en la seva gran tasca de
repartir els regals a tots els infants del poble.
La Cavalcada és un dels actes més multitudinaris de l’any. Els carrers s’omplen de gent esperant amb il·lusió l’arribada de Ses Majestats, acompanyats
de tot el seu seguici, els patges il·luminant els carrers amb les torxes, els
malabaristes, el geperut, els pastorets...
Aquest dia tan màgic és gràcies a totes les persones que el fan realitat, les
persones voluntàries, els i les joves de la Comissió, els infants del pessebre, tractoristes, Ball de Diables, voluntaris de protecció civil, el personal de
l’Ajuntament... A totes aquelles persones, grans i petites, que posen tota la
seva il·lusió perquè el vespre del 5 de gener sigui pura emoció i alegria.
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Joan Pons Miquel pren
possessió com a nou Jutge
de Pau de la Canonja

El canongí Carlos Ordóñez,
campió de Catalunya de
Resistència Clàssiques

El Jutjat de Pau de la Canonja compta amb un nou titular per als pròxims quatre
anys. Joan Pons Miquel substitueix a Sebastià Olivé Marca, primer Jutge de Pau
del municipi que ha exercit durant vuit anys des del seu nomenament l’any 2011.

El canongí Carlos Ordóñez ha aconseguit pujar al més alt del pòdium a
la Copa Catalana de Resistència de motos Clàssiques i ha volgut dedicar
aquesta victòria al seu amic i fan número u, Óscar Atance, que mai es va
perdre ni una sola de les seves carreres.

El dimarts 7 de gener es va dur a terme l’acte oficial de presa de possessió del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau Substitut de la Canonja. Davant la presència
de l’alcalde Roc Muñoz i de la secretària del Jutjat de Pau, Eva Gran, el Sr. Sebastià
Olivé Marca va fer l’entrega simbòlica de la vara i la toga al Sr. Joan Pons Miquel,
que va signar l’acta que li atorga la capacitat plena per actuar com a Jutge de Pau
Titular del nostre municipi durant els propers quatre anys. En el mateix acte, el
Sr. Antoni Rion Robert va signar l’acta de presa de possessió com a Jutge de Pau
Substitut de la Canonja, rellevant així al Sr. Antonio Guinovart Solé.
Sebastià Olivé va voler agrair la confiança depositada durant aquests anys,
així com la feina feta pel personal del Jutjat de Pau que, formant un equip
amb ell com a titular, van endegar el Jutjat de Pau i el Registre Civil de la Canonja des de zero l’any 2011. També va encoratjar als nous Jutges de Pau a seguir amb coneixement, il·lusió i, fins i tot, a millorar el treball realitzat fins ara.

Carlos Ordóñez va quedar primer en la competició de 4 hores de Resistència
Clàssiques Asfalt disputada el passat 2 de novembre al circuit de Calafat. La
cursa va donar per acabada la temporada 2019 amb un ambient digne de
cites internacionals amb 48 equips participants, el límit màxim d’inscripcions.
El canongí, de l’equip Motobike Reus Classic Team, es va imposar en la categoria Supersport amb 141 voltes.
Ordóñez va heretar l’afició a les motos clàssiques del seu pare, mecànic de
motos de carrera dels anys 80 i 90. L’any 2015 es va decidir a competir per
primera vegada a Castellolí assolint ja la segona posició.

Joan Pons, per la seva banda, va remarcar la il·lusió amb la que prenia el càrrec per
treballar al servei dels canongins i canongines en un edifici del que guarda records
familiars d’infantesa i agafant el relleu de qui sempre ha considerat un mestre.
Finalment, l’alcalde Roc Muñoz va tenir unes paraules d’agraïment cap als
quatre Jutges de Pau.
Els nous jutges de pau, titular i substitut, han pres possessió de llurs càrrecs
després d’haver estat nomenats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a proposta de l’Ajuntament de la Canonja.

Antonio Reyes,
nou vocal del Consell
Esportiu del Tarragonès
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja, Antonio Reyes, va rebre
la insígnia institucional del Consell Esportiu del Tarragonès (CET) com a nou
membre de la comissió durant la primera reunió de l’actual comissió directiva
pel nou mandat 2019-23, celebrada el passat 4 de desembre.

La presidenta del CET, Estefania Serrano, va lliurar les insígnies als dos nous vocals, al Sr. Antonio Reyes i al Sr. Alex Cañas (representant del CF CE Altafulla), que
van manifestar la seva voluntat de poder aportar i col·laborar en tot allò que
optimitzi i ajudi al foment de l’esport, escolar i per a tothom, a la nostra comarca.
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La Festa Major d’hivern
Des de l’Ajuntament de la Canonja volem agrair la bona disposició de tothom que ha col·laborat en la Festa Major d’enguany.
Des de la Regidoria de Festes ens mostrem molt satisfets de l’acollida que
han tingut els diferents actes que, com els monòlegs i l’escudella, van haver
de penjar el cartell d’aforament complet.
De la resta d’actes, potser pel fet de ser nous, ens proposem destacar la Nit
Jove, que deixà ben palès que la joventut molts cops va més enllà d’una
edat determinada, i l’actuació dels Superherois que, malgrat la pluja que va
fer traslladar l’acte al poliesportiu, va presentar a la Canonja un espectacle
musical on tots els membres de la família hi van tenir cabuda.

Carretons
i andròmines
El passat divendres 17 de gener es va donar el tret de sortida a la Festa
Major d’hivern 2020 amb la Baixada de Carretons i la primera baixada
d’andròmines.
La Baixada de Carretons ja suma més d’una vintena d’anys sense interrupcions com a activitat comunitària i familiar dins del programa de festes.
Enguany, hi van participar una trentena de carretons inscrits més totes aquelles famílies que van voler provar la baixada una vegada acabada l’activitat.
El circuit estava ambientat de la temàtica del videojoc de Mario Bros, els
participants havien d’esquivar plàtans, agafar monedes i evitar la tinta al
llarg del recorregut. Un cop finalitzades les tres baixades, tothom va poder
berenar coca amb xocolata per recuperar forces.
Tot seguit, va començar la Primera Baixada d’Andròmines, amb un total de
set andròmines participants, tot i que només tres d’elles van aconseguir
classificar-se i optar al premi final.
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La Canonja esdevé lloc de
referència pel món de l’skate
El passat dissabte 25 de gener es va celebrar el Campionat d’hivern d’skate
i scooter a l’SkatePark del nostre municipi.
Més de 90 esportistes, entre skates i scooters, vinguts de Mollet del Vallès,
Sant Joan Despí, Santa Perpètua de la Mogoda, Bellvei, Saragossa o Bilbao,
juntament amb nombrosos riders de la Canonja, Bonavista, Reus, Cambrils o
Salou, van participar al torneig.
La Canonja és un dels pocs municipis que aposta per aquest esport i organitza dos campionats a l’any, el d’hivern per la Festa Major de Sant Sebastià
i el de la Festa Major d’estiu. L’acte és promogut per la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de la Canonja, i aquesta edició ha comptat amb el suport i
la col·laboració dels tres riders Últimos Unicornios, que van liderar la jornada, i del Mico de la Canonja que va gestionar el servei de bar i menjar.

