79
La Canonja Informa

1

Butlletí municipal - desembre 2020 i gener 2021

SE
RV
EI
S

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
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)
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
LLAR DE JUBILATS
Plaça de Catalunya s/n

977 541 883

TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA
PANDÈMIA DE LA COVID-19, EXCEPTE:
Servei d'Higiene Podal: Obert una vegada al mes.
Consultar data i demanar cita prèvia al 977 546 100
de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
Plaça de Catalunya s/n 977 546 100
Informació i inscripcions a les activitats
ssocials@lacanonja.cat
al carrer Raval, 8
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
BANC DEL TEMPS
Gestora de la secretaria: Pilar Orellana
bancdeltemps@lacanonja.cat
646 745 673

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

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
(Els horaris poden variar amb motiu de la pandèmia
de la COVID-19. Consulteu les xarxes socials del
Poliesportiu)
ESCOLA D’ADULTS
Plaça d'Europa 977 556 067
Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 15 h.
escolaadults@lacanonja.cat
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
pcultura@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
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
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA
PANDÈMIA DE LA COVID-19
Carrer Raval, 25 977 194 039 - 625 063 133
joventut@lacanonja.cat
Pij la Canonja

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal

Més info:
emtanemambtu.cat
900 365 114

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.

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.
(Els horaris poden variar amb motiu de la
pandèmia de la COVID-19)

www.lacanonja.cat
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Un Nadal diferent

Al començament d’any, i després del greu accident d’IQOXE, la pandèmia del coronavirus va arribar a les nostres vides des de la Xina per
quedar-se, i fins que la vacuna no sigui una realitat no queda una
altra que estar amb la mascareta, no donar petons ni abraçades als
éssers estimats, mantenir la distància interpersonal, limitar activitats
socials i quedar-nos a casa el major temps possible.
Durant aquests dies el que toca és ser més responsable que mai. Fer
bé les coses sabent que la nostra societat està patint una gran crisi

múltiple: sanitària, econòmica, social i cultural. Des de l’Ajuntament
hem posat un petit gra de sorra atorgant ajuts econòmics perquè les
famílies, els autònoms i el petit comerç tinguin un respir i puguin
passar aquestes festes amb més alegria.
Molts de vosaltres ho esteu passant malament, alguns amb familiars
positius de COVID, altres confinats i la gran majoria vivint amb la
incertesa de saber el que passarà demà. Crec que ara és el moment
de demostrar el nostre esperit més solidari amb fets, més que amb
paraules. Us demano personalment que feu un esforç perquè aquest
Nadal, tot i ser diferent, sigui un Nadal conseqüent i segur. Hem de
vetllar pels nostres éssers estimats, pels més grans, pels joves, pels
que treballen en l’àmbit sanitari i educatiu, pels familiars que estan
a les residències i en general per a tots, ja que ningú està exempt
d’aquest maleït virus.
Però està clar que tot això no és cap impediment per desitjar-vos
a tots un Bon Nadal i esperant que el 2021 ens porti a tots plegats
molta salut i bones notícies.

LA CANONJA INFORMA. Núm. 79, desembre 2020 i gener 2021
Alcalde: Roc Muñoz Martínez | Direcció: Salvador Ferré Budesca | Coordinació: Laia
Carulla Olivan | Redacció: Ajuntament de la Canonja | Col·labora: Mercè Veciana |
Fotograﬁa: Ajuntament de la Canonja | Alberich Fotògrafs | Disseny original: Laia
Carulla Olivan | Disseny i Producció: Ortiga Rodríguez Impressors | Edició: Ajuntament
de la Canonja, Raval 11 (la Canonja), Tel: 977 54 34 89, ajuntament@lacanonja.cat,
www.lacanonja.cat | Tirada: 2.750 exemplars. Distribució gratuïta. Prohibida la venda.
Els escrits del butlletí són responsabilitat de l’Ajuntament de la Canonja excepte aquells
que són signats pels autors.

