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

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: 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

SERVEIS SOCIALS
 Carrer Raval, 8   977 546 100
 Concertar cita prèvia els matins de dilluns a diven-

dres de 9 a 14 h 
 ssocials@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

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

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 dilliluns a divendres 

de 9 a 13 h. Les tardes de dilluns 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 d’estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 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

AMPA de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
CAP de Bonavista
CAP de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Escoda
Farmàcia Òptica Miró
IES Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

 ............................. 977541540
 ....................................................... 977206358

 ........................ 977529497 / 977551096
 ................................................. 977556678

 ...................................................... 616433441
 ........................................................................ 977546712

 ................................................................................112
 ................................................... 977545627
......................... 977548083 / 977545090

 ........................................... 977546060
 ............................................................... 977551716

 ...... 977550550
 ................................ 977543598

 ................................................. 977550020
 ..................................................................... 977544907

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

Autobusos de Tarragona

 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 Municipal

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

Deixalleria Mòbil

 Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb 
antelació al telèfon 977 543 489

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

 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

BASE Gestió d’Ingressos

 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.

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat
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Els horaris dels serveis municipals es poden veure afectats degut a la Covid-19
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L’any 2020 passarà a la història de la humanitat com un dels anys més 
difícils als que ens hem enfrontat per la pandèmia global generada per 
la COVID-19. En primer lloc, per l’emergència sanitària mundial que ha 
generat i, en segon lloc, per la crisi econòmica associada.

Han estat 100 dies difícils, amargs, complicats, però sobretot han estat 
dies molt tristos. Per això davant d’aquesta cruel situació, hem de mos-
trar la nostra solidaritat i reconeixement a totes les persones que han 
mort degut a la COVID-19 i als seus familiars i amics, que en moltes 
ocasions no s’han pogut acomiadar dels seus éssers estimats. Al nostre 
poble, per sort no han estat molts, però els pocs que s’han vist afectats 
per aquesta malaltia mereixen tot el nostre respecte i reconeixement.

També és molt important ressaltar la capacitat de reacció, adaptació i sa-
crifici de cadascun de nosaltres per a fer front a aquesta pandèmia, des 
de les persones que han estat confinades durant moltes setmanes a les 
seves cases per evitar l’expansió del coronavirus, fins als que han estat en 
primer línia de defensa, jugant-se la vida i posant en perill la de les seves 
famílies, passant per totes les persones que fan possible que els nostres 
serveis essencials funcionin. En aquest sentit he d’agrair als comerços i 
negocis de la Canonja que han estat oberts durant tota la pandèmia la 
seva voluntat de contribuir al benestar comú i garantir els serveis bàsics.  
Els altres col·lectius que no podem oblidar i gràcies als quals tot ha 
funcionat com havia de ser són el cos de la Guàrdia Municipal i el 

personal de la Brigada Municipal, també els membres de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil. Ells han estat des del primer instant 
al servei de la ciutadania, garantint en tot moment el compliment de 
la normativa establerta en l’estat d’alarma i assegurant les mesures 
de seguretat i higiene necessàries per a la població.

Ser alcalde no és una tasca fàcil ni tampoc gaire agraïda, però segura-
ment durant aquests dies ha estat encara més difícil i més amarga. Amb 
l’ajuda i el suport dels meus companys de govern, hem pres decisions 
complicades pensant sempre en el bé dels canongins. També hem in-
tentat que tothom se sentís segur i protegit, portant a terme  accions 
puntuals com el lliurament de mascaretes i gel hidroalcohòlic a tots els 
domicilis, la  col·laboració amb una ONG per a la fabricació de panta-
lles protectores destinades a sanitaris i que també es van repartir pels 
comerços de la Canonja, i per últim l’entrega de garrafes de 5 litres i 
dispensadors de gel desinfectant, proporcionats per empreses del nostre 
polígon químic, a més de 90 negocis establerts en el nostre municipi.

El colofó de tot aquest esforç ha estat el milió d’euros que l’Ajun-
tament a posat sobre la taula per ajudar a totes les famílies, petites 
empreses, comerços i autònoms de la Canonja. Tots hem patit aques-
ta crisi, d’una manera o d’una altra, i tots teniu dret a un ajut per 
compensar aquesta situació.

100 dies difícils i tristos
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La Canonja lliura els ajuts per naixement  
o adopció als nous canongins
L’alcalde de la Canonja, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Salvador Fer-
ré i les regidores Lucía López, Paqui Márquez i Glòria Virgili, va oferir una 
recepció el dissabte 29 de febrer al Castell de Masricart a totes les famílies que 
es van beneficiar dels ajuts a la natalitat i a l’adopció que va posar en marxa 
el consistori ja fa vuit anys. 

Durant l’any 2019, gairebé una quarantena de famílies han pogut rebre els 
150 euros per nen/nena nascut o adoptat. Durant la recepció, l’alcalde va 
manifestar que la voluntat del govern municipal és continuar amb aquests 
tipus d’ajuts a les famílies que per enguany s’han incrementat en una petita 
quantitat i, al mateix temps, “continuar amb els ajuts per la compra de llibres 
i material escolar i amb les subvencions pel pagament del lloguer de pisos als 
joves canongins”. L’alcalde va destacar que la voluntat del consistori és seguir 

sent un poble amb un creixement equilibrat i controlat, “no volem créixer per 
damunt de les nostres possibilitats, calen habitatges nous i de lloguer però 
sempre pensant en les necessitats reals del municipi”.

Durant el seu discurs, l’alcalde va destacar que “per a l’Ajuntament i el mu-
nicipi és una satisfacció donar la benvinguda als nous nascuts, als nous 
canongins que seran el futur del nostre poble i pels quals hem de treballar 
per garantir-los la millor qualitat de vida possible”.

Com ja és tradició, després del parlament de l’alcalde, totes les famílies amb 
els seus nadons van sortir al Pati del Castell per fer-se la fotografia de grup 
i poder immortalitzar aquest moment. A l’acabar es va servir un aperitiu 
per a tothom.

600 persones desfilen  
pels carrers de la Canonja  
a la Rua de Carnaval
El Carnaval de la Canonja va tornar a sorprendre. Colors, purpurina, plomes 
i molta imaginació es van apoderar dels carrers de la Canonja durant la Rua 
del diumenge a la tarda. Va ser un espectacle de lluïment de les 13 compar-
ses que hi van participar. Però el Carnaval a la Canonja es viu intensament 
durant tot el cap de setmana.

El divendres va ser la festa pels més petits, amb el concurs de disfresses 
infantil. Molts nens i nenes de la Canonja van participar-hi amb disfresses 
molt originals i divertides. Es van lliurar premis a la caracterització, origina-
litat i a la vistositat. La festa va continuar el divendres amb el sopar de les 
colles al Poliesportiu Josep Canadell amb més de 400 persones. El ball de 
disfresses del dissabte a la nit també va ser un èxit de públic i es van poder 
veure disfresses molt treballades i amb molta imaginació.

Finalment el diumenge a la tarda la magnífica Rua de Carnaval va treure al 
carrer prop de 3.000 persones que van presenciar la meravellosa desfilada 
de les 13 comparses. Sens dubte el nivell i la qualitat de les disfresses va 
augmentant cada any i la rua del diumenge s’està convertint en una de 
les més vistes del territori. La desfilada va acabar amb l’entrega de premis 
al poliesportiu, tot i que el jurat no ho va tenir gens fàcil per decidir els 
guanyadors. Finalment el resultat va ser: 1r premi per Comparsa MC amb 

la “reserva d’aus”, 2n premi per la comparsa Carpe Diem amb la “Prodigiosa 
Ciudad de Oro” i el 3r premi per la comparsa AVV. Sector Nord amb els 

“Guerreros de la Muerte”.

La vetlla fúnebre del Rei Carnestoltes va tornar enguany al vestíbul del Cas-
tell de Masricart. A la plaça, es va llegir el testament i a continuació la banda 
de “cornetas y tambores” i els diables de la Canonja, acompanyaren el fère-
tre fins la zona recreativa de l’escola, on es va procedir a la incineració de 
Sa Majestat Carnestoltes i es donà inici al mercat de la sardina. Les colles 
de carnaval oferiren la seva amplia mostra gastronòmica les persones as-
sistents, amb tant d’èxit de públic que moltes colles van tancar la paradeta 
amb gairebé tots els “pintxos” venuts.
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Èxit de l’acte “Dona i origen” 
i actuació de Las Chicas de 
Oro pel Dia de la Dona
Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l’Àrea d’Acció Social i Ciutada-
nia va organitzar l’acte “Dona i origen”. Una sala gairebé plena va poder escolar les 
ponents Mimunt Hamido Yahia, feminista amazigh (de l’Associació M’Sur i coordi-
nadora del blog NoNosTaparan.org) i la Hakima Abdoun Serrak, activista feminista 
i treballadora social (Associació Neswía). Durant la xerrada, van apropar al públic 
assistent a través de la seves pròpies experiències, i les viscudes a través del seu ac-
tivisme social, a la mirada feminista i laica sobre la realitat de les dones nascudes o 
de famílies originàries de països nord africans, i que actualment resideixen i formen 
part de la societat catalana. Van reflexionar sobre el xoc cultural que sovint es dóna 
entre mantenir els valors i ideals de la família i els del país on viuen, què passa si no 
coincideixen i quin és el paper que hi juguen en aquest debat, la resta de ciutadans 
i ciutadanes, com també les institucions. Després de la xerrada, va actuar la Coral 
Al·leluia i l’acte es va tancar amb un piscolabis per tots els assistents.

