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Serveis de l’Ajuntament

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

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

SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat

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 7 a 22 h. Dissabtes: de 9 a 19 h.
poliesportiu@lacanonja.cat

Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica
Carrer Raval, 8
977 194 720
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita
ocupaciopromocio@lacanonja.cat
prèvia)

ESCOLA D’ADULTS
Plaça d'Europa 977 556 067
Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 15 h.
escolaadults@lacanonja.cat

LLAR DE JUBILATS
Plaça de Catalunya s/n 977 541 883
Servei d’Higiene Podal Centre Cívic, s/n.
Obert una vegada al mes. Consultar data i demanar cita previa al 977 546 100 de dilluns a divendres
de 9 a 13 h.
Cafeteria i perruqueria TANCAT PROVISIONALMENT
AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
BIBLIOTECA PÚBLICA
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 545 308
Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h
i tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h
biblioteca@lacanonja.cat

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
Plaça de Catalunya s/n 977 546 100
Informació i inscripcions a les activitats
ssocials@lacanonja.cat
al carrer Raval, 8

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

CENTRE OBERT DE LA CANONJA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
977 545 018 - 620 278 102
centreobert@lacanonja.cat

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h i
tardes de dilluns i dijous de 16 a 19.30 h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

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

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

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

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

Més info:
emtanemambtu.cat
902 365 114

emt@emt.tarragona.cat

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.
Diumenge: de 9 a 15 h
637 262 759

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.
Horaris Setmana Santa: del 26 al 30 d'octubre de 9 a
18 h i del 31 d'octubre al 2 de novembre de 9 a 20 h

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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2010-2020, 10 anys de la municipalitat

Aviat farà 10 anys d’aquell 30 d’octubre de 2010 en que la Canonja va
recuperar la seva municipalitat, una data que va canviar la història del
nostre poble.
Recordo aquell dia com si fos ahir i recordo tot el procés que ens va
portar fins on som avui. No va ser gens fàcil, però al final ho vam aconseguir. I el mèrit d’aquesta fita no és un mèrit personal sinó que la clau
de tot el procés va ser la UNITAT. Sense la unitat acordada i respectada
des de la Plataforma, sense la unitat dels partits polítics, sense la unitat de tot un poble i sense la voluntat de construir plegats, res hagués
estat igual i potser avui no estaríem on estem.
Durant el camí vam trobar dificultats i entrebancs però eren més els
moments de consens entre les persones i entre les administracions
aconseguint el final desitjat durant tant de temps.

Ara ja han passat 10 anys d’aquell 2010 i la Canonja ha de ser un dels
pobles de referència en el Camp de Tarragona. Des d’aquell moment les
coses han canviat molt. El poble que som ara no té res a veure amb el
que érem fa una dècada. Hem crescut i millorat en infraestructures,
serveis i equipaments...
S’han arranjat carrers i places, s’han construït nous edificis municipals, s’han aprovat subvencions pels estudiants, pels esportistes, pel
lloguer dels joves, s’ha creat un cos propi de Guàrdia Municipal, s’han
dut a terme polítiques de promoció de l’ocupació i del comerç local,
s’han establert nous canals de participació ciutadana i així un llarg
etcètera d’actuacions que fan de la Canonja un poble actiu, dinàmic
i amb futur.
Estic segur que encara ens queda molta història per construir tots junts
i fer de la Canonja el poble que volem. Caldrà doncs seguir remant en la
mateixa direcció pel bé comú i treballar plegats.
Tenim molts reptes, però res és insalvable. Entre tots ho aconseguirem.
Segur que sí.
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Resposta popular
als actes de la Festa Major
Tot les restriccions d’aforament i els canvis d’ubicació per motius de seguretat, la resposta del públic als diferents actes de la Festa Major ha estat
massiva en la majoria d’actes.
Cal destacar especialment l’esforç d’adaptació dels artistes a les circumstàncies actuals i la bona predisposició de les persones assistents als diferents actes, que en tot moment van fer palesa que una actitud cívica i
responsable pot anar lligada a les ganes de diversió.
Les presentacions de les diferents entitats també van superar el llistó que
en les reunions prèvies s’havien proposat i tothom va poder gaudir de les
seves activitats.
Pel seu caràcter festiu destaquem la bona acollida que van tenir els monòlegs i la discoteca viva de Mas & Mas que per una bona estona van tenyir
de diversió la pista esportiva de l’escola. De la mateixa manera, la plaça de
Catalunya, esdevingué en aquest cas, l’espai de les havaneres i les danses
mexicanes i en ambdues ocasions, els aplaudiments sincers van contribuir a
mostrar la cultura com un element imprescindible de la festa.

Tanca amb èxit la temporada
d’estiu al poliesportiu
La temporada de piscina tanca després d’un estiu amb circumstàncies excepcionals. La nova normalitat ha comportat l’adaptació per part de tots a
les mesures de seguretat establertes, per tal de poder gaudir de la instal·lació. I, malgrat la situació, el tancament d’aquest estiu es pot considerar un
èxit gràcies a la col·laboració i el respecte mostrat per part dels usuaris a
nivell general.
La decisió de mantenir els cursets de natació ha estat encertada, i, tot i que
el volum d’inscripcions no es pot equiparar a altres anys, els nens i nenes
participants han aprofitat amb escreix el treball dels monitors, que s’han
esforçat perquè l’activitat tirés endavant. Amb la mateixa il·lusió de sempre,
es va celebrar la cloenda dels cursets i els alumnes van rebre la seva medalla
en un acte especial.
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La direcció del poliesportiu vol agrair a totes les persones usuàries que s’hagin avingut a respectar les noves condicions i a contribuir al bon funcionament i a la lluita per a la continuïtat de les activitats.

Nit Jove D’estiu
El pati de l’escola de la Canonja va acollir l’acte la Nit
Jove el passat dia 8 d’agost
El passat 8 d’agost, en el marc de la Festa Major d’estiu, des de la regidoria de Joventut es va organitzar la Nit Jove, al pati de l’escola de
la Canonja.
Una nit on tots els assistents van poder gaudir del concert de Lildami, un
artista amb ressò nacional que va aterrar a la Canonja amb ganes de festa
i gresca.
El públic va poder escoltar des dels
últims temes de l’artista fins als
més clàssics i populars, tot vivint
un espectacle que va fer vibrar a
tots els allà presents amb un directe
difícil d’oblidar.