Serveis 2

sumari

Qui havia de pensar el passat 31 de desembre al desitjar-nos un feliç 2020 que passaria tot el que ens ha tocat viure? Està clar que,
aquest any, tot serà diferent. No podrem fer grans reunions familiars
ni d’amics, no hi haurà festes multitudinàries per Cap d’Any, molts
pobles i ciutats han cancel·lat la Cavalcada dels Reis Mags i així anirem adaptant-nos a la nova realitat que ens tocarà viure per aquestes festes. A la Canonja hem intentat ajustar alguns actes nadalencs,
sempre garantint les mesures de seguretat, i transformar-los per
poder celebrar aquestes festes encara que siguin diferents.
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La quarta edició dels
Pressupostos Participatius
escull tres propostes per dur
a terme al 2021
Amb una participació del 13,45%, la Canonja va tancar el procés de votació
de l’edició 2020/21 dels Pressupostos Participatius, un percentatge molt per
sobre de les passades edicions. En total hi han participat 661 canongins,
d’un cens de 4.915, que han decidit la destinació final dels 200.000 euros
que formen la partida. El regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré,
ens comenta “la satisfacció que tenim des
de l’Ajuntament amb aquestes dades ja que
representen un bon percentatge, en molts
casos superior al d’altres municipis de les
nostres característiques. Cal dir però que la
major part dels votants ho han fet de forma
online, en total 594 en front dels 67 participants que ho han fet presencialment”.
La proposta que ha obtingut més vots, en
total 511, de les 14 que es podien votar, és
la instal·lació de tres màquines “Reverse
Vending”: màquines que recompensen el
reciclatge d’envasos de plàstic amb tiquets
per gastar en el comerç local, amb un cost
de 75.000 euros. La segona més votada, amb
349 vots, és el subministrament de 70 PC’s
per la renovació de l’equip informàtic de
l’escola, pressupostada en 60.000 euros i per
últim, amb 244 vots, la instal·lació d’un gran
joc per a infants a partir d’11 anys al parc dels
pins de Ca Forgues, amb un cost de 50.000
euros. La suma total d’aquestes tres propostes ascendeix a 185.000 euros.
Un cop arribats a aquest punt la següent
proposta amb més vots ha estat la que fa referència a la construcció d’una font de colors
a la Rambla 15 d’abril, però el seu cost de
60.000 euros suposava excedir el límit establert en les bases del procés dels Pressupostos Participatius que estableix un màxim de
4

200.000 euros. Per tant, s’hauria d’haver fet un salt a la següent, però les
dues propostes que seguien a la citada també excedien el límit establert i
la resta de propostes no aconseguien el mínim del 15% dels vots emesos i
per tant no han pogut ser seleccionades, tal i com estableixen les normes
de selecció.
Com a resum del procés, en total es van presentar 74 propostes, de les quals
14 eren vàlides, 24 repetides, 10 ja previstes en el pressupost municipal i 26
propostes no vàlides, perquè no complien amb els criteris establerts en les
bases.
Salvador Ferré comenta que “el procés ha servit per detectar diferents inquietuds dels ciutadans i des de l’equip de govern no es descarta que algunes de les propostes que no han estat escollides es puguin dur a terme”.

Plantada a la Riera de la Boella El cementiri va poder obrir
per Tots Sants
Aquesta tardor s’ha tornat a realitzar la plantada d’arbres a la Riera de la
Boella tot i que, a causa de la pandèmia de la COVID-19, no s’ha pogut celebrar com una jornada familiar o plantada popular com s’ha fet any rere any.
Enguany s’han plantat 60 àlbers i 20 freixes, plantes autòctones de bosc de
ribera a la Riera de la Boella, des del pont de l’autovia A-7, punt on es va
acabar la plantada de l’any 2019, en direcció el pont de l’autopista AP-7,
que és un tram sense presència de bosc de ribera envaït per canyars.
S’ha actuat en una superfície aproximada de 200 metres lineals, més o
menys com l’any passat, el que seria un 50 % de distància entre els ponts
de l’autovia A-7 i l’ autopista AP-7.
Amb una possible actuació de cara a l’any 2021, per finalitzar el 50% restant, podríem arribar a recuperar el bosc de ribera a la totalitat de la superfície entre el Camí de Vila-seca i l’autopista AP-7, el que suposaria aproximadament un quilòmetre de bosc de ribera recuperat.

Homenatge al Mestre Josep
Gols i Veciana
Tot i haver patit l’ajornament a causa de la normativa sobre la Covid-19
finalment, el passat dimarts 8 de desembre, es va poder portar a terme el
concert especial amb motiu del 150è aniversari del naixement del mestre
Josep Gols i Veciana.