El grup de Teatre de
la Gent Gran torna
a triomfar per Sant Sebastià
La Chicas de Oro, una vegada més, han començat l’any trepitjant fort i estrenant obra davant de 450 persones al saló d’actes de l’Escola la Canonja.
Sota el títol “Generación EGB: antes y después”, el grup de teatre ha volgut
retre homenatge a mestres, professors i professores.
D’una manera irònica, crítica i divertida (al clàssic estil de Las Chicas de Oro),
l’obra mostrava el sistema educatiu en una classe de primària de l’any 1950, només de nenes i amb una mestra molt severa, i la contraposava a una classe d’institut, mixta, de l’any 2020. En concret, l’obra mostrava les diferències recreant les
classes de matemàtiques, religió, sexualitat i geografia i, fins i tot, l’hora del pati.

A més a més, enguany ha comptat amb la presència de Sergio Lucea, @serlua,
youtuber i influencer del món de l’skate. I, al migdia, va actuar el raper El Misty
que va presentar alguns dels seus temes.

El Cros Sant Sebastià
compleix 25 edicions
amb 400 participants
El 26 de gener, l’últim diumenge de la Festa Major d’hivern, es va celebrar al Sector Nord la 25a edició del Cros Sant Sebastià, organitzat per l’Ajuntament de la
Canonja, amb el suport del Club Gimnàstic i del Consell Esportiu del Tarragonès.
Podeu consultar els resultats a

Un total de 400 esportistes van gaudir d’una
gran matinal esportiva que, combinada amb el
Campionat d’Skate i Scooter i el Torneig de Tennis Taula, complementa una interessant agenda
esportiva dins de la festa de Sant Sebastià.
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Reconeixement
a la Guàrdia Municipal
i a Protecció Civil
En el ple celebrat el passat mes de gener es va aprovar una moció d’alcaldia
de felicitació al cos de la Guàrdia Municipal i a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de la Canonja per la seva actuació en la gestió de l’emergència derivada de l’accident que es va produir el passat 14 de gener a les
instal·lacions d’IQOXE.
L’alcalde Roc Muñoz i la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Lucía López, van traslladar aquesta felicitació a tots els guàrdies municipals i als
voluntaris de Protecció Civil, posant de manifest el valor de la seva actuació
durant aquella tarda i destacant la seva vocació de servei a la ciutadania.

El Projecte Rossinyol
es consolida
La Canonja torna a participar en el Projecte Rossinyol, que any rere any va
creixent de la mà de l’Associació Quilòmetre Zero.
El Projecte Rossinyol és un programa de voluntariat on joves universitaris
i estudiants de FP es converteixen en mentors de joves en ple trànsit de la
infància a l’adolescència (alumnes de 6è de primària o 1r d’ESO).
Enguany són 5 alumnes de l’Institut Collblanc els que s’han sumat al programa, i que fan que entre les quatre localitats adherides al programa (Tarragona, Reus, la Canonja i Vila-seca) sumin 36 parelles.
La idea del projecte és posar en contacte a un infant amb un jove estudiant
per compartir amistat, passar estones d’oci junts, conèixer nous espais, activitats, mantenir i compartir converses i inquietuds diferents, etc.
Els mestres dels infants són els que decideixen si a l’alumne li podria venir
bé l’experiència i l’associació s’encarrega de formar les parelles per tal que
siguin el més afins possible.

L’alumnat de Cicle Mitjà
es pregunta perquè no
van sonar les sirenes
Tots coneixem els fets esdevinguts el passat 14 de gener quan un dipòsit
d’òxid d’etilè, va explotar a la química del costat de la nostra localitat. Els
nens i nenes de Cicle Mitjà de l’escola de la Canonja es pregunten:
PER QUÈ NO VAN SONAR LES SIRENES DE CONFINAMENT?
Aquestes són algunes de les seves respostes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Perquè no els va donar temps d’activar-les.
Per no espantar a la gent.
Perquè no se’n van en recordar.
Perquè no es van adonar que hi havia hagut una explosió.
Perquè potser no va arribar l’electricitat.
Perquè no sabien si era una explosió de veritat.
Potser no funcionava la sirena.
Perquè el fum de l’explosió no era tòxic.
Perquè l’alarma estava trencada.
Perquè l’alarma només sona quan el fum és tòxic.

Per iniciar el projecte, es va organitzar una trobada per tal que mentors,
mentorats i famílies es coneguessin i, a partir de llavors, les parelles han començat a trobar-se cada setmana per realitzar activitats d’allò més diverses.
La regidora d’Ensenyament de la Canonja, Lucía López, va assistir a la primera trobada per tal de conèixer els participants al programa i desitjar-los
una grata i fructífera experiència.

k. A la fàbrica sí que van sonar perquè el fum era tòxic.
l. Perquè van creure que no era greu.
m. No els van poder activar perquè hi havia fum i la gent de la fàbrica
es va amagar i alguns van caure al terra.
n. Perquè no van voler.
o. Sí van sonar, però l’explosió va ser tan forta que no es van sentir.
p. Perquè es van trencar amb l’explosió.
Durant aquests dies se n’ha parlat molt del succés, a l’escola, al carrer, a casa
i als mitjans de comunicació. L’escola va patir alguns desperfectes materials.
Per acabar volem expressar el nostre més sentit condol a les famílies de les
víctimes i a tots els afectats.
Escola La Canonja
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La tarda del 14 de gener

Moció conjunta

El dimarts 14 de gener al vespre el cel es va tenyir de taronja acompanyat
d’una forta explosió. Aquesta data quedarà gravada per sempre en la memòria dels canongins.

De tots els grups polítics de
l’Ajuntament de la Canonja
en relació a l’accident produit a IQOXE

Tres persones van morir i set més van resultar ferides per l’explosió registrada a les
18.38 h en un reactor de l’empresa química IQOXE (Indústries Químiques d’Òxid
d’Etilè), al Polígon Químic Sud de Tarragona. Dues víctimes mortals van ser treballadors de la planta, el director de planta que va ser trobat pels bombers sota les
restes de l’estructura que es va esfondrar, i un operari que va morir a l’hospital a
causa de la gravetat de les cremades. La tercera víctima va ser un veí de Torreforta
que va morir a casa seva a causa d’una planxa de la tapa del reactor que va volar
per l’ona expansiva més de 2 quilòmetres i va impactar contra l’edifici on residia.
A les instal·lacions de l’empresa IQOXE, trenta dotacions dels Bombers de
la Generalitat, en col·laboració amb bombers del Parc Químic, van treballar
tota la nit i els dies posteriors per contenir les flames del tanc d’òxid de
propilè, que per seguretat van deixar cremar en comptes d’extingir-ne les
flames, i van supervisar-ne les tasques de buidatge. Al lloc de l’accident
també hi van treballar vint-i-tres dotacions dels Mossos d’Esquadra.
Des que es va conèixer la notícia, tots els agents del cos de la Guàrdia Municipal i els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la
Canonja es van posar a disposició per col·laborar en la gestió de l’emergència, actuant amb professionalitat i diligència seguint les ordres dels caps de
l’operatiu. Per fer el seguiment de la situació d’emergència i els treballs dels
diferents cossos implicats, es va instal·lar el CCA (Centre de comandament
avançat) al pàrquing de BASF, des d’on els responsables de l’emergència van
coordinar les actuacions i van informar als mitjans de comunicació.
Cal fer també un esment especial al treball dels bombers del Parc Químic
de l’AEQT, que van ser els primers en arribar al lloc de l’accident i van estar
treballant en primera línia des de l’inici fins al final de l’episodi.