L’artista Lildami
va fer les delícies
de tots els assistents

La jornada va transcórrer mantenint totes les mesures de distanciament i
garantint la seguretat de tot els assistents.
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15 anys d’Impossible
El cap de setmana del 2, 3 i 4 d’octubre va tenir lloc a la Canonja el Festival
de Màgia “Impossible”.
Aquesta quinzena edició estava prevista per al mes d’abril però, a causa
del confinament, es va aplaçar fins a l’octubre. Aquest inconvenient, però,
no ha significat un canvi en els espectacles programats ja que s’ha pogut
portar a terme amb les mateixes característiques tècniques i artístiques que
s’havien previst en la seva data habitual.
La disminució d’aforament i l’augment de les mesures de seguretat s’han
superat amb la programació de dues sessions diàries en lloc de l'única que
és habitual de la Gala Internacional i de l'espectacle de Màgia i humor del
dissabte. Cal destacar en aquest sentit la bona disposició d’artistes, tècnics i personal de producció que s’han avingut a la realització d’aquesta
doble actuació.
Gairebé tots els espectacles del festival assoliren un aforament del vuitanta
per cent.
La Gran Gala Internacional de Màgia ha portat fins a la Canonja en aquests
quinze anys, mags d’arreu d’Europa i, enguany hem pogut gaudir de la manipulació i malabars de Sebantien Dethise, la màgia teatralitzada de Txema,
l’humor i màgia de Selvin i l’espectacularitat de les grans il·lusions de Màgic
Zappa. Destaquem la bona conducció de Francis Zafrilla que en aquesta
gala ens va avançar la seva bona manera de fer màgia que vam poder veure
l’endemà al matí en el seu espectacle adreçat al públic familiar.
Però el vespre i la nit de dissabte vam omplir d’aplaudiments el poliesportiu
canongí amb l’actuació de màgia i mentalisme de Inés la Maga i la presentació del darrer espectacle del Mag Marín amb números espectaculars i el
seu humor característic.
Diumenge va ser el moment de Mr.
Stromboli i els seus secrets màgics que
ens van transportar a les paròdies del
cinema mut, que va fer les delícies de
petits i grans.
En definitiva el darrer “Impossible” ha
contingut tots els elements necessaris
que l’han portat a l’èxit: màgia, música, una variada posada en escena i
molt d’humor.
Fins l’any vinent.

Aprovat el compte general de
2019 amb el resultat positiu
de 4.800.000 €
En la sessió plenària ordinària del 30/9, el Ple de l’Ajuntament de la Canonja
va aprovar el compte general de l’exercici 2019 amb un resultat pressupostari positiu de 4.800.000 €. L’Ajuntament manté l’endeutament a zero i un
període mig de pagament de 8,5 dies. L’acord es va prendre amb l’abstenció
de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups.
També es van aprovar diverses propostes de modificació de crèdit del vigent
pressupost, entre les que destaquem un suplement de crèdit de 25.000 euros per les despeses municipals derivades de la COVID-19, un suplement de
35.000 € destinats a la Llar d’Infants per fer front a les dificultats econòmiques
derivades de la pandèmia, un suplement de crèdit de 20.000 € per augmentar
la partida destinada a ajuts escolars, i un suplement de 34.000 € per ampliar
l’import destinat a l’adquisició de servidors informàtics. Amb el vot a favor de
tots els grups.
Un altre dels acords destacats en el ple va ser l’aprovació definitiva del
projecte bàsic i d’execució de reparació de la coberta del Poliesportiu municipal per solucionar un problema recorrent de goteres. Aquest acord es va
aprovar per unanimitat. També es va aprovar la modificació de les bases per la
concessió de subvencions per llibres i material escolar ampliant el termini fins el
31 de març de 2021, admetent també com a justificants despeses en conceptes
com uniformes, xandalls, bates... I també es va establir que els premis per estudiants de 2n de Batxillerat es donaran un per la modalitat humanística i un per
la científica. Amb els vots a favor de tots els grups excepte Som Poble.
Altres acords aprovats:
Proposta d’aprovar el conveni urbanístic amb l’INCASOL per al desenvolupament del PPU3, CIM el Camp Est, amb els vots a favor del PSC, abstenció d’ERC
i Junts per la Canonja i vot en contra de Som Poble.
Proposta de construir formalment el patrimoni públic de sòl i d’habitatge de
l’Ajuntament de la Canonja, creant un inventari separat dels béns i recursos
econòmics que l’integren, així com les posteriors alienacions, sessions i la destinació final d’aquests. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.
Proposta d’aprovar inicialment la modificació puntual número 3 del POUM, per
la modificació del nivell de protecció de l’Orfeó Canongí. Aprovat per unanimitat dels presents. També es va debatre una moció presentada pels grups d’ERC,
Junts per la Canonja i Som Poble de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem de la
inhabilitació de Quim Torra. Aquesta moció només va rebre el suport dels grups
proposants i no va ser aprovada al votar-hi en contra la resta de grups.
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Finalitza la 13a campanya
d’excavació arqueològica
al Barranc de la Boella
Els treballs s’han centrat en recuperar eines
i restes esquelètiques d’animals de fa entre
un milió i 800.000 anys d’antiguitat
Del 7 al 30 de setembre al Barranc de la Boella s’ha desenvolupat la 13a
campanya d’excavació arqueològica sota la direcció de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Els treballs d’aquests dies
han estat centrats en continuar la intervenció dels estrats que contenen
restes esquelètiques d’animals i eines de pedra prehistòriques contemporànies a les primeres ocupacions humanes d’Euràsia, entre fa un milió i
800.000 anys.

La campanya ha
estat centrada en la
intervenció en
gran superfície

Els conjunts arqueològics i les investigacions paleoecològiques dutes a terme al
Barranc de la Boella són molt rellevants
per poder explicar les primeres ocupacions humanes d’aquest continent. Les
evidències prehistòriques d’aquest
període tan remot de la història de la
humanitat són molt escasses i aquest jaciment constitueix un lloc clau per
explicar les primeres dispersions humanes fora del continent africà.