El cementiri municipal va poder obrir les seves portes per tal de poder celebrar la festivitat de Tots Sants i ho va fer amb totes les mesures de seguretat. Com cada any per aquestes dates senyalades l’Ajuntament va ampliarne els horaris d’obertura, però, degut a la pandèmia de la COVID-19, es van
aplicar tot un seguit de mesures extraordinàries en el recinte i les jornades
van transcórrer amb total seguretat i sense que es produís cap aglomeració.
Es va establir un control d’aforament i es va dividir el cementiri en dos
sectors, cadascun amb la seva entrada i la seva sortida. A cada entrada hi
havia personal de control i solucions hidroalcohòliques per la neteja de
mans. L’ús de mascareta va ser obligatori en tot moment, així com respectar
la distància de seguretat entre persones i fer cas de les recomanacions del
personal de seguretat i de l’Ajuntament.

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 1930, va
fundar l’Orfeó Canongí, que va oferir la seva primera actuació per la Festa
Major d’estiu del mateix any sota la seva direcció.

La Cobla Reus Jove, dirigida per Francesc Gregori, va oferir entre el seu
repertori algunes de les sardanes creades pel músic i compositor.
L’Orfeó Canongí, entitat de la que Josep Gols fou un dels prohoms en la
seva fundació, té previst muntar una exposició amb motiu del norantè aniversari de l’entitat del 16 de desembre al 8 de gener, al Castell de Masricart.
La mostra comptarà amb material fotogràfic, partitures antigues i altres
documents històrics.

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
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La història de la Canonja en
25N: Dia internacional
contra la violència de gènere un mural gegant de Pilarín
Bayés
El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de
gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrat a Bogotà (Colòmbia) l’any 1981.

En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en
l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs,
incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques.
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, van ser
assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República
Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats van
aparèixer al fons d’un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única germana
que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al moviment
popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes
dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va donar
caràcter oficial a aquesta data.
L’Ajuntament de la Canonja s’ha sumat al manifest que, amb motiu d’aquest
dia senyalat, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Delegació del
Govern d’Espanya a Catalunya, han consensuat per a commemorar i visibilitzar aquesta data i tot el que representa. L’adhesió a aquest manifest s’ha
realitzat amb el suport de tots els grups polítics municipals que formen part
del consistori.
En el manifest d’enguany diem que “el temps s’ha esgotat per als agressors
masclistes” i que “el rebuig social contra les violències masclistes és cada
cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia hagut una implicació tan
extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers
mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en
situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran,
mentre duri la pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra
d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts
les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als agressors, un recordatori: no
hi haurà espai per a la impunitat”.
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Pilarín Bayés, una de les il·lustradores catalanes més populars i de trajectòria més reconeguda, és l’autora d’un mural artístic que recorre la història
de la Canonja i que ja llueix a la Rambla 15 d’abril. Es tracta d’un mural de
grans dimensions fet en gres porcellànic que retrata els llocs, personatges i
espais emblemàtics de la Canonja.
Les il·lustracions que conformen el mural mostren personatges destacats
de la història de la Canonja com el Bisbe Borràs, l’escultor Salvador Martorell, el músic Pau Vidal, la pintora Adela Llop, el pintor Josep Martorell, el
violinista Antoni Brosa, entre d’altres. També apareixen alcaldes com Josep
Canadell Rongés, batlle durant la segona República, Josep Canadell Veciana,
primer alcalde de la Entitat Municipal Descentralitzada i l’actual alcalde
Roc Muñoz. Alhora plasma diferents elements festius, culturals i edificis
històrics del poble. I també fa una referència al passat rural i agrari i a la
indústria química, actual motor econòmic del municipi. També apareixen
les troballes arqueològiques del jaciment del Barranc de la Boella.
El dia 6 de novembre, l’alcalde Roc Muñoz, acompanyat del regidor de Cultura, Salvador Ferré, i la regidora de Acció Social i Ciutadania, Paqui Márquez, van descobrir la il·lustració que està situada davant del nou edifici
municipal per a usos polivalents que, entre d’altres, es destinarà a serveis
per a la gent gran.