Per altra banda, el 5 de març, el grup de teatre de La Chicas de Oro del 
projecte Gent Gran Activa va participar a la Setmana de la Dona del centre 
penitenciari Mas d’Enric interpretant l’obra, sempre amb sentit de l’humor 
i cançons, “Generación EGB: antes y después”. En finalitzar, es va obrir un 
debat sobre la dona durant el franquisme i en l’actualitat.

ARA TOCA

El PIJ, espai 
lliure d’actituds 
sexistes
Cada any amb el jovent que participa de 
les activitats i a l’espai del PIJ es realitza 
una activitat de sensibilització i reivin-
dicació sobre el 8M, que després s’expo-
sen en el mateix PIJ. 

El PIJ vol ser un espai de referència per 
a tota la joventut del nostre municipi, 
és per això que treballem per la creació 
d’un espai lliure de actituds sexistes, 
un espai en el qual es generi igualtat 
d’oportunitats per a tothom i un espai 
de transformació social i de benestar 
per als i les joves.

Subvenció de la Diputació 
per les obres de reparació 
de les instal·lacions d’aigua 
i sanejament del Castell de 
Masricart
El 21 de juny del 2019, l’Ajuntament de la Canonja va adjudicar les obres 
de reparació de vàries fuites de la instal·lació d’aigua i de la instal·lació de 
sanejament del Castell de Masricart, detectades al mes d’agost del 2018. La 
Diputació de Tarragona va concedir una subvenció per import de 13.786,51 
€, per finançar les dites obres, d’acord amb les bases reguladores de la con-
cessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Mu-
nicipal, convocatòria 2018.

L’esquiada de joventut
El passat mes de febrer el PIJ va realitzar la sortida anual a la neu. Una 
activitat dirigida a tot el jovent, major d’edat, del poble.

Un any més, la sortida es va fer a Ordino (Andorra), ja que les últimes edi-
cions fetes en aquest mateix destí han estat un èxit per la qualitat de les 
pistes i la comoditat de l’allotjament. Enguany hi van participar una qua-
rantena de joves que solen ser fidels a aquesta activitat d’hivern que ofereix 
el PIJ de la Canonja.

HA 
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Agraïment als comerços  
per prestar els  serveis 
essencials durant la crisi  
de la Covid-19
L’Ajuntament de la Canonja ha volgut fer un reconeixement especial a tots 
els comerços que durant aquests dies de confinament s’han mantingut 
oberts per garantir els serveis essencials al municipi. L’alcalde Roc Muñoz i 
el regidor de Promoció Econòmica, Paco Roca, van lliurar uns adhesius als 
22 comerços on diu: “Aquest establiment ha treballat per garantir els serveis 
essencials durant la crisi de la Covid-19”. L’alcalde agraeix molt la feina que 
han dut a terme els comerciants de la Canonja “que han obert i molts d’ells 
han fet lliurament a domicili dels seus productes, doncs s’estan esforçant 
moltíssim i en condicions realment difícils”.

També cal dir que durant els primers dies de confinament, la Guàrdia Muni-
cipal va repartir elements de protecció com mascaretes, pantalles i guants 
a tots els comerços que estaven oberts per garantir la salut i la seguretat 
dels seus treballadors.

Des de l’Ajuntament també ha aprovat mesures per poder ajudar a aquells es-
tabliments, autònoms i petites empreses que han vist afectada la seva activitat.

La Canonja s’afegeix  
als 10 dies de dol per les 
víctimes de la Covid-19 
L’Ajuntament de la Canonja es va afegir als 10 dies de dol 
per les víctimes de la Covid-19 que va decretar el Consell de 
Ministres a partir del 27 de maig i a la convocatòria de minut de silenci, del 
mateix dia, en memòria de totes les persones que han perdut la vida durant 
la pandèmia.

La corporació municipal, encapçalada per l’alcalde de la Canonja, va guardar 
el minut de silenci davant la Casa Consistorial, garantint les distàncies de 
seguretat i seguint totes les mesures higièniques establertes per evitar la 
propagació del virus. El consistori va demanar a totes els canongins que 

La diada de Sant Jordi  
des de casa
Per celebrar aquest Sant Jordi tan especial des de casa, la Biblioteca Pública 
i el Patronat de Cultura de la Canonja van organitzar diferents activitats, 
amb el desig que tothom en gaudís. El mateix dia 23 a la tarda, la contacontes 
Gisela Llimona va explicar la llegenda de Sant Jordi i altres contes pels més 
menuts, en directe, a través del Facebook Canonja Cultura. Però les activitats 
van arrencar dies abans en format concurs. Primer va ser el torn del concurs de 
redacció i dibuix per infants d’edats entre quart de primària i segon d’ESO, amb 
els següents guanyadors i guanyadores:

• Primera categoria (3r i 4t de primària):  
Ariadna Roig Da Silva i Simón Egea Pinel

• Segona categoria (5è i 6è de primària):  
Adam Saci Brahimi i Aitor Torres Gabriel

• Tercera categoria (1r i 2n d’ESO):  
Cristina Sánchez Moreno i Oriol Virgili Garrigós

També es va impulsar un concurs de dibuix, “El que veig des de casa meva”, 
pels més menuts, des de P3 fins a 2n de primària que va obtenir les següents 
guanyadores: Nora Aktitou Romeral (categoria 1r- 2n de primària), amb el 
seu dibuix de l’església de Sant Sebastià i la plaça de la O vistes des del balcó de 
casa seva i la Salma Asmane Fernández (categoria P4 - P5) amb el dibuix d’una 
finestra de casa seva durant el confinament. En la categoria de P3 el premi va 
quedar desert per falta de participació. Finalment, volem donar l’enhorabona a 
tots els participants pels seus treballs, i donar-los-hi les gràcies per obrir-nos les 
portes de casa seva a través dels seus relats i dibuixos.

Facebook Canonja Cultura

es vulguessin sumar a la convocatòria que ho fessin de manera simbòlica, 
aturant-se un minut des del lloc on estiguessin a les 12 en punt del migdia: 
a casa, a la feina, al mercat, etc. Durant els deu dies de dol, les banderes 
oficials de l’Ajuntament van onejar a mig pal. 
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Celebrem la Festa  
de la Municipalitat  
als nostres balcons
Enguany se celebrava que feia deu anys que el  15 d’abril de 2010 el nostre 
poble va sortir al carrer tot dient “Som Municipi!”. Paradoxalment, enguany 
vam haver de celebrar la municipalitat des de les nostres cases, però la 
festa hi va ser igual.

La regidoria de Festes de l’Ajuntament va animar a engalanar els balcons 
i els canongins i canongines van respondre. A les 9 del matí l’AMTP Orfeó 
Canongí-El Tecler, amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal i Protecció 
Civil, va d’interpretar les matinades pels carrers del poble, i al migdia, la 
celebració va tombar per tots els carrers amb el vermut musical a càrrec 
del dj Nacho Lascasas, amb una sessió oferida també en directe a través 
de Facebook. A les 8 del vespre, com cada dia, els canongins i canongines 
van sortir al balcó per aplaudir com a mostra de suport i agraïment als sa-
nitaris i a tota aquella gent que ha estat i està treballant per garantir-nos 
els serveis bàsics.

Mor l’ex-regidor  
Salvador Canadell  
als 84 anys
El passat 11 de maig ens va deixar qui fou 
regidor d’aquest Ajuntament, Salvador 
Canadell Llauradó, als 84 anys d’edat.

Salvador Canadell va ser una persona 
compromesa amb el seu poble i un refe-
rent en àmbits diversos, essent membre 
actiu de l’Associació de Veïns, l’Orfeó 
Canongí, el Club Ciclista i la Coral de la 
Canonja.

Va ser un dels fundadors del comité local de Convergencia Democràtica de 
Catalunya a la Canonja. Fou nomenat regidor de l’Ajuntament (EMD) des de 
l’any 1987 fins al 1999, on assumí la responsabilitat de les àrees d’Urbanis-
me i Serveis Públics.

Els regidors i treballadors de la Corporació recorden la seva vàlua i vocació 
de servei i traslladen els seu condol a la seva família i amistats.

L’Escola  
d’Adults a casa
La mestra de l’Escola d’Adults, durant 
el confinament, va preparar dossi-
ers didàctics que els voluntaris de 
Protecció Civil van entregar als i les 
alumnes del grup de Formació Ins-
trumental 2 de l’Escola d’Adults. La proposta pretenia mantenir i 
reforçar l’aprenentatge que es realitza durant el curs a l’aula, amb l’objectiu de 
mantenir activa la ment i afavorir l’actitud positiva en el temps del confinament.

L’alcalde signa un conveni 
amb IQOXE de col·laboració 
amb Càritas local
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va signar, el 28 d’abril, un conveni de col·la-
boració amb l’empresa Indústries Químiques de l’Òxid d’Etilè (IQOXE) per a facilitar 
l’aportació econòmica que pretén realitzar IQOXE per a les activitats socials que 
duu a terme l’entitat Càritas en el municipi de la Canonja, en el marc de la situació 
d’emergència sanitària i social generada pel risc de propagació del Covid-19.

L’empresa finançarà durant els pròxims sis mesos el  banc d’aliments de 
Càritas la Canonja que atén les necessitats dels veïns més vulnerables, la 
situació dels quals s’ha vist agreujada per la crisi de la Covid-19. L’acord de 
col·laboració està impulsat per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, Càritas 
diocesana i l’empresa filial de CL Grup Industrial.