Les tasques d’aquesta campanya han estat centrades en explorar la superfície dels nivells arqueològics més recents de la unitat estratigràfica II datada
en el Pleistocè Inferior final (entre un milió i 800.000 anys). Aquestes superfícies amb restes arqueològiques del Paleolític inferior van ser modelades
pel riu Francolí i els seus afluents (rieres). Les espècies animals identifi-

↑ Detall de la superfície excavada en extensió la campanya del setembre
de l’any 2020 a la cala 1 del Barranc de la Boella (la Canonja, Tarragonès).
Els fangs enermellits del terç esquerre de la foto té una edat del Pleitocè
mig (0.8 – 0.1 Ma.) mentre que el paviment de graves de color gris-verd té
una edat Pleistocè inferior final (1 – 0.8 Ma.). Autoria: IPHES – Andreu Ollé.

cades són nombroses i il·lustren paleoambients amb abundant aigua dolça,
com s’observa en les zones interiors d’aiguamolls i albuferes típiques de la
costa mediterrània.
S’han documentat animals corredors d’espais oberts (rinoceronts, cavalls,
cèrvids) i altres que necessiten gran quantitat d’aigua com els hipopòtams
i mamuts. Enguany també s’hi han trobat parts dentàries de carnívors (jaguars) i restes fecals de carronyaires (hienes).
Les indústries de pedra tallada estan fetes amb sílex de molta qualitat i esquistos.
En el transcurs de les excavacions en el jaciment del Barranc de la Boella s’està
constituint una col·lecció formidable d’eines i restes lítiques de gran singularitat
no només per la seva antiguitat (estan considerades com les més antigues d’Europa) sinó també per la seva bona conservació. Un dels aspectes més rellevant del
conjunt d’eines de pedra del Barranc de la Boella és la presència de pics i fenedors,
una mena de destrals de mà que són considerades les més antigues d’Europa.

Finalitzats els treballs de redacció del projecte museogràfic
del centre d’interpretació del jaciment del Barranc de la Boella
L’espai d’interpretació del jaciment del Barranc de la Boella va prenent forma. En
els darrers mesos, un equip integrat per personal investigador de l’Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), encapçalat per Palmira Saladié (IPHES-URV) i Josep Vallverdú (IPHES-URV), codirectors del projecte de recerca
sobre aquest jaciment, amb el suport de Miquel
Guardiola (IPHES) i Marta Fontanals (URV-IPHES),
ambdós membres de la Unitat de Projectes i
Transferència de l’esmentat centre de recerca, han
treballat amb l’empresa Ámbito Cero S.L. en el disseny i elaboració del projecte museogràfic executiu del futur centre d’interpretació, que s’ubicarà a
la finca del Mas de l’Hort de l’Abeurador.

El nou espai
estarà destinat
principalment
al públic familiar
i escolar

El nou espai estarà destinat principalment al públic familiar i escolar. A través de
les troballes arqueològiques i dels estudis científics que han propiciat el projecte de
recerca al jaciment del Barranc de la Boella, es viatjarà a un milió d’anys enrere per
6

conèixer i experimentar qui i com es vivia en aquest període prehistòric, alhora que
s’efectuarà un recorregut per l’evolució humana. A més, es podran contemplar fòssils originals, com les defenses de mamut localitzades al jaciment, entre altres restes.
Tot això s’aconsegueix mitjançant recursos museogràfics didàctics i interactius
adaptats als diferents públics, que combinen la utilització de les tecnologies de la
informació i de la comunicació amb recreacions, audiovisuals, exhibició de fòssils
originals, com les defenses de mamut localitzades al jaciment; rèpliques per poder
manipular, així com sons i olors, que es van trobant en un itinerari que s’inicia a
l’interior de l’edifici històric del Mas de l’Hort de l’Abeurador, continua a l’exterior,
en la finca annexa, on es realitzaran tallers o propostes experimentals relacionades amb la prehistòria, i s’acaba en una zona enjardinada on es pot gaudir de l’aire
lliure amb una àrea de pícnic i lleure.
A principis d’agost, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar la
modificació puntual del POUM per excloure la finca de l’Hort de l’Abeurador del
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↑ Intervenció en extenió a la cala 2 del Barranc de la Boella (la Canonja,
Tarragonès). En primer terme a la dreta, el sondeig preliminar de la cala 2
portat a terme entre les campanyes de 2008 – 2016 que ha permés avaluar el potencial fossilífer del jaciment. Autoria: IPHES – Ariadna Timoneda..

↑ Intervenció en extensió en
la superfície de la unitat II,
datada en el Pleistocè inferior final (1 – 0.8 Ma), de la
cala 1 del Barranc de la Boella (la Canonja, Tarragonès).
Autoria: IPHES – Andreu Ollé.

← Resta dentària d’un cavall
descobert en el nivell 2 de la cala
1 del Barranc de la Boella (la
Canonja, Tarragonès). Autoria:
IPHES – Andreu Ollé.

A més de membres de l’IPHES especialistes en diferents disciplines, aquest
any hi pren part prop d’una vintena d’estudiants procedents de diferents
universitats de l’Estat espanyol. L’emergència sanitària causada per la Covid-19 ha provocat una reducció important de la seva presència per tal de
simplificar el seguiment de la pandèmia en l’equip d’intervenció arqueològica. S’han evitat riscs de contagis i complicacions administratives no acollint
estudiants d’altres països. Pels darrers dies de campanya, l’IPHES ha programat test de detecció serològic per als participants a l’excavació.

↑ Restes esquelètiques d’animals (costelles) descobertes
en el nivell 1 de la cala 2 del Barranc de la Boella (la Canonja, Tarragonès). Autoria: IPHES – Ariadna Timoneda.

El mètode d’excavació al Barranc de la Boella se centra en la intervenció en
gran superfície, cosa que permet una aproximació espacial i quantitativa al
comportament territorial de les poblacions prehistòriques del Barranc de la Boella. Aquest forma de treballar ha estat impulsada després de portar a terme
sondeigs, per tal de verificar el potencial del jaciment, amb la idea que esdevingui
un dels indrets arqueològics més aptes per explicar el primer poblament humà
d’Europa. Dur a terme aquest plantejament ha estat possible gràcies al suport de
l’Ajuntament de la Canonja i dels propietaris de la finca de la Boella.