L’app de la Canonja recull 133
Prop de 2.000 persones
sol·liciten l’ajut municipal per incidències en via pública en
els 3 primers mesos
la COVID-19
L’Ajuntament va posar en marxa, el passat mes de juny, el primer paquet
d’ajuts econòmics per atendre les despeses bàsiques dels nuclis familiars de
convivència i als autònoms i petites empreses per garantir la seva sostenibilitat econòmica, per les especials dificultats provocades per la declaració del
primer estat d’alarma derivat de la crisi sanitària generada per la COVID-19.
Per aquesta primera línia d’ajuts que es va tancar el 30 de novembre, s’hi
van presentar 1.959 sol·licituds de les quals, 1.879 són de nuclis familiars
de convivència i 80 d’autònoms o comerç. Tot i que la gran majoria s’han
presentat de forma presencial a les oficines habilitades a la Plaça d’Europa,
també n’hi ha hagut un bon gruix que han estat presentades de forma
telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Durant aquest mes es començaran a repartir les targetes bancàries per
ordre de presentació de la sol·licitud. Prèviament, s’avisarà als interessats
per via telefònica per informar de quan i a on podran passar a recollir-la.
Actualment i després de les afectacions econòmiques generades pel compliment de les mesures decretades pel Govern de la Generalitat per fer front
a la segona onada de la pandèmia, que en alguns casos han obligat a suspendre i tancar determinades activitats comercials i de serveis, l’Ajuntament
ha aprovat una nova línia de subvencions adreçades a tots els autònoms i
petites empreses, destinades a incentivar i ajudar a l’activitat econòmica i
comercial local (veure pàgina 9).

L’Ajuntament ha pavimentat
el primer tram del carrer
Marina amb la col·laboració
de la Diputació
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Canonja, en sessió celebrada
en data 7 de maig de 2020, va acordar adjudicar el contracte d’execució
les obres compreses en el Projecte de pavimentació del tram inicial del

Ja fa tres mesos que l’Ajuntament de la Canonja va ampliar les utilitats de
l’app municipal convertint-la en una eina de comunicació més completa i
efectiva. La incorporació de l’apartat dels avisos i alertes i el d’incidències
a la via pública ha estat molt ben rebuda pels usuaris. Un clar exemple són
les 133 incidències registrades a l’app en menys de tres mesos, des de que
es va posar en funcionament. La gran majoria d’aquestes fan referència a
l’incivisme d’uns pocs veïns en temes relacionats amb el reciclatge, els contenidors i els residus voluminosos. Per altra banda també cal agrair altres
actituds de veïns de la Canonja que mostren una implicació i un interès per
millorar aspectes de la via pública.
Recordem que aquesta aplicació és només per gestionar incidències sobre
l’estat del mobiliari urbà i la via pública. La resta de queixes, suggeriments o
consultes es poden fer a través de la bústia de la web, per la seu electrònica
o de forma presencial a l’OMAC.
L’app d’incidències es gestiona des de la regidoria de Participació Ciutadana
i la de Serveis Públics. Les dues regidories coincideixen en remarcar la rapidesa i l’efectivitat en resoldre la gran majoria d’incidències. Concretament
a dia d’avui 109 ja estan solucionades, 17 desestimades, 5 es troben en
resolució i tan sols 2 pendents.

carrer Marina, per un import total de
134.164,80 euros, havent-se fixat un
termini estimat per a la finalització de
les esmentades obres fins el 26 d’agost
de 2020.
La Diputació de Tarragona, en sessió celebrada per la Junta de Govern
de 27 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de la Canonja, per
l’execució de les obres, incloses al Pla
d’Acció Municipal 2020, una subvenció
per import de 75.000 euros.
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La Canonja aprova un
pressupost amb un increment
de les actuacions de caire
social
El pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2021, aprovat en
el darrer ple municipal, amb els vots a favor de PSC, l’abstenció de Junts i
els vots en contra de ERC, Som Poble i Ciutadans, contempla, com en anys
anteriors, un gran esforç inversor per tirar endavant tota una sèrie de projectes de vital importància pel municipi.
El pressupost consolidat de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2021
ascendeix a 13.688.000 euros, amb un capítol d’inversions de 2.608.200
euros. D’aquest capítol hem de destacar 200.000 euros per la millora i rehabilitació de l’edifici i instal·lacions de l’Escola, 300.000 euros per la primera
fase de la renovació de la il·luminació de la via pública, 650.000 € per la
pavimentació de la Rambla 15 d’abril i 190.000 euros de la remodelació de
la Plaça d’Europa.
El pressupost presenta un notable augment de les partides destinades a
ajuts, subvencions i assistència social. Un exemple clar d’aquesta voluntat
és el paquet de mesures destinades a autònoms i petites empreses, que
complementen les aprovades enguany, per pal·liar els efectes de la crisi
econòmica provocada per la pandèmia. I l’increment del 100% de la partida

destinada als ajuts d’urgència social i entitats de caire social i 250.000 euros que es destinaran a subvencionar el funcionament de la Llar d’Infants
degut a les conseqüències de la pandèmia.