“En moments com els que estem vivint s’agraeix molt les aportacions que es 
fan per part de les empreses i en aquest cas concret per part d’IQOXE, això de-
mostra la sensibilitat social i la implicació que hi ha amb la gent del territori”, 
va comentar l’alcalde Roc Muñoz.

Aquesta contribució permetrà que Càritas la Canonja assorteixi cada mes a les 
famílies més necessitades amb productes de primera necessitat com 3.255 litres 
de llet, 618 paquets de pasta o 750 litres d’oli d’oliva entre molts altres aliments. 
Quant als productes d’higiene personal, CL Grup Industrial donarà 705 ampolles 
de gel de bany, 960 litres de detergent per a la roba i 960 litres de netejador.

La companyia també aportarà 4.000 unitats de gel fabricat per Perseida 
Bellesa, marca de cosmètica, perfumeria i higiene de CL Grup Industrial. Per 
la seva banda, l’Ajuntament ha incrementat la subvenció prevista a 
Càritas de 3.000 euros fins a 8.000 euros i ha donat una subvenció de 
6.000 euros al menjador social de Bonavista.

HA 
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Els grups polítics municipals se sumen a celebració  
del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia
Amb motiu de la celebració el 17 de maig del Dia Internacional contra l’Ho-
mofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, tots els grups 
polítics municipals amb representació a l’Ajuntament (PSC - Som Poble - C’s 

- JuntsxCAT - ERC), es van adherir a la Declaració impulsada pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el 
Consell Nacional LGBTI i altres entitats.

Des que el 1990, l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexu-
alitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig 
com a Dia Internacional de la lluita contra l’Homofòbia (lesbofòbia i gaifò-
bia), la bifòbia i la transfòbia; la corporació municipal dona suport a aquesta 
jornada que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, 
d’injustícia i de violència envers les persones per la seva identitat de gènere 
o les seves orientacions sexuals i afectives.

D’altra banda, des del Consell Comarcal del Tarragonès s’ofereix un servei 
d’atenció integral per l’LGBTI del Tarragonès (SAI). El SAI és un servei d’aten-
ció integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que desenvolupa po-

lítiques contra la discriminació per motiu d’identitat o expressió de gènere i 
orientació sexual. Aquest recurs es posa en funcionament amb l’objectiu de 
donar resposta a aquestes situacions de discriminació i també a qualsevol 
necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania 
de la comarca del Tarragonès en relació a la diversitat sexual i de gènere

L’Ajuntament reparteix 
mascaretes i gel desinfectant 
Per tal de dotar a tots els canongins de les 
mesures de protecció bàsiques, quan va 
començar la desescalada i ja es podia sortir al 
carrer, l’Ajuntament de la Canonja va repartir 
un total d’11.000 mascaretes i 600 litres de gel 
desinfectant a tots els domicilis del poble.

Concretament, el personal de la Brigada Munici-
pal i els voluntaris de Protecció Civil van repartir, 
a cada domicili, bosses amb quatre mascaretes i 
dos pots d’hidrogel. I, per a tots els comerços que 
obrien en la Fase 1 del desconfinament, la Brigada 
Municipal va repartir garrafes de cinc litres i dis-
pensadors d’un litre amb gel hidroalcohòlic.

Per altra banda, des de l’Àrea de Serveis i Neteja Pública s’ha treballat per 
mantenir els carrers de la Canonja nets i desinfectats, fent, repetidament, 
esbandiments mecànics sobre camió amb una solució d’aigua i lleixiu.

La Canonja col·labora  
amb la compra de matèria 
prima per a la fabricació de 
viseres protectores
L’Ajuntament de la Canonja ha col·laborat amb la compra i subministrament 
de matèria prima per a la fabricació d’unes 200 viseres protectores amb im-
pressores 3-D que ha dut a terme una xarxa formada per 150 persones del 
Camp de Tarragona de forma totalment altruista. 

Els “coronavirus makers”, com s’anomena el grup, produei-
xen viseres protectores que després es reparteixen entre els 
centres hospitalaris i residències. 

El canongí Lluís Reverté forma part d’aquest grup 
de voluntaris que disposen d’impressores 3-D i 
col·labora en la fabricació del plàstic de les viseres. A principis d’abril, 
la Guàrdia Municipal va rebre unes quantes d’aquestes màscares que 
va fer arribar a comerços i d’altres col·lectius que les necessitaven.

 Declaració
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El Dia Mundial  
del Medi Ambient  
amb el superheroi Triple R
El dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i, en els últims anys, la 
regidoria de Medi Ambient ha organitzat les jornades Ecoverd amb tot un seguit 
d’activitats relacionades amb el respecte per l’entorn natural, les energies renova-
bles i el reciclatge. Enguany, a causa de les mesures per combatre la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, l’Ecoverd no es va poder dur a terme però l’àrea de 
Medi Ambient no va voler deixar que aquest dia especial passés de llarg.

Amb la col·laboració de l’entitat el Mico de la Canonja, l’Ajuntament de la Ca-
nonja va organitzar una cercavila amb el superheroi Triple R que, el dia 5 de juny 
al matí, va recórrer diferents carrers i places del poble per saludar als infants 
i obsequiar-los amb una bossa reutilitzable amb retoladors per decorar-la i el 
petit conte de la “La Festa de les 3 R”. La mateixa setmana, la regidoria de Gestió 
de Residus va renovar les etiquetes dels contenidors de reciclatge de la Canonja, 
amb una imatge més amable i amb especificacions més clares per saber què i 
quan podem llençar a cada contenidor.

Sant Joan  
en família
Aquesta revetlla de Sant Joan ha estat especial. I és que la situació creada 
per la Covid-19 ha obligat a adaptar i canviar la celebració que dona el tret 
de sortida al solstici d’estiu i s’ha recomanat celebrar la festa a casa, amb la 
família o els amics, en grups reduïts.

Tot i així la Flama del Canigó va arribar a la Canonja. Per evitar concentrancions 
a la plaça Mercadal de Reus, lloc habitual de recollida, la Flama la van portar els 
organitzadors fins a la Canonja on van ser rebuts pels representants de l’Ajunta-
ment, el Ball de Diables i el Motor Club. El nostre poble va ser triat un dels punts de 
distribució del Tarragonès i les poblacions de Vila-seca i els Pallaresos van venir a 
recollir-la aquí. Després, la Flama va passejar-se per tot el poble acompanyada pels 
membres del Motor Club. L’Ajuntament, al vespre, va compartir a les xarxes el ví-
deo de l’arribada de la Flama i va animar a tots els canongins i canongines a com-
partir les fotografies de la seva celebració amb el hashtag #santjoanlacanonja.

Podeu veure  
el vídeo aquí

La Guàrdia municipal  
felicita l’aniversari als infants 
durant el confinament
Durant el confinament, la Guàrdia Municipal de la Canonja, amb la col·la-
boració de l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil, va realitzar un total 
de 43 felicitacions d’aniversari als més petits a domicili. 

La Guàrdia Municipal feia sonar les alarmes del cotxe patrulla excepcio-
nalment per felicitar els infants que feien anys durant el confinament i ho 
havien de celebrar tancats a casa, i per megafonia feia sonar “l’aniversari 
feliç”. La iniciativa va tenir molt bona acollida va fer sentir als infants molt 
especials, d’una manera diferent.

HA 
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 L’Ajuntament aprova un pla de xoc d’un milió d’euros

L’Ajuntament de la Canonja va aprovar el dijous 11 de juny, en el primer 
ple telemàtic de la institució, 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.

La suma total de recursos econòmics mobilitzats per fer front, de manera 
directa, a la crisi causada per la pandèmia s’eleva a un milió d’euros.

Una de les mesures aprovades ha estat la concessió d’ajuts d’urgència per 
atendre les despeses bàsiques dels nuclis de convivència integrats per perso-
nes empadronades al municipi de la Canonja i garantir la seva sostenibilitat 
econòmica, per les especials dificultats provocades per la declaració de l’estat 
d’alarma derivat de la crisi sanitària generada per la COVID-19. Aquests ajuts 
van destinats a garantir les despeses bàsiques de la llar, amb l’objectiu de 
mitigar els efectes de la pandèmia, i consisteixen en una prestació econòmica 
extraordinària, amb un únic pagament, per facilitar l’adquisició de productes 
d’alimentació i d’higiene personal, farmàcia, subministraments bàsics de la 
llar (aigua, llum, gas o altres), o d’altres que es puguin considerar indispensa-
bles o necessaris per la situació familiar o personal.

L’import d’aquesta prestació es veurà augmentat en el cas que el sol·licitant 
o algun membre del nucli de convivència s’hagi vist afectat per un expedi-
ent de regulació temporal d’ocupació, es trobés en situació d’atur a data de 
declaració de l’estat d’alarma o hagi perdut la feina a partir d’aquesta.

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.

S’atorgarà un únic ajut per cada nucli de convivència de 125 € pel primer 
membre amb un increment de 100 € per cada membre de més.

S’abonarà un suplement de 100 € per cada membre del nucli que 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.

També s’han aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts al co-
merç, petites empreses i autònoms, atorgant-los liquiditat per contribuir al 
compliment de les seves obligacions empresarials i al manteniment de la 
seva activitat i ocupació, així com als que s’han vist obligats a tancar el seu 
establiment durant l’estat d’alarma o han vist reduïda la seva facturació en 
relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració 
de l’estat d’alarma. Aquests ajuts consistiran en una prestació econòmi-
ca extraordinària, amb un únic pagament, i seran compatibles amb altres 
subvencions estatals o autonòmiques. L’import màxim d’aquesta tipologia 
d’ajut serà un únic pagament de 300 €.

AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL

DESPESES DE 
PROTECCIÓ 
COVID-19

SUBVENCIONS PER A 
DESPESES DEL LLOGUER 
PER A JOVES

INCREMENT DE 
LES SUBVENCIONS 
PER A LLIBRES I 
MATERIAL ESCOLAR

CONCESSIONS DE 
SUBVENCIONS 
PER A PERSONES 
JUBILADES I DE 
PRESTACIONS 
BAIXES

PER PER FRONT A LA CRISI COVID-19

+15.000 €

50.000 €

+ 50%

1.000.000 €

El ple de l’11 de juny aprova les mesures econòmiques i socials per fer front a la crisi de la COVID-19

L’AJUNTAMENT MANTÉ 
ÍNTEGRAMENT TOT EL SEU 
PROGRAMA D’INVERSIONS  
PER A AQUEST 2020.
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En el cas que el sol·licitant, a partir de la declaració de l’estat d’alarma i 
mentre siguin vigents aquestes bases, s’hagi vist obligat a tancar el seu 
establiment per aquesta causa, o hagi vist reduïda la seva facturació en 
relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració 
de l’estat d’alarma en un mínim d’un 50%, se li abonarà una quantitat su-
plementària de 150 €. En el cas que la reducció en la facturació sigui d’entre 
un 30 i fins el 50 %, s’abonarà una quantitat suplementària de 100 €.

La dotació pressupostària destinada a aquests ajuts pels nuclis de convivèn-
cia i al comerç, petites empreses i autònoms és de 820.000 euros.

Aquests ajuts es podran demanar quan finalitzi el termini legal d’exposició 
pública de les bases aprovades i es publiquin al BOPT, al DOGC i a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, aproximadament a principis d’agost.. 
S’informarà a la ciutadania de l’inici del termini de presentació de sol·licituds 
i dels mecanismes per fer-ho, sent necessari aportar els justificants de les 
despeses subvencionables (alimentació, higiene personal, farmàcia, submi-
nistraments bàsics de la llar...).

També s’ha aprovat la suspensió, durant el que queda de 2020, de la taxa d’ocu-
pació pública de les terrasses d’establiments de restauració. Pel que fa a la resta 
de tributs municipals, que s’havien de començar a pagar al maig, s’han posposat 
els períodes de pagament tres mesos i podran ser fraccionats sense interessos.

També s’han modificat els requisits de les bases reguladores dels ajuts d’ur-
gència social per ampliar el nombre de beneficiaris, suplementant la seva 
partida amb 15.000 euros més, i també les que regulen la concessió de 
subvencions, per a persones jubilades o pensionistes, perceptores de pres-
tacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar. De la mateixa 
manera que s’han incrementat les subvencions destinades a entitats socials 
amb un suplement d’11.000 euros.

Pel que fa a les subvencions ja existents, s’han augmentat per segona ve-
gada aquest 2020 arribant al 50% d’increment, les destinades a persones 
joves per fer front al lloguer d’habitatge. També s’han incrementat les sub-
vencions per despeses de llibres i material escolar, els premis pels estudiants 
de 2n de BAT amb millor expedient acadèmic i els ajuts per estudis univer-
sitaris. Les subvencions a empreses i nous emprenedors per a la promoció 
de l’ocupació al municipi han vist incrementades també les quantitats a 
atorgar, suplementant la partida amb 25.000 euros més.

Així mateix, per poder adaptar-se a la situació derivada de la crisi sanitària, 
dotant les instal·lacions i el personal municipal dels elements de protecció 
adequats i facilitar també als petits negocis locals i als veïns de materials 
d’higiene i protecció, l’Ajuntament ha destinat una partida de 50.000 euros 
per aquests elements.

Tot i aquest esforç econòmic tan important, l’Ajuntament manté íntegra-
ment tot el seu programa d’inversions per a aquest 2020. El que sí s’ha fet 
és destinar els 200.000 € de la partida dels pressupostos participatius a 
despeses i subvencions per la COVID-19.

AJUTS D’URGÈNCIA  
DESPESES BÀSIQUES

SUSPENSIÓ TAXES 
TERRASSES

TAXES I TRIBUTS 
MUNICIPALS 

POSPOSADES I 
FRACCIONADES 

SENSE INTERESSOS

primer membre

per cada membre més

per cada membre afectat per ERTO,  
atur o que hagi perdut la feina

125 €
+100 €
+100 €

AJUTS AL COMERÇ,  
PETITES EMPRESES I AUTÒNOMS

si s’ha tingut una reducció superior al 
50% de facturació respecte al any 2019

si s’ha tingut una reducció del 30 al 50% 
de facturació respecte al any 2019+100 €

+150 €

fins a
per a petites i mitjanes empreses 
afectades per l’estat d’alarma300 €

SUBVENCIONS A 
EMPRESES I NOUS 
EMPRENEDORS

+25.000 €

820.000 €

ACTUALITAT
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CRIS JUANICO
Divendres 3 de juliol
22.30 h / Hort del mas de l’abeurador
Aforament limitat. Ús obligatori de masca-
reta. Invitacions a Codetickets i al Castell de 
Masricart (4 invitacions per persona).

Presentarà les cançons del seu nou disc 
Viu i en l’espectacle SALPOLS en que s’hi 
ofereix alhora un recorregut per la seva 

trajectòria des dels inicis amb JA T’HO DIRÉ. Cançons inspirades en la SAL 
(mar) i POLS (terra) en relació a la Menorca més salvatge que l’ha vist créixer 
i de la que n’és un privilegiat element més. 

Sempre a la recerca del contrast entre la música i la paraula, entre la melodia 
i la poètica, entre la fermesa i la delicadesa, Cris Juanico vesteix les seves 
cançons de folk-rock presentant els directes en trio (acompanyat de violí i 
contrabaix) resultant un so consistent, a més d’un confortable coixí per a les 
melodies d’aires mediterranis de les seves composicions.

HAVÀNAME
Divendres 10 de juliol
22.30 h / Hort del mas de l’abeurador
Aforament limitat. Ús obligatori de masca-
reta. Invitacions a Codetickets i al Castell de 
Masricart (4 invitacions per persona).

Un viatge que surt d’una Cuba musical 
plena d’enyorança i arriba a la Canonja 
amb tot el sabor de l’illa del Carib. Han 

estat el grup revelació de l’última cantada d’havaneres de Calella de Pala-
frugell. Tres veus i dos músics on es troben les havaneres amb la música tra-
dicional cubana. Un concert diferent i alegre on ningú quedarà indiferent.

STROMBOLI JAZZ BAND
Divendres 17 de juliol
21.30 h / Itinerant: Sortida del poliespor-
tiu i arribada al final de la Rambla de les 
Garrigues.

Swing, dixieland, jazz popular i altres mú-
siques a càrrec de músics professionals del 
Camp de Tarragona, amb una àmplia for-
mació i experiència en aquest àmbit.  En 
els seus espectacles es barreja bona música, amb dosis d’humor, teatre i una 
gran interacció amb el públic. Des de la seva presentació, al febrer de 2012, 
han realitzat més de 450 actuacions amb molt bona resposta de públic i 
dels mitjans. Han participat, entre d’altres, al Festival Creart de Tarragona, 
al Festival Cava Jazz de Guardiola de Font Rubí, al Cicle Altafujazz d’Alta-
fulla, al Cicle de Música als Castells de Catalunya, al Festival Internacional 
de Dixieland de Tarragona, Nit als Museus, als Festivals de Blues de Reus i 
Tarragona, al IV Cicle de Jazz de Cambrils, en una gran quantitat de Festes 
Majors, inclosa la de la Canonja.

FURGONÓLOGO
Divendres 24 de juliol 
Espectacle per a públic adult – aforament 
limitat. Ús obligatori de mascareta.
Dues sessions: 
20. 30 h / Plaça Ernest Lluch  
22.30 h / Hort del mas de l’abeurador

Borja i Julen actuen habitualment al Tea-
treneu de Barcelona amb el show “La hora 
de la verdad”, un dels shows més ben valo-
rats de Barcelona l’últim any.  Borja, “el pijo”, és català, enginyer i ex locutor 
de ràdio, Julen, “el hippie”, és basc, professor i ex futbolista. Qualsevol diria 
que no tenen res a veure, però comparteixen un plantejament optimista de 
la vida i les ganes de riure i fer riure.

FURGONOLOGO
A LA CANONJA 

US 
ESPEREM!

24 JULIOL 

Encetem l’estiu  
sortint a la fresca

Els vespres dels divendres de juliol 
Els divendres de juliol a la Canonja, han esdevingut des de fa molts anys un espai 
on s’han programat activitats culturals de petit format, però d’una indiscutible 
qualitat. Enguany, l’Ajuntament de la Canonja, des del Patronat de Cultura del Cas-
tell de Masricart, no ha volgut faltar a la cita i hem preparat un programa variat i 

en diferents formats per tal que tothom pugui trobar el seu espai. Som conscients 
que ens toca encetar el cicle festiu després del confinament i això representa una 
important responsabilitat. Creiem que som deutors dels artistes i tècnics i, per això, 
hem preparat aquest “Surt a la fresca” amb una especial dedicació. 

Aquí pots 
adquirir les 
invitacions
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https://bit.ly/2BNZ4eG
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La Biblioteca ofereix el servei 
de préstec amb cita prèvia
Des d’inicis de juny que la biblioteca canongina va reprendre el servei, oferint 
els serveis de préstec amb cita prèvia i la devolució de llibres.