El passat 14 de gener es va produir l’explosió a la planta química d’IQOXE, situada al nostre terme municipal. El balanç ha estat de tres persones mortes,
diverses ferides, múltiples pèrdues materials –encara per avaluar–, i la generació
d’un gran neguit i una sensació d’inseguretat i alarma en els veïns i veïnes de les
poblacions properes als polígons químics. Aquest accident s’afegeix, lamentablement, a altres recentment ocorreguts a Carburos Metálicos (La Pobla de Mafumet), amb el balanç d’una víctima mortal i una quinzena de ferides, a Miasa
(Tarragona) i un altre a Clariant (La Canonja), aquests dos darrers sense víctimes.
Manifestem, en el nostre nom i el de la ciutadania de la Canonja, el nostre
condol als familiars i amistats de les víctimes mortals, així com el nostre suport als ferits, als que desitgem una ràpida i efectiva recuperació, i a les seves
famílies, així com també a totes les persones afectades per aquest accident.
Suport que fem extensiu a les persones treballadores de l’empresa sinistrada.
Mostrem el nostre agraïment a tot el personal de bombers del Parc Químic i de
la Generalitat, emergències mèdiques, policies, Guàrdia Municipal i voluntaris de
Protecció Civil que van estar a primera línia vetllant per la seguretat de la ciutadania i demostrant una gran professionalitat en un escenari de risc real i molt greu.
El Complex Petroquímic del Camp de Tarragona és el més gran del sud d’Europa, està format per més d’una trentena d’empreses que produeixen 20
milions de tones de diversos productes, principalment àcids de clors, sals
alcalines, gas oxigen, fertilitzants, insecticides, combustibles, plàstics i essències sintètiques. Els darrers 10 anys, en total, ha facturat prop de 66.000
milions d’euros, representant el 6% del PIB de l’Estat espanyol.
Aquest sector industrial del Camp de Tarragona, i les activitats que hi estan associades, representen una important activitat econòmica pel territori, generant
milers de llocs de treball directes i indirectes. No podem entendre la realitat
actual del nostre territori sense la potent activitat industrial. I tampoc es pot
entendre sense la implicació corresponsable de tots els agents implicats: industrials, institucionals i socials del territori per tal d’assegurar el futur econòmic del
Camp de Tarragona amb una indústria forta, potent, competitiva i de qualitat en
els processos, amb condicions laborals dignes, mediambientalment sostenible i
no nociva per a la salut de les persones sense que, en cap cas, l’augment dels
beneficis econòmics de les corporacions industrials pugui passar per sobre de la
seguretat, la salut o la vida dels habitants d’aquest territori.
L’accident ocorregut a IQOXE ha posat de manifest, però, l’existència de riscos fins ara no contemplats i que no havien estat avaluats, així com també
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ció de l’accident, ara s’imposa la necessitat ineludible d’obrir una exhaustiva
investigació i avaluació dels fets, que detecti i corregeixi de forma immediata tots els aspectes necessaris per poder minimitzar els riscos, garantir al
màxim la seguretat de totes les persones i recuperar també la confiança de
la ciutadania en el sector.
D’aquesta investigació, avaluació i revisió de normatives legals i protocols,
n’han de sortir totes les mesures necessàries que calgui implementar amb
la màxima urgència, així com un compromís ferm i ineludible de la seva
execució immediata. Calen respostes per tal que no torni a passar.
Per tot això el ple de l’ajuntament de la Canonja, per unanimitat, ACORDA:

l’evidència de la necessitat de revisar els protocols de comunicació i d’actuació per la protecció de la població en cas d’incident greu, al fer-se palès
que hi va haver descoordinació comunicativa entre l’empresa, els serveis
d’emergència, els responsables polítics i la població. D’això se’n desprenen
possibles errors en l’aplicació dels protocols que no només podien haver
posat en perill la població sinó també els equips d’emergències.
Per una banda ha significat un canvi de paradigma en constatar-se que en
cas d’accident la població del voltant no només pot estar exposada a riscos
ambientals, sinó també als efectes conseqüència de la projecció d’elements
deguts a una explosió que en aquest accident han arribat fins a gairebé tres
kilòmetres de distància del lloc de l’accident.
Els fets ocorreguts i les seves conseqüències han posat de manifest que tant
les administracions com les indústries del sector, amb la col·laboració de la
societat civil i els sindicats, ens hem de plantejar l’estudi i l’adopció de canvis importants tant en les mesures de seguretat i control de les instal·lacions
com, també, en els protocols d’actuació de cara a garantir la informació i la
seguretat de la població afectada.
Aquests canvis han de consistir en implementar una nova legislació en matèria de seguretat, control ambiental i condicions laborals del sector, així
com garantir un control estricte del seu compliment amb sancions exemplars que evitin la impunitat. Alhora les administracions locals han d’estar
també informades dels incompliments i sancions que s’interposin contra
les empreses infractores. Solament amb el treball conjunt, es podrà assegurar que l’activitat industrial sigui segura, neta i font de treball digne i de
riquesa al territori.
També ha quedat palesa la necessitat de revisar els protocols d’emergència
per tal d’agilitzar la seva activació, millorar els mecanismes de comunicació
tant amb la població com amb els ajuntaments afectats. L’accident ha posat
en evidència que els mecanismes de comunicació no van funcionar correctament i que els ajuntaments afectats i la ciutadania no van disposar de la
informació necessària per actuar de manera ràpida per a que es garantís
la seguretat de la població. També ha quedat palès que els simulacres que
s’efectuen periòdicament no han aconseguit l’impacte desitjat en la població. Per tant, resulta necessari fer una revisió crítica i un nou plantejament
de com s’han de dur a terme aquests simulacres de manera que serveixin
per assolir els objectius desitjats.
També s’ha posat de manifest que caldria plantejar-se seriosament la necessitat de que s’obri un debat a la societat sobre el model econòmic del Camp
de Tarragona que tingui en compte la diversificació econòmica i la transició
cap a activitats que garanteixin la salut i el benestar dels ciutadans.
La gravetat dels fets ocorreguts ha afectat de manera colpidora a la nostra
societat i, un cop superada la urgència de l’atenció a les víctimes i de resolu10