pla especial de les hortes. Això permetrà acabar les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici del Mas de l’Abeurador per destinar-ho a Centre d’Interpretació
del Jaciment Arqueològic del Barranc del Boella, un procés que culminarà amb
l’execució del projecte museogràfic que ja s’ha finalitzat. L’objectiu és posar en
valor el jaciment del Barranc de la Boella i alhora generar un nou pol d’atracció de
turisme cultural a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
L’elaboració del projecte museogràfic executiu del jaciment del Barranc de la
Boella està encapçalat per l’IPHES, com a soci del Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) “TurisTIC en família”, i compta amb la participació de l’Ajuntament de la Canonja.
El PECT TurisTIC (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) és un projecte de recerca i innovació que ha de marcar un abans i un després en el turisme
de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre, un punt i a part en la seva definició i
gestió com a destinacions turístiques familiars. D’aquesta manera, aquesta zona
es converteix en un observatori i laboratori europeu de referència en tecnologies
i tendències en turisme familiar.
El PECT TurisTIC en família és una iniciativa d’intervenció coordinada liderada per
la Diputació de Tarragona. Els socis beneficiaris són set: Diputació de Tarragona

(que coordina el projecte), Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Costa
Daurada i Terres de l’Ebre), Universitat Rovira i Virgili (Grup de recerca en nutrició
funcional, oxidació i malaltia cardiovascular -NFOC Salut-), Eurecat (Departament
d’innovació turística), Ajuntament de Montblanc, el Clúster de l’equipament de la
llar, el contract CENFIM i l’IPHES. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
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Pressupostos participatius
Del 15 al 30 d'octubre, tota la població de 16 anys o més, empadronada al
municipi, tindrà l’oportunitat de votar les propostes dels Pressupostos Participatius
2020-2021 per tal de decidir el destí final de 200.000 € del pressupost municipal per a
inversions. Cada votant haurà de seleccionar obligatòriament 3 propostes de la butlleta.
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Millorar la seguret

millorar l'accessi

bilitat de la

at viària del carr

La votació es podrà fer efectiva telemàticament a través de la pàgina web
https://participacio.lacanonja.cat/ mitjançant un procés de registre. I també es podrà votar presencialment, presentant el DNI, a les oficines de l'Ajuntament i al Castell de Masricart.
5 "
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Les propostes finals se seleccionaran en base a l'ordre de prioritats obtingut i als límits establerts,
fent
les combinacions necessàries per tal d'arribar als 200.000 €, la partida determinada per al procés. Així
doncs, s'escolliran aquelles propostes la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic,
sempre tenint en compte els vots obtinguts. Les propostes que no siguin escollides per un mínim del
15 % dels votants no podran ser seleccionades.
Desplaçament de l'enllumenat
Av. Tarragona per millorar
l'accessibilitat de la vorera.
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Millorar la seguretat viària
del carrer Vila-seca.

Modificació de l’entrada al
refugi de la plaça de la O per tal
que ocupi menys espai a la plaça i
tingui menys impacte visual.

05

Instal·lació d’una
estació meteorològica
a l'edifici de l'escola.

18

8

Instal·lació de tres màquines
“Reverse Vending”: màquines
que recompensen el reciclatge
d'envasos de plàstic amb tiquets.

13

Col·locació d’una vela per
fer ombra al Parc Ernest Lluch.

17
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per la fixació de cartells
informatius de les entitats.

AL

Pots votar amb la butlleta o en aquest
enllaç on hi trobaràs més informació
sobre les diferents propostes

42

Construcció d’una font de
colors a la Rambla 15 d'abril.

44

50

Construcció d’un banc corregut
sota el mural del parc del costat de
l'escola i instal·lar-hi més jocs infantils.

53

Millora del parc infantil situat
al Carrer Ponç de Castellví amb
renovació dels jocs infantils.

49

Instal·lació d'un gran joc per
infants a partir d’11 anys al
parc dels pins de Can Forgues.

Subministrament de 70 PC's
per la renovació de l'equip
informàtic de l'escola.

Instal·lació de 4 pantalles
digitals informatives
a la via pública.

45

67

Millorar la senyalització de
les plaques del carrer Masricart i
del carrer Major de Masricart.

66

9

CI
A
NO
TÍ

SE
RÀ

La Llar d’Infants obre el curs
amb tota seguretat i il·lusió

Escola la Canonja,
inici del curs 20/21

Un començament de curs molt diferent d'altres anys, però amb la mateixa
il·lusió i ganes. El centre ha elaborat un pla de contingències adequat a la
realitat que estem vivint amb la Covid-19, on s'extremen les mesures de seguretat i higiene. S'han establert grups de convivència estables amb ràtios
reduïdes, i aquests grups no tenen contacte entre ells per tal de garantir la
seguretat dels i les nostres alumnes. Tot i els grups reduïts, a la Llar encara
disposem de places vacants. El preu de la mensualitat és de 170 euros al
mes amb horari de 9 a 13 i de 15 a 17 h, amb la possibilitat de servei de
menjador i acollida a partir de les 7.30 del matí.

El 14 de setembre, l’escola la Canonja va tornar a obrir les seves portes amb
la mateixa mescla d’il·lusió i nervis de cada inici de curs. Però en aquesta
ocasió s’hi ha sumat un neguit que ens ve acompanyant des de fa uns
mesos, la COVID-19. Aquesta situació ens ha obligat a dur a terme una
reorganització del centre, adaptant-nos per acollir l’alumnat, les famílies i
el personal que hi treballa. El Pla d’organització establert ha girat al voltant
d’uns eixos essencials: la salut, l’educació i l’equitat.

Tot això és possible gràcies a la confiança de les famílies i al suport de
l'Ajuntament de la Canonja.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

A grans trets, les mesures adaptades a la nova situació s’han concretat a
partir del concepte de “grup estable”. Es tradueixen en desdoblaments de
grups-classe per reduir la ràtio, entrades i sortides d’alumnat esglaonades,
delimitació dels recorreguts per l’edifici i dels espais d’esbarjo, organització
dels mestres i les mestres en dues ales diferents de l’edifici (est i oest), establiment d’unes normes d’higiene estrictes, augment de la presencialitat del
servei de neteja durant el temps lectiu...
Volem aprofitar aquest mitjà per a fer palès el reconeixement a la capacitat
d’adaptació del nostre alumnat a totes aquestes noves mesures i demostrar-nos,
una vegada més, que la cooperació i el respecte és la base de qualsevol comunitat. També volem fer arribar a les famílies un missatge de tranquil·litat i
agraïment per la seva col·laboració. Així mateix, agraïm el suport de l’AMPA
i de l’Ajuntament de la Canonja, per la seva aportació a nivell de recursos
humans, materials o econòmics. La Direcció del centre us encoratja a seguir
treballant conjuntament i us desitja un bon curs 2020/2021.
Escola La Canonja