Per agafar material en préstec, s’ha de fer prèviament la comanda i acordar 
una cita prèvia per venir a recollir-la enviant un correu electrònic a biblioteca@
lacanonja.cat o bé per telèfon al 977 194 057. Per a les devolucions, simplement 
cal deixar el llibre a la bústia que hi ha situada entre les dues portes d’entrada del 
Castell de Masricart. La resta de serveis de la biblioteca encara no estan dispo-
nibles, tot i que s’està estudiant poder-ne oferir més, pròximament, també amb 
cita prèvia. Cal tenir en compte les següents mesures de seguretat:

• L’accés serà de manera individual i amb la obligatorietat de l’ús de 
mascareta.
• L’horari d’estiu de la biblioteca és de dilluns a divendres de 9 del 
matí a 1 del migdia i les tardes de dilluns de 4 de la tarda a 8 del vespre.

Podeu consultar el catàleg de la biblioteca a l’Argus.

Consulta a la joventut 
canongina per renovar el PLJ
Aquest any 2020 toca renovar el Pla Local de Joventut (PLJ) i tots els i les 
joves de la Canonja hi tenen molt a dir. El PLJ és el document on hi consten 
les estratègies polítiques que es duran a terme a la Canonja els propers 4 
anys en relació a Joventut.

Per a conèixer la situació dels i les joves del municipi, l’àrea de Joventut els hi 
consulta a través de xarxes i WhatsApp què pensen que caldria millorar, què 
funciona i què no, quines necessitats tenen que no es troben cobertes, etc.

Així doncs, posteriorment caldrà decidir a partir de les necessitats detectades 
entre els i les joves i els recursos dels que es disposa, sobre allò en el que 
es vol intervenir i quins canvis s’esperen assolir. Es treballarà per planificar i 
prioritzar les accions que cobreixin aquelles necessitats no cobertes actual-
ment. Posteriorment, es posaran en marxa aquelles actuacions que s’hagin 
planificat, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis i millores en la vida dels i 
les joves del municipi. 

Les piscines  
municipals  
obren les portes
Enguany, les piscines municipals obren les 
seves portes el 27 de juny. I ho faran amb 
l’horari de 12 del migdia a 8 del vespre els dies laborables i d’11 del matí 
a 8 del vespre dissabtes i festius. Com cada estiu, s’oferiran els cursets de 
natació infantils i per a adults i les classes d’aquagym.

Enguany, però, s’han establert diferents mesures de prevenció de la co-
vid-19. Així doncs, per tal de tenir un millor control de l’aforament limitat, 
un cop se surti del recinte de la piscina s’haurà de tornar a adquirir l’entrada 
per tornar a entrar. La terrassa del bar del poliesportiu quedarà fora de l’es-
pai de la piscina i s’ha habilitat una altra zona per poder menjar i beure. Els 
vestuaris també quedaran restringits i només es podran utilitzar per aquells 
usuaris que ho necessitin i sota petició expressa. 

Finalment, recordem les obligaci-
ons de mantenir la distància de se-
guretat entre persones i la de des-
infectar-se mans i peus per entrar a 
les instal·lacions. 

Enllaç el catàleg 
de la Biblioteca  
a l’Argus

Préstec de  
llibres electrònics
i pel·lícules

Activitats 
aquàtiques 
estiu 2020

Activitats per a  
infants i joves amb  
el Casal i l’Estiu Actiu
El Casal d’Estiu neix per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar i 
oferir als infants activitats lúdiques i saludables per l’estiu. Enguany, aques-
ta voluntat pren encara més força donada la situació de confinament que 
hem viscut i que tan estoicament han afrontat els infants.

Aquest estiu, més que mai, el Casal podrà facilitar als infants un espai de 
retrobament, de connexió amb les emocions i amb l’entorn. L’Estiu Actiu 
organitzat pel PIJ, per la seva banda, també serà una alenada d’aire fresc 
pels joves des de primer d’ESO fins els 17 anys.

La crisi de la COVID-19 ha fet que s’adaptin totes les activitats i organització 
del Casal seguint les recomanacions del Decret 267/2020 del Departament de 
Joventut de la Generalitat, ratificat pel PROCICAT, així com extremar les me-
sures d’higiene i prevenció que es comunicaran abans de l’inici de l’activitat. 

SERÀ NOTÍCIA

https://bit.ly/2VlcaqM
https://bit.ly/389v6Oo
https://bit.ly/31exAcW
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Millores al pati  
de l’escola per  
fomentar el joc lliure
Durant els dies de confinament, les millores al pati de l’escola encaminades a 
fomentar la sostenibilitat i el joc lliure, un dels projectes guanyadors dels Pres-
supostos Participatius 2018, ha anat agafant forma fruit d’un temps de treball 
conjunt de la regidoria d’Ensenyament i els tècnics municipals d’Urbanisme en 
col·laboració amb l’AMPA i l’Escola la Canonja. 

Els rocòdroms per grans i petits junt amb l’espai geodèsic d’infantil de la 
nostra escola, ja són una realitat. El dibuix de la paret del rocòdrom, inspirat 
en Joan Miró, l’ha fet l’il·lustrador canongí Miki Pérez Pla i els pares i mares 
de l’escola l’han ajudat a pintar-lo. Aquesta actuació es veurà completada 
al setembre amb la creació d’un hort ecològic i la decoració gràfica de l’es-
cenari de la pista poliesportiva.

Nova maquinària del  
servei de neteja viària 
La Canonja ja disposa d’una nova màquina escombradora que s’ha posat en 
funcionament per millorar el servei de neteja al municipi. 

El passat, 23 de juny, l’alcalde de la Canonja, el president del Consell Comar-
cal del Tarragonès, el cap de servei del Tarragonès de l’empresa FCCMA, la 
regidora de Medi Ambient i el regidor de Neteja Pública van poder conèixer 
de primera mà i veure en funcionament la nova maquinària adscrita al ser-
vei de neteja viària adjudicada a l’empresa FCC Medio Ambiente SA., fruit 
del conveni de col·laboració signat entre la Canonja i el Consell. 

L’escombradora-aspiradora és un element mecànic de neteja viària que 
compta amb un conductor i dos peons, i una freqüència de treball de 6 dies 
a la setmana. Actualment, a la Canonja, la freqüència de neteja de carrers és 
diària, alternant-se escombradors/es i maquinària per zones. 

L’Ajuntament posa en 
marxa el Servei d’Ocupació 
i Promoció Econòmica i la 
Borsa de Treball municipal
L’Ajuntament de la Canonja ha posat en marxa un servei d’ocupació i pro-
moció econòmica i la Borsa de Treball per tal d’impulsar el desenvolupa-
ment local i la promoció econòmica de la Canonja.

Pel que fa al Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica, el tècnic Julià Garcia 
ofeix suport a les persones que busquen ocupació o orientació laboral, i 
suport al comerç i petites empreses per a que neixin i/o es consolidin al 

municipi i alhora generin ocupació, amb propostes per dina-
mitzar el teixit comercial.

Aquest servei s’ofereix els dilluns, dimecres i divendres de 
les 9 del matí a la 1 del migdia al primer pis de l’edifici de 
Serveis Socials, al carrer Raval, 8, sempre amb cita prèvia 
trucant al telèfon 977 194 720 o enviant un correu elec-
trònic a ocupaciopromocio@lacanonja.cat. 

Concretament, els dilluns i els dimecres de 9 a 13 h es destinen 
a tasques ocupacionals dirigides a la ciutadania, informar sobre ofertes de 
treball, realització de currículums, etc. I els divendres, també de 9 a 13 h, es 
reserva per l’assessorament a emprenedors i comerciants.

Finalment, la Borsa de Treball municipal també està en funcionament, i pre-
tén ser una eina de gran utilitat tant per oferir feina com per trobar-ne. 

Així doncs, per tal d’oferir un millor servei i més efec-
tiu, les regidories d’Ocupació i Promoció Econòmica 

animen als convilatans a utilitzar-la, als canongins 
i canongines que busquen feina o volen millorar 
la seva situació laboral i als comerciants i als em-
presaris que ofereixen llocs de treball.

Inscripció a 
la Borsa de 
Treball
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La Canonja ja té  
instal·lades les taules 
interpretatives del paisatge
L’Ajuntament, amb l’assessorament geogràfic de Rafael López-Monné i les 
imatges realitzades per Alberich Fotògrafs, ha instal·lat sis taules interpre-
tatives del paisatge per tal d’identificar els principals elements geogràfics i 
naturals que s’observen a l’horitzó des de diferents punts del poble. Aquesta 
iniciativa, que ja és una realitat, va ser una de les propostes guanyadores de 
l’edició dels Pressupostos Participatius del 2018.

L’Ajuntament de la Canonja 
engega la quarta edició dels 
Pressupostos Participatius
El dia 8 de juny, van començar oficialment els Pressupostos Participatius 
2020-2021 amb l’obertura del termini per rebre les propostes dels canongins 
i canongines. Aquest procés atorga a la ciutadania empadronada al municipi 
de 16 anys o més la capacitat de decidir com es destinaran 200.000 € de la 
partida d’inversions del pressupost municipal.

El procés d’enguany presenta dues novetats importants. La primera es refe-
reix a que aquesta edició correspon al pressupost del 2021, doncs s’ha de-
cidit destinar la partida del 2020 per incrementar la dotació de les diferents 
actuacions destinades a donar resposta a les necessitats que ha provocat 
la pandèmia de la COVID-19. I la segona, però no menys important, és que 
les propostes hauran de ser escollides per més d’un 15 % dels votants per 
ser seleccionades.