1. Instar al Parlament de Catalunya a crear una comissió d’investigació que permeti conèixer amb detall el que va succeir durant l’emergència del passat 14 de gener del 2020 al Polígon Sud de Tarragona
amb el fi de revisar les necessitats quan a millorar la seguretat de les
poblacions properes.
2. Instar al Govern de la Generalitat a dur a terme una revisió completa dels protocols d’actuació en cas d’emergència recollits en el PLASEQCAT amb les corresponents modificacions que calguin als plans de
seguretat municipals. També demanem, com ho han fet altres ajuntaments, el retorn de la gestió directa de les emergències al territori com
ja es feia en l’anterior PLASEQTA.
3. Sol·licitar, a totes les administracions implicades, l’elaboració de plans
de conscienciació, divulgació i formació per a garantir que el conjunt de
la ciutadania conegui què ha de fer en cas d’alerta i/o emergència, posant
en marxa actuacions per aconseguir aquest objectiu. Els ajuntaments,
com a administració més propera al ciutadà, són una peça fonamental
en aquesta tasca.
4. Instar als ens competents a dur a terme la redacció i aprovació
d’una nova legislació i normativa pel que fa a les mesures de seguretat, qualitat ambiental, condicions de treball i riscos laborals del sector
industrial químic que contempli també el control periòdic, fiscalització
i sancions en cas d’incompliment. Aquesta nova legislació i normativa
hauria de contemplar la comunicació a les administracions municipals
d’aquests controls i els incompliments i sancions si es produeixen.
5. Demanar al Govern de l’Estat la creació d’una Agència de Seguretat
Industrial Química que col·labori amb les diferents institucions estatals,
autonòmiques i locals en la proposta de reglamentació i normativa,
suport tècnic, així com la realització i promoció de plans d’investigació
al voltant de la seguretat industrial química.
6. Demanar a la Generalitat de Catalunya que es personi com acusació particular en cas de que les actuacions judicials, ara sota secret de
sumari, que s’estan duen a terme, suposessin responsabilitats de tipus
penal per part de l’empresa IQOXE. L’Ajuntament també és personarà,
prèvia acreditació dels requisits i tràmits procedimentals establerts per
l’ordenament jurídic, si es dóna aquest supòsit.
7. Posar els recursos de l’Ajuntament a disposició de les persones afectades per a resoldre qualsevol necessitat o dubte que aquestes tinguin.
8. Traslladar el contingut d’aquesta resolució al Govern de l’Estat, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Presidència del Govern de la Generalitat; a les Conselleries d’Interior, Territori i Sostenibilitat,
Treball, Afers Socials i Família, i Empresa i Coneixement; a la Diputació de
Tarragona i a la resta d’ajuntaments amb indústria química instal·lada als
seus termes municipals.
La Canonja, 30 de gener de 2020
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Reunions al CCA
Des del mateix vespre de l’accident es va constituir el Centre de Comandament Avançat (CCA) al pàrquing de BASF per tal de gestionar l’emergència.
El CCA convocava als diferents cossos operatius, organismes i institucions
per fer el seguiment i donar informació del que anava passant. La primera
reunió es va fer la mitjanit del dia 14 a la que van assistir-hi el primer tinent
d’alcalde i la regidora de Seguretat ciutadana i protecció civil.
Els dies successius es va convocar una reunió a primera hora del matí i una
a primera hora de la tarda, a les que van assistir l’alcalde i el primer tinent
d’alcalde. En aquestes reunions s’informava de l’evolució de l’emergència.

Minut de silenci
L’Ajuntament de la Canonja va decretar dos dies de dol
oficial, en els que es van suspendre els actes oficials i les
banderes van onejar a mig pal, per l’accident a l’empresa de la indústria
química IQOXE, que va provocar tres persones mortes i vuit ferits.
El dia 16 de gener l’Ajuntament va convocar a la ciutadania a un minut
de silenci, a les 12 del migdia, davant de la Casa Consistorial en memòria
de les víctimes mortals, al que van assistir molts canongins i canongines
consternats per l’accident químic.

Atenció als mitjans
de comunicació
L’alcalde Roc Muñoz va atendre, des de la mateixa tarda de l’accident, a tots
els mitjans de comunicació (locals, autonòmics, nacionals i internacionals)
que van demanar la seva opinió i punt de vista del que havia succeït el dia
14 de gener. La majoria de mitjans s’interessaven per com havia viscut la
Canonja aquella tarda de l’accident i quines accions emprendria l’Ajuntament per millorar la comunicació amb la població.

L’Arquebisbe presideix
una Missa a la Canonja
per les víctimes
El divendres 24 de gener a la tarda, l’arquebisbe Joan Planellas va presidir
una missa a l’església parroquial de Sant Sebastià de la Canonja en sufragi de
les víctimes mortals i pels damnificats a causa de l’explosió al polígon sud de
Tarragona. La missa, concelebrada per nombrosos preveres, va comptar amb
l’assistència de familiars de les víctimes, dels alcaldes de la Canonja, Constantí i Vila-seca, electes dels tres municipis, i de voluntaris de protecció civil,
el coordinador de la Guàrdia Municipal i altres cossos de seguretat.
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Que comenci el Carnaval!
Un inici d’any tan trasbalsat bé es mereix un Carnaval ben “gamberro”, i de
ben segur que ho serà. Més quan des de l’Ajuntament es proposa posar al
seu capdavant una regidora amb nom de temporal.
Bromes i anècdotes a banda, el carnaval d’enguany es presenta amb alguns
canvis estructurals aprofitant els bons encerts d’anys anteriors i procurant
millorar algun aspecte polèmic com, per exemple, el sopar de Carnaval.
Des de la regidoria de Festes som conscients que un canvi sempre és una
prova que s’ha de valorar i validar. Tot i així, comptem amb la garantia que
aquesta programació compta amb el consens de la Comissió de Carnaval
que és qui des del mes d’octubre està treballant de valent per tal de mantenir el nivell de popularitat de la rua de Carnaval i posar en valor la totalitat
dels actes d’aquesta tradició festiva.

Arribada de Sa
Majestat Carnestoltes
El rei Carnestoltes s’ha cansat de sortir quan es fa fosc. El clima mediterrani
(de moment), el crida a la llum i al carrer i enguany ha decidit sortir a les 12
del migdia i anar a l’Ajuntament en lloc de l’escola perquè diu que ell ja ve
amb la lliçó apresa.
A la seva arribada a l’Ajuntament serà acollit amb els màxims honors per
l’Alcalde del nostre poble, i és per rebre el ceptre de tan il·lustríssima autoritat que Sa Majestat Carnestoltes ha decidit fer-se a la sastressa un vestit
nou que guarnirà amb un bon barret.
El seu pregó, més punyent que mai, compta amb la punyeteria de la colla
teatral “Camàndules”, la rebel·lia del grup de teatre jove i l’experiència de
Las Chicas de Oro.
Un cop finalitzat el pregó, tot el seguici, acompanyants, col·laboradors, i
convidats a la festa podrem gaudir d’un vermut popular a la plaça de la
Raval amenitzat amb música de txaranga.
Recordeu, diumenge 16 de febrer a les 12 del migdia: Acompanyament
de Sa Majestat Carnestoltes des de l’Escola fins a l’Ajuntament.

Carnestoltes,
escola i llar d’infants
És sabut que els pares i mares dels nostres escolars esperen amb il·lusió
aquestes dates de carnaval per confeccionar barrets, buscar disfresses als
baguls de les àvies, retallar bosses de brossa que formen una bonica maduixa, o alguna cosa que mínimament ho sembla...
Doncs tot això es podrà lluir a l’acompanyament de Sa Majestat Carnestoltes que farà la Llar d’Infants el dilluns 17 a les 10 del matí, sortint des de
la plaça del Castell fins a l’Escola la Canonja.
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Un cop el Carnestoltes arribi a l’escola farà el passeig honorífic per les diferent
aules i emplaçarà a nois i noies a participar a la rua escolar que tindrà lloc
el divendres dia 21 a les 3 de la tarda pels carrers del voltant de l’escola.

Concurs infantil
Anem a passar-ho bé i fem-ho amb una disfressa ben eixerida!
Nois i noies de primària, apunteu-vos el divendres 21 a la Festa-concurs
de disfresses que es farà a les 6 de la tarda al saló d’actes de l’Escola la Canonja. És tan fàcil que podeu apuntar-vos el mateix dia a l’arribar i gaudireu
de música, pallassos i un berenar ben saborós.
Obsequis per a tots els participants i premis a les millors disfresses. Recordeu, les
inscripcions, de 6 a 2/4 de 7 de la tarda al mateix Saló d’actes de l’escola.
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Descarrega’t
l’autorització per a
menors de 16 anys.

Ball de disfresses i concurs

Magnífica Rua de Carnaval

He sentit que diuen que algú ha dit que enguany no hi haurà sopar pícnic...

Una, dos... Més de 10 colles canongines participen el diumenge 23 de
febrer a la Rua de Carnaval.