Prorrogat el termini
per tramitar els ajuts
dels llibres i material escolar
El Ple del 30 de setembre va aprovar la modificació de les bases de subvencions per despeses de llibres i material escolar, per tal de prorrogar el termini
de presentació de sol·licituds fins el 31 de març de 2021. A més, entre els
conceptes per justificar l’ajut, s’han inclòs les despeses en bates, uniformes,
xandalls, motxilles o maletes i consumibles informàtics.
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Aquesta decisió s’ha pres per facilitar la tramitació dels ajuts degut a la inquietud manifestada per les famílies que, en un primer moment, no se'ls va confirmar si haurien d'adquirir llibres de text pel curs 2020-21 abans d'acabar l'any.
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La tornada a l’institut
Entrades esglaonades, controls de temperatura, hidrogel, distàncies, grups estables i, el més important, L’APRENENTATGE.
Hem encetat un curs escolar diferent, una nova organització, una normativa sanitària que cal complir rigorosament, un estat d’alerta continuo, vetllant per aplicar correctament tots els protocols i, paral·lelament a tot això,
un objectiu principal i molt important: EL PROCÉS D’APRENENTATGE.
L’inici de curs l’ha marcat un retrobament de tota la comunitat educativa a
les aules, per continuar un procés d’aprenentatge després d’un llarg període
de confinament i d’unes vacances d’estiu atípiques per a tots.
I sovint em qüestiono: com han viscut els nostres adolescents aquest confinament? Com encaixen tota aquesta nova normativa? Els joves, en general, no
viuen amb il·lusió el fet d'estar tancats a casa amb els pares, familiars o altres
adults de referència. És una edat on tot allò que ve de fora, dels amics, els hi
resulta molt més interessant. Tenen una gran necessitat de compartir els seus
neguits, preocupacions, rialles, celebracions i festes amb els seus iguals.
Durant el confinament n’han estat privats (en certa mesura). Ells han continuat convivint virtualment entre ells però, necessiten la presencialitat, les
rutines, la convivència. Hem retornat a les aules i es mostren contents. Accepten tot tipus de norma i la compleixen. La necessitat de compartir espais
i companyia es palpa a l’ambient. S’hi esforcen i són prudents. Mantenen
ordre, atenció i demostren les ganes de conviure amb els seus companys.
De l’entrevista que va fer en Carles Capdevila al filòsof i pedagog José Antonio Marina Torres l’any 2014 n’he extret aquest fragment: “Els nens i els
adults només tenim tres grans motivacions: Passar-ho bé, tenir una vinculació social agradable i sentir que progressem”. Els educadors participem en
el progrés dels nostres alumnes fent un acompanyament en el seu procés
d’aprenentatge: Ajudant a descobrir, escoltant, plantejant reptes, exposant
possibilitats, aplaudint els encerts, assenyalant i analitzant els errors con-

juntament per fer possible la millora. Sempre endavant, progressant i avançant, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
Com deia Franz Kafka (1883-1929): "La persona més lenta, que no perd de
vista la finalitat del que fa, va sempre més ràpida que la que avança sense
perseguir un punt fix."
Al pla anual de centre es concreten els objectius per a cada nivell escolar i el
professorat, fent ús de diferents metodologies i recursos, fem possible que
s’acomplexin, autoavaluant-nos i autoregulant-nos. L’avaluació ha d’afavorir a reconèixer les dificultats i trobar camins per superar-les. Els nostres
alumnes en són uns experts, un bon exemple a seguir.
Aquests primers dies de curs, han demostrat que han comprès la nova situació i han pres la decisió de seguir avançant per millorar, per aconseguir una
bona convivència i gaudir d’un bon clima escolar per vèncer les dificultats
del moment i assolir els objectius d’aprenentatge.
Al Collblanc hi convivim més de sis-centes persones, totes diferents, totes
úniques, totes participant en aquest gran repte. Valorem positivament la
diversitat perquè ens enriqueix i ens ajuda a aprendre.
"La diversitat és com la riquesa cromàtica: embelleix el paisatge. Ens pot
agradar molt el blau o el verd o el vermell o el gris perla, però la combinació
de tots aquests colors donarà un resultat més enriquidor que el domini d’un
de sol” J.Cela, X. Gual, C. Marquez i M. Utset (1997).
Us desitjo un bon curs escolar.
Cristina Gispert Folch, Directora Institut Collblanc

El taller de la memòria
podrà iniciar el nou curs
Les persones participants al taller de la memòria podran iniciar aquest nou
curs amb totes les mesures de seguretat i distanciament. Per tal de mantenir
aquestes mesures contra la Covid-19 les places s’han limitat a 10 persones.
Els tallers d’estimulació cognitiva s’emmarquen en les activitats que, any
rere any, l’Ajuntament de la Canonja ofereix a la Gent Gran i que aquest curs

la majoria malauradament no s’han pogut reprendre. Aquests taller tenen
l’objectiu de restaurar les habilitats cognitives en desús per tal de retardar
el deteriorament cognitiu i de potenciar l’autoestima personal per millorar
la gestió emocional i també les relacions socials.
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L'escola d'adults
La formació per a adults al poble reprèn
aquest octubre la seva activitat en el que serà el curs
més atípic i incert dels seus 35 anys de funcionament
L’Escola d’Adults ha preparat una tornada a l’aula amb un objectiu clar: garantir la seguretat en l’entorn d’aprenentatge on l’alumnat adult pugui continuar
adquirint nous coneixements i habilitats, enriquir-se com a persona i compartir
vivències, sentiments i opinions.
L’Ajuntament ha implementat un ventall de mesures per a l’Escola d’Adults
que vetllaran per la seguretat i la salut de totes les persones que hi participen per tal d’evitar contagis. Entre d’altres es destaquen: canvi provisional
de lloc de l’Aula d’Adults a la sala polivalent del Castell de Masricart, grups
reduïts i limitats, distància de seguretat interpersonal, obligatorietat de
mascareta, desinfecció d’espais i materials d’ús compartit, gel hidroalcohòlic, ventilació, control de temperatura...
El nou curs acadèmic comença amb 27 inscripcions repartides entre els
programes de Formació Instrumental (aprenentatge i millora de la lectoescriptura i càlcul) i Llengua catalana (nivell Intermedi o B2).
La regidora d’Educació, Lucía López, és conscient que s’inicia un curs ple d’incerteses i que caldrà adaptar-se a l’evolució de la pandèmia. També és fonamental
segons comenta la mestra municipal, Montse Solé, que de manera presencial
l’Escola d’Adults pugui continuar amb la seva funció educativa i socialitzadora
perquè l’alumnat canongí aprengui i es relacioni donades les circumstàncies en
què la vida social s’ha vist molt afectada i limitada.
Endavant amb l’Escola d’Adults!