Es preveu que els canongins i canongines puguin votar les propostes valida-
des pels tècnics entre el 15 i el 30 d’octubre, i tancar el procés participatiu al 
novembre. Les propostes guanyadores s’incorporaran al pressupost municipal 
2021 que està previst aprovar a final d’any.

Pàgina del 
Pressupostos 
Participatius

Modificació del calendari 
fiscal per la situació generada 
per la Covid-19
Per Resolució d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2020, es va aprovar la modi-
ficació del Calendari Fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020, 
modificant els terminis per al pagament, en atenció a les dificultats que la 
situació excepcional de l’estat d’alarma generada pel COVID-19 pot com-
portar per als obligats tributaris a l’hora de complir certs tràmits i les obli-
gacions tributàries i per facilitar el pagament dels deutes tributaris. 

• Impost de béns immobles urbana: del 30 de juliol a 30 de setembre.
• Impost vehicles tracció mecànica: del 30 de juliol a 30 de setembre.
• Taxa recollida i eliminació d’escombraries: del 30 de juliol a 30 de setembre.
• Guals: del 30 de juliol a 30 de setembre.
• Cementiri: del 30 de juliol a 30 de setembre.
• Impost d’activitats econòmiques: del 28 d’agost a 30 d’octubre.
• Impost béns immobles característiques especials: del 28 d’agost a 30 d’octubre.
• Impost béns immobles rústica: del 28 d’agost a 30 d’octubre.

Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es conside-
rarà el següent dia hàbil posterior. Formes i mitjans de pagament: CaixaBank 
SA BBVA En els tributs delegats a BASE – Gestió d’Ingressos, les entitats col-
laboradores amb les que tingui conveni. Rebuts domiciliats càrrec en compte:

• 17 d’agost de 2020: impost de béns immobles urbana, impost vehicles 
tracció mecànica, taxa de recollida i eliminació d’escombraries, taxes de 
guals/reserva d’espai i cementiri.

• 15 de setembre de 2020 impost d’activitats econòmiques, Impost béns 
immobles característiques especials i Impost béns immobles rústica.

El Calendari Fiscal està a disposició dels interessats a la Seu Electrònica.

SERÀ NOTÍCIA

https://bit.ly/3i4vySM
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Institut Collblanc
Aquest curs 2019-2010 ha estat un curs que els alumnes de l’institut Collblanc 
no oblidaran mai. Hi ha dos fets que van marcar un abans i un després per a 
tots: l’explosió del 14 de gener que vam patir al polígon de l’empresa IQOXE i el 
tancament de l’institut amb l’inici del confinament per la pandèmia del coro-
navirus. L’any començava de manera estranya, qüestionant la nostra seguretat, 
el nostre dia a dia, la nostra normalitat. Potser només era el preludi del que 
arribaria uns mesos més tard: una nova malaltia que ho posaria en dubte tot.

Una de les paraules que més s’han sentit aquests dies, a part de coronavirus 
és, sens dubte, escola. Hi ha un abans i un després de la pandèmia del covid 
19 en tot, però en l’escola el debat ha estat i està a l’ordre del dia. No ha 
estat un final de curs fàcil per a ningú. L’hem hagut de donar per acabat 
bruscament, seguint dia a dia instruccions improvisades per les exigències 
d’una malaltia desconeguda. Ens hem quedat sense l’espectacle, sense la 
graduació i les oportunitats que comporten aquests moments, de compartir, 
d’estar junts famílies, alumnes i professorat; de gaudir, de riure i d’aplau-
dir-nos els uns als altres.

I si el final no ha estat fàcil, el proper curs es preveu incert i difícil. Podrem 
tornar a les aules amb seguretat? Estem preparats per un altre confina-
ment? Tindrem els mitjans digitals garantits per a tots? Davant de tants in-
terrogants només podem actuar amb humilitat, sentit comú i molta il·lusió 
per tirar-lo endavant. Això sens dubte també serà un bon ensenyament per 
als nostres alumnes. I no serà l’únic.

D’aquest confinament també n’hem sortit reforçats. Hem après coses noves 
i n’hem retrobat d’altres que ja sabíem, però que no recordàvem. Hem après 
a comunicar-nos d’una manera diferentw, hem descobert que ho podem 
fer tot on-line: estudiar a distància, fer la compra a distància, fer classes a 
distància de tot tipus, visites virtuals a qualsevol lloc del món, lectures gru-
pals, recitacions de poemes, karaokes, cassolades, aplaudiments, concerts en 
grup i fins i tot ballar i cantar des d’un balcó.

Sembla una paradoxa que l’altre s’hagi convertit en el teu enemic, que el con-
tacte ens emmalalteixi i que ens n’haguem de protegir amb una màscara. Ens 
acostumarem a aquesta nova normalitat? Ho haurem de fer perquè no ens 
queda més remei, però enyorarem el contacte, les abraçades i els petons.

Per més tutorials que hi hagi a Internet per explicar continguts, hem vist que 
no hi ha res que supleixi el mestre, que sap com acompanyar als alumnes 
i res com el caliu dels companys de la classe. Això afortunadament no ha 
canviat. Seguirem acompanyant-vos un curs més, de la millor manera que 
podrem, omplint les aules de rialles, d’il·lusions i de corredisses un curs més, 
com ho hem fet sempre.

INSTITUT COLLBLANC, professora Meritxell Blay Boquera

Agraïment de l’Escola  
la Canonja a l’Ajuntament  
i a la població canongina
Des de  l’Equip de mestres i l’Equip Directiu de l’Escola La Canonja volem transmetre 
un profund agraïment al nostre consistori i a cadascun dels canongins i canongines 
que van participar en la votació popular envers l’adjudicació dels Pressupostos Partici-
patius del 2019. Gràcies al vostre suport, l’Ajuntament ha dotat a l’escola amb un total 
de 70.000€ per tal de possibilitar dur a terme la 1a i la 3a fase envers l’actualització de 
les tecnologies al centre escolar. El nou equip directiu, iniciant el mandat durant el curs 
2018-2019, va presentar al procés participatiu un projecte amb l’interès de modificar i 
actualitzar el PLA TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement), ja que actual-
ment la nostra escola compta amb instal·lacions obsoletes i equipaments tecnològics 
insuficients que ens impossibilita utilitzar les tecnologies de manera transversal. Així 
doncs, vam idear i dissenyar un pla d’acció que es va temporitzar en 3 fases:

• 1a: Adequació de les instal·lacions existents: responsabilitat de l’escola.
• 2a: Actualització de les instal·lacions (internet per cable i WIFI): respon-
sabilitat del Departament d’Educació.
• 3a: Homogeneïtzació dels recursos TAC a les aules ordinàries (de P-3 a 
6è): responsabilitat de l’escola.

Iniciat el curs escolar 2018-2019, l’assessor TAC del Departament d’Educació del Ser-
veis Territorials de Tarragona es va posar en contacte amb l’Escola per informar-nos 
de l’existència d’un ajut econòmic orientat a la renovació de les instal·lacions re-
latives a la connectivitat a internet (2a fase). Com a pas previ a demanar aquest 
ajut, l’escola va haver de dur a terme una adequació de les instal·lacions existents 
(1a fase). I, finalment, com que el nostre objectiu era poder garantir a tot l’alumnat 
una igualtat de recursos tecnològics a l’aula, vam proposar comprar un total de 24 
tablets de gran format i 25 tablets personals (de taula) per cobrir les necessitats de 
les 4 aules d’Educació Especial (3a fase). Gràcies a l’Ajuntament, iniciarem el mes de 
juliol amb l’equipament demanat. La instal·lació de tot el maquinari al llarg de l’estiu 
ens possibilitarà iniciar el nou curs escolar més forts i més ben preparats.

Són temps difícils i complicats i des de l’Escola La Canonja volem agrair tant al 
consistori que ens representa, com al seu alcalde, Roc Muñoz Martínez, tot el 
seu suport i compromís amb l’escola. També ens agradaria destacar la gestió i 
la col·laboració de la Regidoria d’Educació. Gràcies, Lucía López Cerdán, per la 
professionalitat mostrada, per ser tan resolutiva i eficient i sobretot pel tracte 
humà i l’atenció propera que ens regales. Per últim, volem expressar que des 
de l’Escola la Canonja continuarem treballant amb tota la força i determinació 
per tal de seguir oferint un ensenyament de qualitat i donar així el millor servei 
possible a la població a la qual servim, la canongina, de la qual ens en sentim 
part. Moltíssimes gràcies a tothom!

Elisenda Virgili i José, Directora de l’Escola la Canonja
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“Si embrutes, pagues”,  
nova campanya de conscienciació  
per la recollida d’excrements  
d’animals a la via pública
Amb el lema “Si embrutes, pagues”, l’àrea de Media Ambient de l’Ajunta-
ment de la Canonja engega de nou una campanya cívica de sensibilització 
pel foment de la recollida dels excrements de gos als carrers del poble i per 
la neteja de l’orina.

La presència de caques de gossos per carrers, places i parcs és sovint motiu 
de queixa dels canongins i canongines. L’objectiu de la campanya és consci-
enciar als propietaris dels gossos i alhora facilitar solucions, és per això que 
es distribuirà un díptic informatiu de les obligacions que comporta tenir un 
gos i es donarà de manera gratuïta un porta-bosses per a la recollida de les 
deposicions dels gossos i una ampolla plegable d’aigua per netejar les zones 
afectades per l’orina.