Has sentit BÉ, enguany no caldrà que facis cues per al sopar, de fet, hauràs de venir
sopat al ball. I és que ha estat una decisió irrevocable de Sa Majestat Carnestoltes.
Però no patiu perquè el dissabte 22 a partir de les 11 de la nit la diversió
està assegurada al poliesportiu amb bona música “carnavalera”. Menors de 16
anys cal autorització d’accés signada per adult responsable.
I si voleu participar al concurs de disfresses d’individuals, parelles o trios, us haureu d’apuntar al Castell de Masricart fins al dia 19. Els premis
són, com cada any, molt sucosos. No us ho perdeu! L’entrada serà gratuïta
fins esgotar aforament.

Una rua que un any més passejarà el ball, el color, la diversió i la fantasia
pels carrers del nostre poble. Un espectacle que juntament amb la cavalcada
de reis, és dels que més gent aboca als carrers de la Canonja. Ja sigui participant en una comparsa, o com observador, de ben segur que la marxa que
emet la nostra rua, no et serà indiferent.
Els premis i el jurat, ja en parlarem, això és el de menys...

Vetlla Carnestoltes
Més canvis encara?
Sí, la Vetlla de Sa Majestat torna al Castell de Masricart. Amb la intenció de
millorar el recorregut del seguici mortuori. La vetlla es farà al vestíbul del Castell de Masricart el dimarts 25 de febrer de 6 a 7 de la tarda. I a les 7, a la plaça del Castell es farà la lectura de l’esbojarrat testament del Rei Carnestoltes.
A continuació, acompanyats d’un nodrit seguici popular, tindrà lloc la rua
mortuòria pel carrer Carrasco i Formiguera fins a la zona recreativa de l’escola on tindrà lloc la seva incineració.

Enterrament de la Sardina
O altrament dit Mercat de la Sardina, on les colles participants, un cop cremat el
Carnestoltes, fan gala de les seves millors qualitats gastronòmiques a preus populars, que en la majoria d’ocasions serien mereixedores d’alguna estrella Michelin.
No us perdeu aquest mercat perquè és el darrer acte d’un carnaval farcit d’originalitat i diversió. Recordeu: Dimarts 25 de febrer, després de la rua mortuòria.
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Estudi per mesurar
Resum del Ple municipal
la velocitat dels vehicles als
del 30 de gener
municipal de l’Ajuntament de la Canonja del mes de gener va estar gaicarrers i millorar la seguretat Elrebéplenari
tot centrat en l’explosió de la indústria química IQOXE. La sessió va començar
Durant el passat mes d’octubre es van realitzar diferents controls a les Rambles de les Garrigues i de Collblanc per mesurar els volums de circulació així
com la velocitat de pas dels vehicles. Els dispositius d’aforament monitoritzen el trànsit durant diferents dies de la setmana les 24 hores al dia. La
informació recollida és processada i, d’aquesta manera, es pot saber quants
vehicles passen en cada tram horari així com a quina velocitat ho fan.
Podeu consultar les dades
extretes i processades aquí

Les dades serviran per a que els serveis tècnics
de l’Ajuntament i la Guàrdia Municipal puguin
proposar diferents actuacions, tant de tipus
urbanístic com policial, per poder millorar la
seguretat tant dels vianants com dels vehicles.

Una de les actuacions previstes en aquest àmbit serà la instal·lació properament de dos coixins anti-velocitat a l’Avinguda Carrasco i Formiguera.

Teixit Associatiu,
Calendari 2020
del Centre
d’Estudis
Canongins
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amb un minut de silenci per les víctimes i els ferits en l’accident del passat 14 de
gener i va transcórrer amb els punts de l’ordre del dia per acabar amb l’aprovació
d’una moció presentada per tots els grups municipals relativa a l’accident.
Es va aprovar inicialment, amb l’abstenció de Ciutadans i Esquerra, la modificació puntual del POUM, per l’exclusió de la finca del Mas de l’Hort de
l’Abeurador de l’àmbit del pla especial de les Hortes, que serà seu del futur
Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella.
També es va aprovar definitivament, amb l’abstenció de Ciutadans i Esquerra, el Projecte Executiu de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Orfeó
Canongí i l’expedient de contractació per adjudicar les obres compreses en
aquest projecte, amb el vot contrari d’Esquerra. Un dels punts més destacats del ple va ser la moció de tots els grups polítics en relació a l’accident
produït a IQOXE conjunta (veure les pàgines 9 i 10 d’aquest butlletí).
En l’apartat de mocions també es va aprovar, amb l’abstenció de Som Poble i
Ciutadans, la moció d’alcaldia de felicitació al cos de la Guàrdia Municipal i a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, per la seva actuació en la gestió de l’emergència derivada de l’accident del passat 14 de gener.
L’apartat de precs i preguntes va estar centrat també en les causes i conseqüències de l’accident i la gestió de l’emergència.

festes. Un teixit cada vegada més preuat per la manca de relleu generacional i el deteriorament progressiu de les voluntats generoses,
l’empatia, l’esforç comú i la pertinença a uns valors històrics.

Un any més el Centre d’Estudis Canongins ha editat el seu calendari
divulgatiu 2020 centrat en el Teixit
associatiu, amb reproducció gràfica
i disseny d’Alberich fotògrafs, textos
de Francesc Roig Queralt i el suport
de l’Ajuntament de la Canonja i la
Diputació de Tarragona.

Les setze entitats ressenyades són: Club Excursionista La Canonja; CF La Canonja, Unión Deportiva España Canonja;Comunitat de regants Mina Dues
Hortes La Canonja i Masricart; Motor Club La Canonja; Llar d’Infants Mare de
Déu de l’Esperança; Escola Pública La Canonja; Institut Collblanc; Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví; Ateneu Popular La Mina; La Nova Amistat;
Amics dels Gegants de la Canonja; Colla de diables de la Canonja; Col·lectiu de
dones la Canonja; Club Ciclista La Canonja i Orfeó Canongí.

El calendari entra de ple en el canemàs social del poble i la ressenya històrica de setze entitats, d’entre les actualment donades d’alta al registre.
Perquè les entitats són, en el fons, el veritable teixit que reactiva i alimenta
la musculatura de l’oci, l’esport, la cultura, l’ensenyament, la pagesia i les

Les aportacions fotogràfiques del calendari són el termòstat de l’evidència
existencial d’un dinamisme associatiu canongí –igual com passa en altres pobles de l’entorn- on la plenamar dels anys deixa pas a les marees baixes. En
canvi, també hi ha brots nous que surten en l’espontaneïtat dels nous temps.
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Enquesta
biblioteca

L’Impossible es vesteix de gala La Biblioteca, més que un
Enguany el Festival IMPOSSIBLE es vesteix de gala per a celebrar les bodes de compromís amb la lectura
Cristall, si fem cas a la dita popular sobre el quinzè aniversari.

Ho celebrarem amb una festa-presentació el dimecres 1 d’abril al saló d’actes
de l’escola. Aquest acte donarà pas a les activitats del cap de setmana que
s’han preparat des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament canongí amb la
producció de l’empresa Batall i l’assessorament artístic de Teatre màgic.
A la Gala Internacional de Màgia de divendres al vespre ens visitaran reconeguts artistes d’Argentina, Bèlgica i Catalunya. Des d’especialistes en grans
il·lusions com el Magic Zappa fins a la veterania del mag Selvin.
Dissabte al matí el mag Christian Miró deixarà bocabadats als espectadors
gràcies a la seva màgia per a tots els públics.
Dissabte al vespre, tindrem doble dosi de màgia a càrrec d’Inés la Maga, que
hem pogut veure en diferents programes televisius com Hora punta, Pura
magia y Jugando con las estrellas a la Primera y Nada x aquí a Cuatro. Completarà la nit el Mag Marín, primer guanyador del concurs Pura màgia de TVE.
Prepareu-vos per viure la màgia, gaudir la música i riure amb el seu humor.
Diumenge al matí, ens visitarà el firaire xerraire i venedor d’elixirs miraculosos
Mr. Stromboli amb el seu mico al que ha ensenyat a fer trucs de màgia.
A hores d’ara, s’està preparant el material gràfic i la resta d’elements que properament es posaran a disposició dels canongins i canongines amb la totalitat
d’informació per tal que pugueu gaudir d’aquest 15è IMPOSSIBLE.