Homenatge
al Mestre Gols i Veciana
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la Canonja ha organitzat pel
pròxim diumenge 8 de novembre un concert especial amb motiu del 150è
aniversari del naixement del mestre Josep Gols i Veciana. El concert, que
tindrà lloc a les 12 del migdia a la Rambla 15 d’Abril, anirà a càrrec de la
Cobla Reus Jove sota la direcció del mestre Francesc Gregori, inclourà en el
seu repertori algunes de les sardanes creades pel músic i compositor.
El concert serà gratuït i amb l'aforament limitat. A causa de les mesures
de prevenció per la Covid-19, és obligatori l'ús de mascareta i d'hidrogel.
També caldrà respectar la distància entre cadires.
Aprofitant la celebració d’aquest acte es descobrirà el mural artístic fet en
gres porcellànic amb il·lustracions de la popular ninotaire Pilarín Bayés on
queda reflectida part de la història de la Canonja, amb personatges i espais
emblemàtics. Al voltant del concert, l’Orfeó Canongí té previst muntar una
exposició en homenatge al mestre i a la primera època de l’orfeó. La mostra
es portaria a terme al Castell de Masricart i comptaria amb material fotogràfic, partitures antigues, documents històrics i una presentació de vídeo.
Josep Gols i Veciana (Els Pallaresos, 1870 - La Canonja, 1938)
Josep Gols i Veciana, músic, compositor i pedagog, va estudiar música al
Seminari Pontifici de Tarragona i més tard va fer la carrera de Magisteri. Va
treballar de mestre a Constantí i, al cap d’un temps, va exercir de professor
de cant i música a l’Escola Normal de Tarragona. Va compaginar aquestes
tasques amb les de compositor i mestre de capella a diverses esglésies de
Tarragona. Des del 1906, i fins al 1930, va ser director de l’Orfeó Tarragoní,
on el va substituir el seu fill, i músic d’anomenada, Xavier Gols. El mateix
1930, any de la fundació de l'Orfeó Canongí, en va ser el primer director.

El PIJ reprèn l’activitat amb totes les mesures de seguretat
Després d’uns mesos duent a terme activitats amb joves a distància i virtualment, i finalitzat un Estiu Actiu que ha esdevingut un èxit, el PIJ de la
Canonja torna a obrir les seves portes adaptant-se a la nova normalitat que
la situació exigeix.
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El servei tornarà a oferir activitats presencials a partir del mes d’octubre
amb totes les mesures de seguretat que la situació actual requereix per tal
de crear un espai segur i idoni pels i les joves. Per tal de dur a terme aquestes activitats es crearan quatre grups reduïts i independents mensualment.
Els dimecres s’oferirà un espai per estudiar i treballar amb la possibilitat de

fer ús dels ordinadors, els dijous un grup disputarà tornejos de ping-pong,
futbolí i Fifa, mentre l’altre realitzarà una activitat esportiva. I els divendres
seran més lúdics, i s’hi projectaran pel·lícules i s’organitzaran jocs.
Totes les activitats es realitzaran amb inscripció prèvia. Els formularis es
poden descarregar a través de la bio de l’Instagram @pijlacanonja o sol·licitar-los a través del Whatsapp 625 063 133.
Recordem que l’ús de la mascareta és obligatori i que s’han de seguir les
indicacions dels tècnics del PIJ en tot moment.
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L’Ajuntament posa en marxa
una aplicació mòbil per comunicar
incidències a la via pública
L’Ajuntament de la Canonja ha ampliat les utilitats de l’app municipal per tal
de convertir-la en una eina de comunicació més completa, més efectiva i més
dinàmica. Ara amb el nom de “La Canonja”, l’aplicació a més d’oferir un espai
de notícies, agenda i serveis d’interès actualitzats, permet als canongins i
canongines comunicar a través del mòbil, de forma ràpida i senzilla, incidències a la via pública i facilitar que es puguin resoldre el més aviat possible.
A través de l’app “La Canonja”, accedint al menú “Incidències”, la persona
que trobi una incidència a la via pública podrà fotografiar-la, geolocalitzar-la, enviar-la a l’Ajuntament i fer un seguiment de la seva resolució. Per
exemple un element de mobiliari urbà trencat, un fanal que no funciona o
un desperfecte en el paviment.

La Canonja

-te-la!
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g
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Desca

A més a més, l’aplicació també ha incorporat un apartat d’avisos i alertes
on quedaran recollits tots els “push” destacats enviats per l’Ajuntament a
través de l’app, des d’avisos de talls de circulació, alertes d’emergències,
pagaments d’impostos, fins als avisos de l’inici de la venda d’entrades
d’espectacles.
Aquesta aplicació és gratuïta i es pot descarregar a través de l’App Store
(IOS) i de Google Play (Android). Les persones que ja disposaven de l’aplicació Canonjatour al seu mòbil o tablet se’ls hi actualitzarà automàticament
passant anomenar-se “La Canonja” i oferint els nous serveis.

enviar
Com podem
cia?
una incidèn

2

1

otografia
Fem la f m de la
o la puge matges
'i
galeria d

Confirmem
el punt de la
localització

3

Omplim
les dades

4

L'enviem!
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Salvador Ferré
Budesca