La campanya, que durarà una setmana durant la qual també es farà una 
neteja exhaustiva de les faroles del municipi, recorda que les sancions que 
s’apliquen poden arribar als 750 euros, tant per no recollir les defe-
cacions com per no netejar les zones afectades per les miccions dels 
animals amb aigua. Un cop finalitzada la campanya, la Guàrdia Municipal 
reforçarà la vigilància per evitar aquests actes incívics.

L’objectiu d’aquesta mesura de conscienciació, a més a més d’aconseguir 
que els carrers de la Canonja restin nets d’excrements d’animals, també 
pretén que qui no tingui censat el seu gos passi per l’oficina del consistori 
a fer-ho. En el cas de no inscriure l’animal al Cens Municipal d’Animals de 
Companyia de l’Ajuntament de la Canonja, la multa també pot arribar als 
750 euros.

L’ORDENANÇA MUNICIPAL  
TAMBÉ ESTABLEIX QUE A LA VIA PÚBLICA:

• Els animals han d’anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja.
• Els gossos potencialment perillosos han de portar posat 
sempre un morrió.

• A les zones de joc infantil està prohibida la presència d’animals.
• Està prohibit rentar o banyar animals a la via pública, parcs 
i fonts.

• Està prohibit que els animals s’amorrin a la boca de les 
fonts públiques.

Per altra banda, la llei preveu l’aplicació de sancions econòmiques en el cas 
de la comissió de determinades infraccions administratives. Les infraccions 
estan tipificades i poden ser molt greus, greus o lleus. Depenent de la gra-
vetat de la infracció s’aplicaran multes de fins a 750 euros.

ALGUNES DE LES INFRACCIONS SANCIONABLES SÓN:
• Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
• Abandonar animals, siguin perillosos o no.
• Maltractar o agredir físicament els animals.
• Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i 
participar en aquest tipus d’actes.

• Trobar-se el gos perillós en llocs públics sense morrió o no 
subjecte amb una cadena.

• No identificar els animals potencialment perillosos o ome-
tre la seva inscripció en el Registre.

• No vacunar els animals domèstics de companyia.
• Tenir en possessió animals que s’han de registrar obligatòria-
ment no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.

• No donar als animals l’atenció veterinària necessària per 
garantir-ne la salut.

• No evitar la fugida d’animals.

Un animal de companyia exigeix una responsabilitat, s’ha de mantenir en 
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de salut, d’acord amb 
les característiques de cada espècie. wHem de tenir-ne cura i facilitar la 
convivència entre les persones i els animals.



Salvador Ferré 
Budesca

Oriol Olivé 
Barberà

Francisco  
Gómez Torres

Un alè d’esperança

Desmond Tutu, l’arquebisbe anglicà de Ciutat 
del Cap i premi Nobel de la Pau per la seva 
lluita contra l’Apartheid a Sudàfrica, deia que 
l’esperança és la capacitat de veure que hi 
ha llum malgrat tota la foscor.

Els temps que estem vivint a causa de la 
pandèmia de la COVID-19 han posat en evi-
dència que, malgrat les dificultats que s’han 
generat, si treballem conjuntament prenent 
decisions meditades i pensant en tothom, hi 
ha motius sobrats per l’esperança.

Les administracions públiques tenen el deure 
de vetllar pel benestar dels seus administrats, 
en el nostre cas els veïns i veïnes residents 
al municipi. Des de l’inici de la pandèmia, i 
com a responsables del govern municipal, 
ens vam posar a treballar per ajudar als ca-
nongins i canongines a sentir-se esperançats 
i protegits en aquesta lluita contra la crisi que 
ha generat l’aparició del coronavirus.

Aquestes actuacions que, en decretar-se l’es-
tat d’alarma, van anar destinades a garantir el 
compliment de les mesures establertes per les 
autoritats sanitàries i policials; van continuar 
amb el subministrament d’EPIS als establi-
ments amb activitats declarades essencials, 
la neteja i desinfecció freqüent dels espais de 
màxima concurrència i el lliurament de kits de 
mascaretes i hidrogel a totes les llars. Amb la 
represa de l’activitat, es va facilitar hidrogel a 
tots les establiments, tallers, etc. per ajudar-los 
en l’aplicació de les mesures de cara a la reo-
bertura. També es decidí ajornar tres mesos el 
calendari fiscal, fins al 30 de setembre, i donar 
facilitats per fraccionar els pagaments.

Tot això s’ha completat amb les mesures ex-
traordinàries aprovades al darrer ple, consis-
tents en ajuts directes a totes les famílies en 
funció dels membres i de la seva situació laboral 
i en subvencions a totes les petites empreses i 
els autònoms segons l’afectació econòmi-
ca, amb una dotació pressupostària total de 
820.000 €. També amb l’increment de les sub-
vencions a Càritas i el Menjador Social i també 
dels ajuts a l’emprenedoria i la creació d’ocupa-
ció i al lloguer per joves. Finalment, amb l’adap-
tació d’espais i aplicació de mesures de protec-
ció a les instal·lacions municipals, contractació 
de personal de reforç i altres, els recursos totals 
destinats s’eleven a un milió d’euros.

Una quantitat important per un municipi de 
la nostra mida, però l’emergència en la qual 
ens trobem ho mereix. Tothom ha patit durant 

Resum d’un ple “històric”

El passat 11 de juny vam tenir el primer ple 
després de gairebé 3 mesos des de l’inici del 
confinament. Un ple que venia marcat per 
una manca de consideració envers l’activitat 
institucional, ja que quan altres municipis 
havien reprès les sessions plenàries, l’equip 
de govern ens mantenia informats a través 
d’unes reunions que estaven fora del regla-
ment orgànic municipal i, per tant, sense 
ordre ni control. Quan Som Poble es queixa 
d’aquesta situació, l’última reunió s’acaba. 

Cap a finals de maig, Som Poble va compartir 
amb l’equip de govern i els altres grups muni-
cipals un document amb propostes per tal de 
pal·liar els efectes de la Covid-19. Un docu-
ment que va ser ben percebut per l’equip de 
govern i que l’alcalde va agrair i va respondre 
dient que els diferents grups municipals re-
bríem, amb temps per acordar, un seguit de 
propostes. Aquestes van arribar amb la con-
vocatòria de la comissió informativa, 10 dies 
abans del ple i sense cap voluntat d’arribar 
acords. Si la situació era excepcional, l’actitud 
de l’equip de govern era l’habitual. Descon-
cert: quan vols aprovar unes mesures amb 
consens, el que normalment fas és reunir-te 
amb qui vols que et doni suport.

Dia 11. Comença el primer ple retransmès de 
la història de l’Ajuntament de la Canonja. Les 
causes d’aquest fet: n’estaven obligats per la 
situació d’estat d’alarma. Exercici de memòria, 
retrocedim al dijous 28 de gener de 2016. Es 
pregunta al ple, per tal de facilitar la difusió 
pública de l’activitat del ple, que les sessions 
plenàries es gravin i es difonguin en directe a 
través d’Internet. La resposta de l’alcalde: NO. El 
perquè? La retransmissió ha provocat que, fins 
al 25 de juny, 439 canongins/es hagin vist el 
ple, que periodistes puguin accedir a la infor-

¿De qué sirven los políticos?

El coronavirus Covid-19 lo inunda todo, ha 
impregnado nuestra vida. Sanitariamente, La 
Canonja no ha sido fuertemente golpeada, 
pero sí económicamente y eso sólo es el prin-
cipio de lo que está por venir. 

Es en estos momentos cuando uno se pregun-
ta ¿de qué sirven los políticos? Ya sé lo que me 
vais a decir: los que gobiernan gestionan los 
recursos públicos, el resto somos oposición y 
planteamos alternativas a esa gestión para que 
los ciudadanos tengan opciones que elegir si no 
aprueban la gestión de los gobernantes.

Demasiado a menudo, todo acaba en en-
frentamientos estériles que dejan a los ciu-
dadanos volviendo a preguntarse ¿de qué 
sirven los políticos?

En una situación tan complicada, creo que La 
Canonja merecía que sus políticos nos pusiéra-
mos de acuerdo y me ha alegrado ver que así ha 
sido.  Hemos podido aportar ideas para confec-
cionar el paquete de ayudas que pronto todos 
los vecinos de La Canonja recibiremos, hemos 
buscado el acuerdo en vez del enfrentamiento 
para que las ayudas sean más beneficiosas y 
generosas, y eso es mérito de todos los partidos 
políticos representados en el Ayuntamiento. 

Os animo encarecidamente a no dejar de 
pedir toda la ayuda a la que tenéis derecho, 
que no es poca, y os pertenece.  

aquests darrers mesos i tot indica que el futur 
seguirà sent incert i complicat per un temps, 
per això vam decidir actuar meditadament amb 
mesures que ajudessin a tota la ciutadania, amb 
modulacions segons l’afectació que cadascú ha 
tingut, però també amb la voluntat d’arribar a 
tothom i que ningú en quedés exclòs. 

Amb totes aquestes iniciatives volem donar un 
alè d’esperança. D’aquesta crisi només en sorti-
rem si tots units posem el nostre gra de sorra, 
a les administracions ens toca estirar del carro 
però allò que fem cadascú individualment tam-
bé contribuirà, sens dubte, a que ens en sortim.

mació la mateixa nit i que, per tant, el control 
de la informació ja no sigui exclusiu de l’equip 
de govern del PSC. La Canonja necessita canals 
d’informació amb criteris periodístics. 