La Central de Biblioteques col·labora amb l’Associació per a la Divulgació
Científica al Camp de Tarragona, que té l’objectiu d’apropar la ciència a tothom. Per aquest motiu, l’11 de febrer commemora el Dia Internacional de la
Dona i la Nena en la Ciència per tal de donar ressonància i reconeixement
a la feina feta de les dones en el món científic. La Biblioteca Pública de la
Canonja també hi ha volgut col·laborar muntant un expositor de llibres relacionats amb el món de la ciència i la dona i que es podrà consultar i agafar
en préstec durant la primera quinzena de febrer.
Per altra banda, la biblioteca també participa a l’estudi que s’està realitzant
a tot Catalunya per conèixer l’índex de lectura de revistes dels usuaris de
biblioteques públiques amb l’objectiu de poder desenvolupar un pla d’acció
per fomentar la lectura de les capçaleres que es publiquen en llengua catalana. Els usuaris poden contestar l’enquesta a la biblioteca en format paper
o a través d’un formulari en línia: www.lesrevistes.cat/enquesta.
A més a més d’aquestes actuacions concretes, la biblioteca organitza activitats d’animació a la lectura que any rere any renoven la seva continuïtat.
El 5 de febrer, al Senalló de Contes ha portat de la mà de Companyia Homenots la història del Bum i el tresor pirata, que a més a més de trobar un
tresor amagat va introduir als petits al món de la bateria i la percussió. El
proper Senalló se celebrarà el dimecres 4 de març amb la Sílvia de Sense
Drama Teatre que explicarà “Contes Orientals”. Finalment, el Club de Lectura
infantil s’acomiada fins el curs vinent. Els joves lectors d’aquesta edició,
d’entre 8 i 11 anys, han llegit obres de tots colors i per a tots els gustos.

Dona i origen
Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l’Àrea d’Acció Social i
Ciutadania ha organitzat l’acte “Dona i origen” el dissabte 7 de març, a les 7
de la tarda al Castell de Masricart.
Dones provinents de diversos orígens geogràfics ens explicaran el paper
de la dona en els seus països i cultura d’origen així com les seves vivències
quotidianes al territori d’acollida.
A partir de les seves històries personals podrem conèixer alguns dels aspectes més importants que marquen la vida pel fet des ser dona, sumat a un
context d’immigració. Després de la xerrada, actuarà la Coral Al·leluia i l’acte
es tancarà amb un piscolabis.
15

M G
UN RU
IC PS
IP
AL
S

Salvador Ferré
Budesca

Del que ha passat, traguem-ne lliçons
És de tots sabut el que va passar la tarda del 14
de gener, aquest esdeveniment quedarà marcat a la nostra memòria com hi va quedar en
la d’aquells que al juny del 87 també vam viure
l’atemptat terrorista d’ETA al rack d’Empetrol.
Hem hagut de lamentar tres morts i diversos
ferits, el nostre grup vol manifestar el seu
condol, com s’ha fet des de l’Ajuntament, als
familiars i amistats de les víctimes mortals i
també el seu suport als ferits als que desitgem una ràpida i efectiva recuperació.
És evident que aquella tarda-nit moltes coses
no van funcionar, ja que la desinformació va
generar sensació d’inseguretat i desprotecció. Els canals informatius entre els responsables d’emergències de la Generalitat i els
ajuntaments van deixar molt que desitjar. Si
hi ha una cosa en la que més coincideixen
els alcaldes dels municipis afectats és en això.
No es pot estar tant de temps sense tenir informació del què està passant i sense rebre
instruccions clares de les accions que s’han
de determinar. Tothom sembla estar d’acord
en que les sirenes d’emergència s’havien
d’haver activat, aquesta decisió correspon
als caps d’emergències de la Generalitat, ells
devien tenir les seves raons per no fer-ho
però això va generar una situació d’extrema
intranquil·litat que vam patir tots plegats.
Però potser ara és el moment de treure’n
lliçons de tot el que ha ocorregut, cal posar-nos a treballar tots junts per fer les correccions necessàries. La Generalitat, com a organisme competent en emergències i protecció
civil, ha de revisar tots els protocols d’actuació
i, amb la col·laboració dels ajuntaments i de
representants de la societat civil, s’ha de plantejar com respondre de manera adequada a
les situacions d’emergència i com eduquem a
la població per a que les accions que es portin
a terme en aquests casos siguin efectives.
Per altra banda, no podem criminalitzar la
indústria química com a tal, és un sector
que genera al voltant d’onze mil llocs de treballs directes i varis milers més d’indirectes.
És un motor essencial pel desenvolupament
econòmic del Camp de Tarragona constituint
una importantíssima font de riquesa pel territori i per la seva gent. El Port de Tarragona
bassa al voltant del 60% de la seva activitat
en aquest sector. No podem entendre la realitat actual d’aquesta regió i del nostre municipi sense la potent activitat industrial.
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Però també ha quedat molt clar que tot això
no pot ser a qualsevol preu, per recuperar la
confiança en el sector i per tal d’assegurar el
futur industrial d’aquest territori necessitem
una indústria que a part de forta, potent i
competitiva també garanteixi la seguretat
en el seu funcionament, amb òptimes condicions laborals, mediambientalment sostenible i que no comporti perills per a la salut i la
seguretat de les persones. Només d’aquesta
manera es recuperarà la confiança en aquesta activitat, una confiança que arran de l’accident ha quedat en entredit.

Oriol Olivé
Barberà

Per un nou model econòmic. Reacció
davant de l’explosió a IQOXE
Des que el passat dimarts 14 de gener va
explotar un reactor a la planta de l’empresa IQOXE, han sigut moltes les reaccions
de les diverses institucions, organitzacions
socials i veïnals demanant responsabilitats
per la falta de coordinació i exigint més
controls per fer front a la inseguretat que
es va viure.
A la Canonja, Som Poble vam presentar
una moció que finalment vam retirar del
ple perquè vam prioritzar acordar amb els
altres grups municipals un text comú que
acordés accions concretes.
Per Som Poble és important que des de la
Generalitat s’obri una investigació interna
sobre la gestió de l’emergència per part
de Protecció Civil i dels diferents serveis
municipals. Alhora, també creiem que cal
remarcar la necessitat d’esclarir quin va
ser l’origen de l’accident. Pensem que cal
millorar l’aplicació dels protocols en cas
d’accident químic i, encara més, evitar que
es produeixin aquests accidents. L’explosió
a IQOXE ens ha de fer recordar que aquest
accident no ha estat quelcom anecdòtic,
sinó que en menys d’un any s’han succeït
quatre accidents de diferent consideració:
al maig, a Carburos Metálicos, al juliol, l’incendi a Miasa i cinc dies després un altre
a Clariant.
Cal doncs incrementar els controls sobre
els efectes nocius de la indústria química
tant en el medi ambient com en la salut
i la seguretat de la població i alhora cal
endurir la legislació pel que fa al control
ambiental, les mesures de seguretat i les
condicions laborals del sector químic.