Una nova normalitat amb la que conviure
Des del govern municipal, estem treballant
de valent per fer front a totes les dificultats
que va generant la pandèmia. Són moltes
les actuacions que s’han dut a terme des de
l’Ajuntament, però una de les accions, que
tindrà més impacte tant per a la ciutadania
com per als comerços i negocis, és la convocatòria d’ajuts per nuclis familiars i per
autònoms i petites empreses.
A hores d’ara ja s’han rebut al voltant de
1.200 sol·licituds, aproximadament 1.150
per nuclis familiars i 50 per petites empreses
i autònoms. Està previst que abans de final
de més es comencin a resoldre les primeres
peticions i puguem fer arribar a les persones beneficiàries una targeta precarregada
amb l’import de l’ajut que es podrà utilitzar
en els comerços i negocis de la Canonja que
han volgut participar en la campanya. Estem segurs que la posada en circulació de
tots aquest diners beneficiarà no només als
perceptors directes, sinó també a tot el teixit
comercial del nostre municipi.
Una altra de les decisions complicades ha estat la gestió dels actes festius i culturals, que
evidentment ha estat molt condicionada per
les restriccions a que ens obliga la pandèmia
de la COVID19 i s’ha hagut de fer d’una forma
molt diferent de com estàvem acostumats.
Davant d‘aquesta complicada situació, hi havia
dues possibilitats: cancel·lar els actes culturals i
les festes, una opció molt respectable que han
triat altres pobles, o bé, organitzar-ho de manera adaptada a la realitat que estem vivint.
La voluntat de l’Ajuntament va ser des del
primer moment seguir apostant per la cultura; els esdeveniments culturals i festius poden ser, si es prenen les mesures adequades,
tan segurs, o més, que qualsevol altra de les
activitats que es porten a terme. No podem
oblidar que aquest sector també hi treballen
moltes persones que tenen dret a poder seguir guanyant-se la vida com ho feien abans:
músics, actors, tècnics de so i il·luminació,
muntadors, altre personal auxiliar... El món
de la cultura també mou l’economia i per fer
front a la crisi necessitem recuperar al màxim
totes les activitats econòmiques.
El cicle cultural del “Surt a la festa”, que ja
tradicionalment venim organitzant els divendres de juliol des de fa anys, va ser el
laboratori de proves del que després va ser
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la festa major. Allí vam assajar el sistema de
reserva de localitats amb invitació prèvia i
totes les mesures de seguretat que després
hem aplicat, fins i tot ampliades, a la festa
major i al festival de màgia Impossible.
Amb l’experiència de tot el que ja hem fet, podem dir que la cultura i el lleure poden ser segurs, a la Canonja ho hem demostrat, només
cal que tots plegats: organitzadors, artistes,
tècnics i, sobretot, públic posem el que cal
de la nostra part. Per això volem aprofitar per
agrair als canongins i canongines el seu comportament exemplar en tots aquests actes.

Oriol Olivé
Barberà

Paraules i compromisos
El passat ple del mes de setembre va venir
marcat per l’aprovació dels comptes generals
del 2019. Uns comptes estables i tranquil·litzadors pel que fa l’equilibri entre despeses i
ingressos. Tenim una hisenda forta amb capacitat d’atendre obligacions a curt termini com
també de planificar projectes a llarg termini.
Tot i que Som Poble va votar a favor del compte general que es va aprovar per unanimitat,
també va demanar la paraula per fer notar
algunes observacions. Unes apreciacions que
tenien per objectiu reforçar la hisenda del
nostre poble, treballant amb la mirada posada al futur i amb una actitud i perspectiva
d’avançar-nos a possibles situacions desfavorables per la Canonja.
Des de Som Poble volem ser crítics amb la dependència econòmica que la Canonja té amb
el sector de la indústria química. Aquest passat
2019, dels 14 milions d’euros d’ingressos, 10
milions provingueren del sector químic. Són
uns números molt importants i un exemple
que el nostre poble depèn del monocultiu de la
química. En aquest sentit, fa temps que demanem a l’equip de govern que es posi a treballar
per revertir aquesta situació. Per a nosaltres
cal intentar diversificar l’economia del poble
tot i les limitacions que poden existir. Oi que
vam aconseguir la municipalitat tot i que la llei
no ens ho permetia? Aquesta és una contesa
diferent, potser l’objectiu no és tant concret
però també es veritat que tenim exemples de
municipis i ciutats que s’han vist afectats per
la preponderància d’un sol sector econòmic.
Només cal fixar-nos amb la capital del país i
la incidència de la pandèmia en un sector tant
important com el turisme. I municipis com Flix,
que a correcuita han hagut d’iniciar plans de
reindustrialització amb l’objectiu de trencar el

monocultiu. Segurament són situacions diferents però un exemple clar, que cal recórrer el
camí per diversificar, tot el que es pugui, l’economia de la Canonja.
Durant el ple, la resposta que l’alcalde ens va
donar, en part incòmode amb la nostra intervenció, va ser que molta paraula però a veure
quina proposta magnífica i entusiàstica proposàvem des de Som Poble per aconseguir
aquest objectiu. Fa temps que les nostres intervencions incideixen en propostes concretes.
En el mateix ple, en l’apartat de precs i preguntes, Som Poble vam preguntar perquè l’equip
de govern no dóna resposta als diferents compromisos establerts en sessió plenària i què
hem de fer per desencallar aquesta situació?
La pregunta anava acompanyada d’un seguit
d’acords i compromisos que l’equip de govern
no ha concretat en més d’un any i mig. L’alcalde ens va donar la raó i es va comprometre a
respondre i respectar aquests compromisos i
acords. La diversificació de l’economia també
vol de menys paraules i més compromisos.

Francisco
Gómez Torres

Debemos seguir adelante, pero con cabeza.
A estas alturas ya nos ha quedado claro
que debemos esforzarnos que las actividades fundamentales de nuestro día a día no
se detengan pero manteniendo la guardia
muy alta en cuanto a las precauciones que
tomamos y que exigimos que tomen los
responsables de los comercios que frecuentamos, los directores de las escuelas etc.
Ni podemos estar asustados por los innegables riesgos que comporta la vuelta al trabajo, la escuela, etc., ni podemos olvidarnos
del tema volviendo al principio, como si no
hubiera pandemia.
A estas alturas también ha quedado claro
que superar con éxito la difícil situación va
a depender también de nosotros, que vamos
a tener que sacrificar muchas cosas, a soportar muchas molestias y que debemos ser
comprensivos con ello. Ciertamente la infinidad de horarios de entrada y recogida de
nuestros hijos en la escuela es un dolor de
cabeza para muchos padres, pero es un mal
menor y es de agradecer el esfuerzo que los
responsables de la escuela realizan en buscar medidas ingeniosas para protegernos a
todos con los escasos recursos con los que
cuentan, debemos apoyarlos.