En el plenari també es van aprovar altres assumptes com:
- El Pla Local de Joventut 2020-2025 que marca les línies d’actuació de la
regidoria pel proper quinquenni.
- La modificació de crèdits del pressupost municipal vigent que contempla: El projecte de poliesportiu lleuger amb 750.000 €, l’adequació dels
terrenys per l’ampliació del camp de futbol amb 250.000 €, la construcció
d’instal·lacions del camp de futbol amb 250.000 € més, l’ampliació de
la partida de la segona fase de les obres del Centre d’Interpretació del
Jaciment de la Boella, amb 200.000 euros i dues subvencions destinades al
funcionament de la Llar d’Infants Mare de Deu de l’Esperança amb 45.000 €
i a la Comunitat de Regants Mina de les Dues Hortes amb 15.000 euros.
- La gratuïtat de les taxes de l’Escola d’Adults per les persones en situació
d’atur.
- La delimitació del terme municipal amb Vila-seca.
- Sol·licitar tres informes previs a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
la modificació del POUM relatives a la qualificació d’una finca com a sistema d’equipaments comunitaris, l’àmbit del PAU-9 de la zona al sud
del camp de futbol i de canvi de titularitat del sistema d’espais lliures en
l’àmbit del CIM del Camp-Oest.
- El projecte bàsic i d’execució de la fase segona del condicionament del
Mas de l’Abeurador com a Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella.
- Les bases reguladores de la concessió d’ajuts al comerç, autònoms i microempreses per la segona onada de la COVID.
- L’ampliació dels serveis per millorar la neteja viària segons el conveni amb
el Consell Comarcal del Tarragonès.
Cal destacar també l’aprovació de la liquidació dels ingressos distribuïbles
amb l’Ajuntament de Tarragona corresponents al tercer trimestre de 2020.
Finalment, es van rebutjar tres mocions. Una relativa a la tarificació social
als serveis i activitats que presta l’Ajuntament, presentada per ERC, una
relativa a l’autoconsum amb energia fotovoltaica presentada per ERC i una
relativa al pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou presentada
per Som Poble.
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La Canonja engega nous
ajuts per autònoms i
petites empreses per la crisi
provocada per la segona
onada de la pandèmia
L’Ajuntament de la Canonja ha aprovat en l’últim ple del 3 de desembre
nous ajuts econòmics per a autònoms, comerç i petites empreses (de fins a
15 treballadors/es) destinats a incentivar i ajudar a l’activitat econòmica i
comercial local, atorgant liquiditat per contribuir al compliment de les seves
obligacions empresarials i al manteniment de la seva activitat i ocupació.
Aquests ajuts també incideixen més específicament als sectors que han
vist afectat greument el seu negoci per la suspensió d’obertura al públic
o d’activitats pel compliment de les mesures decretades pel Govern de la
Generalitat per fer front a la segona onada de la pandèmia, que en alguns
casos han obligat a suspendre i tancar determinades activitats comercials
i de serveis.
L’import d’aquesta subvenció és de 800 € per sol·licitant, persona física
o jurídica que tingui l’activitat empresarial al municipi. Amb un suplement
de 1.000 € més pels sol·licitants que han vist afectada greument la seva
activitat per la suspensió d’obertura al públic o d’activitats per les mesures
adoptades el 15 i el 29 d’octubre per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, com els restaurants, bars i
cafeteries, parades o mercats a l’aire lliure, instal·lacions esportives, espais
lúdics i/o d’espectacles, activitats culturals, altres activitats d’ensenyament,
salons de bellesa, maquilladors i esteticistes, etc.

passant malament i que veuen perillar els seus negocis i la seva economia
familiar”. Roc Muñoz afegeix que “tots hem patit i estem patint d’una manera o d’una altra aquesta crisi econòmica, social i sanitària i per això les
administracions hem de fer quelcom estigui a les nostres mans per pal·liar
els efectes que la pandèmia pot tenir en el teixit econòmic dels nostres
pobles i ciutats”.