Som Poble creu que a més de posar totes
les forces en investigar l’accident, revisar
protocols i endurir la legislació, també cal
iniciar un debat més ampli sobre el model econòmic i l’organització territorial del
Camp de Tarragona. Tenim el deure, des de
les institucions més properes com són els
ajuntaments, de ser els primers a proposar obrir debats sobre el futur. La indústria
química es va instal·lar al nostre terme als
anys 60 en plena dictadura, sense una planificació territorial i sense els mecanismes
democràtics que ara tenim per tal d’ordenar i desenvolupar l’activitat econòmica. No
podem seguir fent com si no tinguéssim un
problema. Cal, des de ja, fer front a aquesta problemàtica i buscar solucions futures
i models econòmics que posin la salut i el
benestar de les persones al centre, que no
posin en risc ambiental i de seguretat a la
població i a la classe treballadora, i que promoguin l’economia social i solidària. Hi ha
solucions que ja existeixen com la Química
verda. Sols hi falta decisió i empenta.
Des de Som Poble treballarem per posar al
centre del debat el futur dels veïns de la Canonja per exigir poder viure al nostre poble
amb condicions de seguretat i benestar social
i de salut, i perquè la societat sigui qui decideixi el futur del nostre territori.

Francisco
Gómez Torres

La tragedia llamó a nuestra puerta el pasado
14 de enero. La explosión en la planta química de IQOXE no solo se llevó la vida de 3
personas y ha dejado a 7 personas heridas
de diferente gravedad, también se ha llevado
una gran parte de la confianza que tenemos
en nuestros representantes, en las personas
que han de velar por nuestra seguridad.
No hay ningún consuelo que se le pueda
dar a las familias de las 3 personas muertas, es demasiado tarde, es demasiado
poco.... Sólo podemos decirles que haremos
todo lo que esté en nuestra mano para que
los responsables lo paguen, lo paguen muy
caro y no me refiero sólo a dinero.
Aún se puede hacer algo para dar apoyo a
las familias de las 7 personas heridas, la esperanza aún vive en ellos y debemos darles
todo nuestro aliento y apoyo para que afronten el incierto futuro al que se enfrentan.
La otra víctima de la explosión ha sido nuestra confianza en las autoridades que tienen

Está en nuestra mano el que se implanten
mejores medidas de seguridad y control, no
debemos permitir que vuelvan a dejarnos
abandonados a nuestra suerte durante horas, sin saber qué debíamos hacer para poner
a salvo a nuestras familias. Y para ello debemos exigir que todo cambie radicalmente,
debemos tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos
que viven rodeados por el mayor complejo
petroquímico del sur de Europa de exigir a
nuestros dirigentes que implanten y ejecuten
mejores protocolos de control y supervisión.
No es que no tuviéramos planes de comunicación y soporte a la población, sencillamente se ignoraron. ¿Se lo vamos a permitir?
Pero no todo lo acontecido el pasado 14 de
enero ha sido negativo. En medio de la indiferencia de nuestros dirigentes, rodeados de
humo y llamas muchos profesionales y voluntarios trabajaron bien, más que bien, nos salvaron a todos. No solo el excelente cuerpo de
bomberos que incansablemente atacó el corazón de las llamas y controló todo el perímetro
para que no explotaran más tanques, los propios trabajadores del complejo industrial, los
profesionales de emergencias, los cuerpos de
policía municipal y autonómica (en especial
nuestra Guardia Urbana) y nuestros voluntarios de protección civil que lo dieron todo, se lo
jugaron todo para que no ocurriera una desgracia mayor. A todos esos héroes os digo que,
si bien ese día nos fallaron muchas cosas, nos
falló mucha gente, vosotros no nos fallasteis.

Maite Olivé
Guinovart

Un abans i un després

famílies de les tres persones que van perdre la vida, desitjar als ferits una ràpida i
completa recuperació, i donar les gràcies
als serveis de protecció civil, bombers, ambulàncies i cossos policials per la seva tasca inestimable i compromís.
Hi ha un abans i un després del dia 14 de gener de 2020. El després, el que ens diu, és que
en general, es va demostrar un grau important
de desconeixement respecte a quins comportaments són adequats i quins poden ser
contraproduents. Els ciutadans han de saber
en aquestes situacions quines són les pautes
a seguir, i les ha de seguir tothom. Cal estudiar la viabilitat de col·locar panells informatius, o de realitzar campanyes pedagògiques,
mitjançant formacions personalitzades que
aprofundeixin en les mesures de seguretat
que ha d’adoptar la gent, o inclús campanyes
porta a porta per als veïns: zones de les cases
més segures; què cal fer si s’està al carrer; si
els familiars o les persones properes no estan
amb tu. O quins canals d’informació cal seguir,
fent incís en quines són les fonts fiables a les
que cal només donar credibilitat, i en que cal
mentalitzar-nos tots en evitar difondre informació no contrastada, que només contribueix
a afegir més soroll de fons, incertesa a la percepció de la ciutadania.
La informació oficial ha de ser ràpida i arribar a tothom. Per això s’han de fer servir tots
els canals disponibles: ràdio, televisió, SMS,
megafonies, webs i xarxes socials. Només
fent servir una d’aquestes eines no arribarem a tota la població. S’han de fer servir
tots els canals, però de manera coordinada.
Vull acabar recordant que viure en un poble,
amb el segon ajuntament més ric de Catalunya, no ha de servir per lluir, ha de servir
per a que puguem viure més tranquils, es puguin destinar recursos a desenvolupa models
econòmics diferents de les petroquímiques,
per ajudar a recuperar el comerç del poble,
per ajudar als joves a estudiar, trobar una
feina digna, i un lloc on viure i formar una
família, i per que els nostres grans gaudeixin
de l’etapa final de la seva vida, dins del seu
poble, envoltats dels seus familiars i amics.

Els esdeveniments que hem viscut des del
fatídic 14 de gener, m’obliguen a parlar de
l’accident d’IQOXE. Com ja sabeu, al voltant
de les 18.37 hores, vam sentir la brutal explosió del tanc d’òxid de propilè a IQOXE.
No tornaré a incidir en el que ja sabem
tots, ja que és evident i tots estem d’acord,
que les autoritats competents al cas, han
de fer una investigació exhaustiva. S’han
de depurar totes les responsabilitats i que
les negligències que hagin pogut haver, es
castiguin amb tota la força.
Voldríem traslladar el nostre condol a les

Marc
Riu i Rusell

La nit es fa de dia
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la obligación de garantizar nuestra seguridad. Esa herida ha de ser sanada de forma
urgente porque no se puede vivir con miedo.

futbol i em dirigeixo a una reunió, quan
l’explosió sacseja el poble. La gent comença a cridar i el nerviosisme flota en
l’ambient. Truco ràpidament a la família.
Estan bé. Em trobo amb dues de les companyes amb les quals havia quedat. Iniciem
una ronda de telefonades. I, en aquell moment, ja apareix la pregunta: Per què no
sonen les alarmes?
Corro cap a casa. La família està espantada. A través de les xarxes arriben les
primeres notícies. Al cap de 20 minuts,
Protecció Civil avisa de l’explosió i de l’activació del PLASEQCAT per Twitter i, als 25
minuts, del confinament de la població.
Però les sirenes no s’activen, quan és tan
necessari que facin la seva funció. Encara
astorat, però amb la indignació creixent
per la manca d’informació, em dirigeixo a
l’Ajuntament per posar-me a la seva disposició per al que calgui.