Está claro que la Administración debe ser la
máxima responsable en la solución de la pandemia y en la mitigación la de las calamidades
que producen. Ante el lamentable resultado de las gestiones Estatales y autonómicas
cuento con que desde nuestro ayuntamiento
el Equipod e Gobierno, tengan la sensibilidad
y la responsabilidad de dar un paso al frente y hacer uso del abultado presupuesto del
que disponen para realizar mas iniciativas de
apoyo a los vecinos de la Canonja como muy
acertadamente han hecho con las ayudas Covid que en breve empezaremos a recibir en
forma de tarjetas para gastar en los comercios
de la Canonja. Esas Ayudas covid fuero fruto
de una buena colaboración entre todos los
grupos políticos que en vez de discutir estérilmente hemos buscado unirnos para apoyar
a nuestro pueblo. Lastima que este ejemplo no
pueda ser seguido por los políticos autonómicos o estatales.
No me queda mas que desearos mucha suerte
y animo en esta complicada situación.

Maite Olivé
Guinovart

El què hem après!
Portem un any estrany, ple de esdeveniments que mai ningú hagués pogut imaginar, com si visquéssim en una pel·lícula
de ciència ficció.
Mai podríem haver imaginat que tot el
món alhora estaríem confinats a casa per
culpa d’un virus que es va escampar i convertir en pandèmia mundial. Ens ha canviat
la manera de viure i els hàbits, però pot ser
que el nostre ADN s’hagi fet resistent i ens
haguem adaptat a les adversitats. Volem
fer una mirada endavant i cap el futur
adaptant-nos a fer moltes coses diferents
de com les fèiem, però que ho entomem
amb valentia i amb moltes ganes de remuntar. Ens servirà per millorar i valorar
més els petits detalls del dia a dia i que en
aquells moments valoràvem molt, com les
xerrades amb els de casa, els vermuts als
terrats, les videoconferències amb amics i
parents, caminar més per la natura, descobrir territoris de Catalunya.
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Todos queremos volver a la “normalidad”, pero
no hay recetas mágicas, ni siquiera la deseada
vacuna, es por ello que en nuestra mano está
el reducir las actividades sociales, las reuniones familiares y de amigos.

Ens ha faltat poder anar a veure a algun
familiar gran, ni que fos a casa seva, però,
per la seva seguretat era millor no fer. O
algun avi o àvia que tenim a l’hospital o
a la residència, ells son qui ho han patit
més i alguns ens han deixat. Molts ànims,
de tot cor, per qui heu resistit, i el nostre
escalf als familiars que han perdut algun
ésser estimat.

no podem negar que també crea problemes molt importants, que fan que la convivència entre l’activitat productiva i la
societat civil no tingui un encaix fàcil. Hi
ha dos fronts que tenen una gran transcendència i que vam portar a debat en el
ple del juliol de l’Ajuntament: la seguretat
en la indústria química i la qualitat de l’aire
que respirem.

Ens hem solidaritzat amb els sanitaris, els
aplaudiment de cada dia als balcons, els
aniversaris dels nens, molt divertits i innocents, amb les sirenes de “la policia” sonant
pel carrer, hem pogut celebrar la Festa Major, amb totes les mesures de seguretat aplicades des de l’Ajuntament, va ser estrany
i diferent, però s’havia de fer, i hem pogut
anar a comprar, les nostres botigueres, al
peu del canó com mai. Quan van començar
a aixecar el confinament i teníem horari per
sortir per fer la passejada, els camins del poble eren transitables com mai.

L’accident d’Iqoxe ens ha fet adonar del
perill que suposa una empresa d’aquest
sector, quan el rendiment econòmic passa
per sobre de la seguretat i els drets laborals
i es vulnera la llei, tal com es desprèn de la
informació que ens arriba dels jutjats. I, el
que és més greu, també se’n desprèn que
seguim igual. Davant d’això, l’única resposta possible és que l’Ajuntament es personi com a acusació particular en la causa
de l’accident, tal com hem demanat. Però,
de moment, res.

Dos moments delicats de la nostra existència. L’accident d’una empresa química el 14
de gener i el 14 de març, decretat l’estat
d’alarma per una pandèmia mundial.
Encara no n’hem sortit, però, tant de bo
que tots els bons propòsits es portin a terme i ens serveixin per fer canviar alguna
cosa de cara al futur, com son les relacions
humanes, com es el respecte al virus, com
es la responsabilitat de cada u, i en l’àmbit
que li toqui. I sobretot, ser molt respectuosos amb la natura i els nostre medi ambient. Cuidem-lo!
Vivim aquí, aquí volem seguir, i tot el que
aprenem de les dificultats ens ha de fer
reflexionar, actuar, ser mes forts, treballar mirant el futur, i no abaixar la guàrdia
d’ara en endavant.
Bona Castanyada!

Marc
Riu i Rusell

Saber quin aire respirem, una necessitat
imprescindible
La Canonja està envoltada d’un teixit industrial, que concentra gran part del Polígon Petroquímic Sud. La indústria química
no és només un dels motors econòmics de
la nostra població, sinó de tot el Camp de
Tarragona. I ho ha de continuar sent. Però

Conèixer la qualitat de l’aire que respirem
és un altre objectiu imprescindible. Actualment, l’Administració fa controls de l’aire,
però no se’n determinen tots els compostos derivats de l’activitat que es fa en el
nostre entorn. Per tant, hi ha un cert buit
de coneixement. Però cal tenir aquesta
informació, necessària per poder actuar
i canviar la legislació actual, que només
contempla el control de molt pocs compostos. S’ha de fer un estudi que englobi
tots els compostos derivats de l’activitat
industrial de la nostra zona. És important
ser crítics i avaluar la idoneïtat dels mètodes existents per fer els controls, així com
del mostreig i les dades obtingudes, tant de
mitjanes anuals (el que marca la legislació),
com de pics en un moment determinat. És
bàsic que sigui un estudi independent, que
no hi hagi dubtes de la imparcialitat dels
resultats obtinguts i que no generi recels
a la població. Per això, considerem que els
resultats derivats de la participació en els
estudis de l’Observatori de la Qualitat de
l’Aire no compleixen els requisits que estimem imprescindibles, ja que és una iniciativa liderada per Repsol en col·laboració
amb l’AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona). És important participar,
i ho valorem, en qualsevol estudi que ens
pugui donar informació sobre aquest fet,
però no ens hem de quedar aquí. Seria un
error. La participació en l’estudi que es vol
fer des de Tarragona era una bona oportunitat, tal com vam demanar.
No permetem que els interessos econòmics passin per sobre de la nostra salut.
Un encaix entre aquests dos aspectes és
possible, si totes les parts persegueixen un
únic objectiu. Treballem-hi!
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