El ple ve marcat per l’aprovació de les me-
sures per pal·liar els efectes de la Covid-19. 
Som Poble ens abstenim en aquest punt. Una 
decisió que adoptem per tal de defensar que 
les ajudes no siguin de caràcter universal. Està 
en el nostre ADN repartir la riquesa i el treball 
tenint en compte criteris socials. No accepta-
rem mai ajudes perquè tothom estigui con-
tent tal i com alguns defensen. Les ajudes han 
d’anar per qui més les necessita. I, per sort, els 
efectes de la pandèmia i el confinament no 
han afectat a tothom. 

Per què demanem als nostres conciutadans que 
siguin ells qui valorin sí o no necessiten l’ajuda 
i no podem ser l’Ajuntament qui ho faci? Sín-
tesi: aquesta vegada ha prevalgut l’estètica, del 
quedar bé, a l’ètica, de gestionar bé els recursos. 
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Guinovart

Marc  
Riu i Rusell

A la revista del mes de març-abril que ja 
no va poder sortir, volíem fer una reflexió 
arran del 8 de març, que és quan es reivin-
diquen els drets de les dones.

Però tot aquest temps l’hem passat preocu-
pats pels problemes que ha ocasionat el confi-
nament per causa de la Covid-19. Sabem que 
el més dur ja ho hem passat. Ara no serà tan 
dur, però sí més difícil. Hem de ser respectuo-
sos, no abaixar la guàrdia i seguir les recoma-
nacions del Govern que ja ha recuperat les 
competències, com correspon a cada territori. 

El nostre record a les persones que no han 
superat aquesta malaltia i enviem el nostre 
escalf als familiars i amics. La pandèmia 

Fem del ple de l’Ajuntament de  
la Canonja, un acte transparent i proper

El passat onze de juny se celebrà, per fi, 
un nou ple. Va ser una experiència inte-

ressant i gratificant, sobretot perquè es va 
retransmetre en directe, tot permetent que 
un nombre més elevat de gent el pogués 
seguir. És important recordar que, per llei, 
els plens han de ser públics. Cal destacar 
que es va generar un debat paral·lel. Amb 
debats constructius, hi guanyem tots i fem 
créixer el poble. Precisament va en aquesta 
línia una de les propostes que hem fet des 
de l’inici de la crisi causada per la Covid-19: 
una taula de treball formada per tots els 
grups municipals, entitats, associacions 
i col·lectius, per avaluar les mesures més 
adequades per pal·liar els efectes originats 
per aquesta pandèmia. 

La política municipal ha de ser accessible a 
tothom, ja que les decisions que es prenen 
ens afecten a tots. Seguir el ple en directe o 
poder-lo veure en diferit acompleix aquest 
objectiu i el fem més transparent. Els repre-
sentants públics no tan sols hem d’actuar  
amb ètica, sinó que cal demostrar-ho. Per 
això hem treballat en aquesta direcció i hem 
presentat la proposta d’elaborar un codi de 
conducta per als membres del consistori, 
tal com estipula la Llei de transparència. 

El vot telemàtic, com el que vam exercir en 
aquest ple, és molt important en la lluita 
per al benestar de tothom que és la conci-
liació familiar. Aquest equilibri entre el món 
laboral i el món familiar s’ha vist fracturat 
durant aquesta pandèmia, amb un resultat 
similar al de sempre: per exemple, quan les 
dues parts d’una parella han de treballar i 
no hi ha alternatives per tenir cura dels fills, 
el sacrifici l’ha de fer pràcticament sempre 
la dona. Una de les causes d’això, entre d’al-
tres, és la gran bretxa salarial existent. No 
hem d’oblidar que la dependència econòmi-
ca no deixa de ser un dels pilars en què se 
sustenta la violència masclista. 

Una acció tan simple com el vot te-
lemàtic permetria trencar una barrera 
amb la qual es troben moltes persones 
quan volen exercir un càrrec de servei 
públic. La dificultat de combinar vida polí-
tica, laboral i familiar és gran i la voluntat 
d’exercir un càrrec no es pot veure limitada 
pel fet d’haver de tenir cura dels fills, però 
tampoc per patir una malaltia llarga o gau-
dir d’un permís de paternitat o maternitat. 
Això és un fet per a tothom, però en el cas 
de les dones es veu més accentuat. Hem 
de facilitar-los l’accés als espais de presa 
de decisions, és a dir, feminitzar la política, 
i, tot sigui dit, eliminar excuses als homes 
per no participar equitativament en els es-
pais de cura. 

Aquestes propostes presentades foren 
desestimades. Preguntem-nos per què. Els 
drets es defensen amb fets. Les paraules 
se les emporta el vent.

Las ayudas pudieron ser mejores, pudieron 
centrarse más en los que peor lo están pasan-
do en vez de pagar prácticamente lo mismo 
a las familias acomodadas que a las que han 
sido golpeadas por los efectos de la cuarente-
na, pudieron ser diferentes pero aun así esta-
mos contentos porque son ayudas importan-
tes y va a llegar ayuda a vecinos en apuros.  

Pero esto debe de ser el comienzo. La Canonja 
presenta importantes deficiencias y es impe-
rioso abordarlas ahora más que nunca, cuan-
do los nubarrones económicos se ciernen 
sobre tantas familias. 

Es la hora de abordar la GRATUIDAD DE 
LA LLAR D´INFANTS. Ahora más que nunca 
se ha de iniciar la creación de un VIVERO 
DE EMPRESAS para dar soporte de forma 
profesional a todos los emprendedores de 
nuestro pueblo. También es el momento 
de poner en marcha una auténtica RED DE 
ATENCIÓN SOCIAL. 

Menos no se puede exigir a un ayuntamiento 
que nada en la abundancia mientras muchos 
de sus vecinos se ahogan en las dificultades.  

Desde Ciutadans de La Canonja creemos 
que todo ello debe hacerse desde el acuer-
do, buscando el consenso para que ocurra 
el milagro de que de verdad los políticos 
tengan autentica utilidad y cambien para 
mejor la vida de los ciudadanos, y de que 
de verdad los políticos sirvamos para algo. 

Me gustaría animaros a que os impliquéis 
en lo que ocurre en vuestro ayuntamiento. 
Conoced lo que hacemos, porque la política 
es algo demasiado importante para dejarla 
solo en manos de los políticos.

ha fet que augmentin els casos de famí-
lies vulnerables i ho sap bé l’Àrea Social de 
l’Ajuntament, Càrites i el voluntariat.

Aquesta crisi sanitària i econòmica ens ha 
afectat a la majoria de persones treballado-
res, petites i grans empreses, establiments que 
han hagut de tancar durant el confinament, 
d’altres d’essencials s’han hagut d’adaptar a 
les noves circumstàncies, treballadors a l’atur, 
expedients reguladors i autònoms... com tam-
bé han hagut d’adaptar-se a l’Institut, l’Escola, 
l’Escola Bressol, el Casal, el PIJ, el Centre Cívic 
i d’altres entitats. Celebrem que aquest estiu 
es pugui fer el Casal, diferent als altres anys, 
sí, però necessari per la canalla i adolescents.

Quan se’ns va demanar des de l’Ajuntament, 
vam aportar un seguit de mesures que 
crèiem urgents i necessàries d’implementar, 
però aquestes no han estat objecte del seu 
interès o no ens han demostrat el contrari.

Però bé, creiem que el que interessa més a la 
població són els ajuts d’urgència que vam apro-
var al ple, dirigits a tots els canongins majors 
d’edat i a les empreses o establiments afectats.

Malgrat la màxima preocupació que ens ocu-
pa, que són els efectes negatius provocats per 
la pandèmia tal i com us dèiem al comença-
ment, voldríem compartir amb vosaltres la 
reflexió que dediquem a totes les dones.

En un article on es parlava de dones úniques 
i en ocasions rescatar-les de l’oblit, sortien es-
criptores, metgesses i d’altres professions des-
tacades, i tot això fa pensar que sí, que aquestes 
dones han suposat un gran suport per l’empo-
derament de les dones, però I TOTES AQUELLES 
DONES ANÒNIMES QUE ENS HAN PRECEDIT?

Pensem en les nostres mares, àvies, besàvies.. 
que han treballat sense queixa i essent el pal de 
paller de les llars. Treballadores incansables, fent 
d’economistes, pageses, modistes, educadores, 
metgesses, transmissores de la nostra cultura i 
tradicions. Gràcies a totes elles, perquè és amb 
la constància i en el dia a dia que anem fent 
camí cap a una societat del tot igualitària.

El que és important del 8M és practicar-lo 
l’endemà i cada dia de l’any. Salut i cuideu-vos!
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Encetem  
l’estiu  
sortint  
a la fresca

CRIS JUANICO
Divendres 3 de juliol      |    22.30 h
> Hort del mas de l’abeurador 
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.  
Invitacions a Codetickets i al Castell de Masricart  
(4 invitacions per persona)

HAVÀNAME
Divendres 10 de juliol     |    22.30 h
> Hort del mas de l’abeurador 
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.  
Invitacions a Codetickets i al Castell de Masricart  
(4 invitacions per persona)

STROMBOLI JAZZ BAND
Divendres 17 de juliol     |     21.30 h 
> Itinerant: Sortida del poliesportiu  
i arribada al final de la Rambla de les Garrigues

FURGONÓLOGO
Divendres 24 de juliol 
Dues sessions: 
20. 30 h > Plaça Ernest Lluch  
22.30 h >  Hort del mas de l’abeurador
Espectacle per a públic adult – aforament limitat 
Ús obligatori de mascareta.

Aquí pots 
adquirir  

les invitacions

http://www.lacanonja.cat
https://bit.ly/2BNZ4eG