Els missatges que arriben pel mòbil, lluny
de tranquil·litzar, generen més alarma entre la gent, ja molt nerviosa, que intenta
buscar informació allà on pot. Ja han passat uns 90 minuts. Pregunto, explico, insisteixo que cal avisar la població. La incertesa de no saber com cal procedir, de no
saber el que passa, no ajuda a posar ordre.
Van arribant notícies de confinament per
les xarxes, però només una petita part de
la població segueix aquest mitjà. A la Casa
Consistorial continuo insistint que cal avisar la població amb qualsevol mitjà dels
quals disposem, però la resposta sempre
és negativa. La sensació que, en aquests
moments, molts canongins i canongines se
senten orfes em creix a dins.
Així va ser com vaig viure les primeres hores de l’accident. Els sentiments que vaig
tenir no deuen ser gaire diferents dels de
la majoria.
Des d’ERC volem fer arribar el nostre suport a tots els afectats per aquest accident
i agrair els esforços dels cossos d’emergències que van estar a primera línia i
van evitar que la situació fos encara pitjor
del que ha estat. Les administracions han
d’assegurar-se que això no passi, amb un
control exhaustiu de les activitats que es
duen a terme. Municipalment, el pressupost pot servir per prevenir, amb la inversió en estructures de poble i no tan sols en
infraestructures. Més seguretat i comunicació i menys compra d’edificis. També
ha de pal·liar el que la indústria, tot i ser
necessària, provoca: no es pot reduir en
un 81% el pressupost de medi ambient al
nostre poble, tal com fan els nous pressupostos.

La nit es fa de dia. Són les 18.40. Acabo
d’aparcar el cotxe al costat del camp de
17

BL
OC
EN

Com han de circular els patinets
elèctrics i la resta de VMP?
La ràpida proliferació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), que s’han
convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament pels ciutadans a les zones urbanes, conjuntament amb la manca d’una normativa de caràcter
general que en reguli la circulació, pot originar que es produeixin certes
incidències i disfuncions en la mobilitat.
Per aquest motiu, al passat mes de desembre, la Direcció General de Trànsit
va publicar una instrucció transitòria que regula una sèrie de criteris sobre l’ús dels VMP, com ara els patinets, adreçada tant als usuaris com als
ajuntaments i als agents de l’autoritat, fins que la Unió Europea publiqui
la normativa corresponent.
Aquesta instrucció defineix que un vehicle de mobilitat personal és un vehicle d’una o més rodes, d’una sola plaça, i que es mou amb motor elèctric.
La velocitat màxima ha de ser entre els 6 i els 25 quilòmetres per hora.
A aquests vehicles, per ara, no se’ls exigirà autorització per circular ni per
conduir, ni tampoc no necessiten assegurança, per tant no es trauran punts

No podran circular per
les voreres i zones de
vianants (excepte monopatins, patins o

a un conductor de VMP, però sí que han de tenir uns comportaments adequats a l’hora de circular i si no els compleixen poden ser multats.
Amb caràcter general, els conductors de VMP tenen totes les obligacions
que la legislació de tràfic estableix pels conductors de vehicles i, per tant,
estan sotmesos a la disciplina viària de les normes generals de circulació
(semàfors, sentit de circulació, conduccions negligents o perilloses, alcoholèmia, ús de telefonia mòbil, auriculars, etc...) i les infraccions seran denunciades amb els mateixos barems que la resta de vehicles.

A aquests vehicles, per ara, no
se’ls exigirà autorització per circular ni per con
duir, ni tampoc no
necessiten assegurança.
No hi ha establerta una edat mín

ima per la seva conducció

En els casos d’infraccions com
eses pels menors de 18 anys,
els pares, tutors legals... respond
ran solidàriament de la infracció comesa pel menor.

Prohibit conduir
fent un ús manual
del telèfon mòbil (200 €)

aparells similars que ho facin exclusivament
a pas de persona) (200 €)

Prohibit conduir utilitzant
cascos o auriculars (200 €)
Només poden circular
amb una persona (100 €)

Els usuaris de VMP tenen l’obligació de sotmetre’s a les proves

les taxes
d’alcohol (500 – 1000 €) o que hi hagi presència
de drogues en el seu organisme (1000 €).

Quan circulin a la nit o
en situacions de baixa
lluminositat hauran fer ús
d’enllumenat i roba o elements
reflectants (200 €)

d’alcohol i drogues. Sobrepassar
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Podeu accedir al text
íntegre de la instrucció de
la DGT en aquest enllaç:
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L’AGENDA febrer i març 2020
DIUMENGE 16 DE FEBRER

DISSABTE 22 DE FEBRER

ARRIBADA DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES I LECTURA
DEL PREGÓ

FESTA AMB BALL I
CONCURS DE DISFRESSES

HORA I LLOC DE SORTIDA:

l’escola.

a les 12 h, des de

HORA I LLOC: A

DIMARTS 25 DE FEBRER

les 23 h, al poliesportiu municipal

ENTRADA GRATUÏTA. AFORAMENT LIMITAT.
Menors de 16 anys cal autorització
d’accés signada per adult responsable
INSCRIPCIÓ CONCURS DISFRESSES INDIVIDUALS,
PARELLES I TRIOS oberta fins el dia 19 de febrer,

Castell de Masricart

Masricart

HORA I LLOC: A

al

les 18 a 19 h, al Castell de

les 19 h, a la plaça del Castell

PROCESSÓ FUNERÀRIA

HORA I LLOC: Després de la lectura del testament,

des de la plaça del Castell fins a l’Escola la Canonja

INCINERACIÓ I MERCAT
DE LA SARDINA

HORA I LLOC: A continuació de rua funerària,
al pati de l’escola, amb les especialitats
gastronòmiques de les diferents colles de
carnaval a preus populars

DILLUNS 17 DE FEBRER

HORA I LLOC: A les 10 h, sortida des de la plaça
del Castell fins l’Escola la Canonja

HORA I LLOC: De

LECTURA DEL TESTAMENT

LECTURA DEL PREGÓ DAVANT DE
L’AJUNTAMENT
SA MAJESTAT CARNESTOLTES
VISITA L’ESCOLA AMB ELS NENS
I NENES DE LA LLAR D’INFANTS

VETLLA FÚNEBRE DE
SA MAJESTAT CARNESTOLTES

DIUMENGE 23 DE FEBRER

MAGNÍFICA RUA DE CARNAVAL
HORA I LLOC: A

les 17 h, Sortida de l’avinguda de
la Florida i arribada al Poliesportiu on hi haurà
l’entrega de premis.

INSCRIPCIÓ oberta

a grups i comparses al Castell
de Masricart fins el dia 13 de febrer

DIMECRES 4 DE MARÇ

SENALLÓ DE CONTES:
CONTES ORIENTALS
AMB LA SÍLVIA DE
SENSE DRAMA TEATRE

HORA I LLOC: A les 17 h, a la
Biblioteca Pública de la Canonja

DISSABTE 7 DE MARÇ
DIVENDRES 21 DE FEBRER

RUA ESCOLAR DE CARNAVAL

DONA I ORIGEN
HORA I LLOC:

A les 19 h, al Castell de Masricart.

HORA I LLOC: A les 15 h, pels carrers al voltant de
l’Escola la Canonja

FESTA CONCURS
DE DISFRESSES INFANTILS

HORA I LLOC: A les 18 h, al saló d’actes de l’escola.
PER PARTICIPAR AL CONCURS CAL APUNTAR-SE: El

mateix dia entre les 18 i les 18.30 h
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