Altres subvencions per a empreses i nous emprenedors

A banda dels ajuts COVID, l’Ajuntament disposa d’altres subvencions destinades a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al
municipi. Aquest sistema d’ajuts té l’objectiu d’incentivar la creació de llocs
de treball a la Canonja, a favor de les empreses que incrementin el nombre
de treballadors de la seva plantilla empadronats al municipi, mitjançant la
Borsa de Treball municipal.
També disposa de subvencions per al suport de l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials al municipi, per tal de sufragar, en part, les despeses derivades de la redacció dels
projectes d’activitats o certificats tècnics per la posada en funcionament
de l’activitat. Així com també ofereix la subvenció per la normalització lingüística dels rètols de les façanes dels establiments comercials, industrials
i professionals de la Canonja per tal de seguir promovent l’ús de la llengua
catalana en aquest àmbit.

Trobareu tota la informació sobre els diferents ajuts a
l’apartat de “Subvencions” de la Seu electrònica:
https://lacanonja.eadministracio.cat/

SEU
ELECTRÒNICA

Es podran sol·licitar després de l’exposició pública a partir de l’endemà
de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT (aproximadament a finals del mes de gener) i fins el 31 de març del 2021, per
internet a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament (recomanat) i
a les oficines habilitades al Centre Cívic de la Plaça Catalunya.
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz explica que tot i que son conscients
que això no resol el problema, “és un complement a altres ajuts que s’han
atorgat des d’altres administracions per ajudar a tots aquells que ho estan
9

PRESSUPOST INGRESSOS
ACTIUS
FINANCERS
0%

pressupost ingressos

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
12%
TAXES I ALTRES
INGRESSOS
6%

IMPOSTOS
DIRECTES
78%

REMUNERACIONS DE
PERSONAL
19%

FONS DE
CONTINGÈNCIA
1%
BÉNS CORRENTS
I SERVEIS
26%

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
35%

DESPESES
FINANCERES
0%

IMPOSTOS
INDIRECTES
2%

Pressupost municipal per a
l’exercici del 2021
En el darrer ple ordinari de l’any 2020, l’Ajuntament va aprovar el pressupost
municipal per al 2021, que importa 13.368.000 euros.
Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:

1) Amortització de l’endeutament

INGRESSOS
Capítol
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII

Denominació
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
TOTALS

Capítol
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VIII

Denominació
pressupost Despeses
REMUNERACIONS DE PERSONAL
2.510.200,00 €
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3.464.250,00 €
DESPESES FINANCERES
14.000,00 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
4.621.550,00 €
FONS DE CONTINGÈNCIA
89.800,00 €
INVERSIONS REALS
2.608.200,00 €
ACTIUS FINANCERS
60.000,00 €
TOTALS
13.368.000,00 €

L’Ajuntament de la Canonja ja fa anys que no té deute bancari. En conseqüència, no ha d’amortitzar deute durant aquest any 2021.

2) Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil

L’Ajuntament ha pressupostat un total de 439.700 € en l’àrea de Seguretat
Ciutadana, on es gestiona la Guàrdia Municipal i Protecció Civil. L’import es
desglossa de la següent manera:
- Administració general seguretat i Protecció Civil: Importa 49.900 € i inclou
les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, serveis de
grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i petites inversions.
- Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 381.700 € i inclou
les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses per al funcionament del servei. Per aquest any 2021, s’ha pressupostat la inversió “Radars pedagògics” per import de 12.000 €.
- Protecció Civil: importa 8.100 € i inclou les despeses de funcionament
del servei. Per aquest any 2021, s’ha creat la inversió “Emissores rescat” per
import de 2.000 €.

3) Urbanisme, serveis públics i vies públiques

L’import pressupostat per l’àrea d’urbanisme, el qual inclou el departament
administratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 877.100 €, i l’àrea
de pavimentació de vies públiques, la qual ascendeix 1.241.000 €.
S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, administratius i de la brigada municipal, les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions de la brigada, subministraments diversos i subvencions per arranjament de façanes d’edificis.
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PRESSUPOST DE DESPESES

El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació i conservació de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el manteniment del semàfors.
Algunes d’aquestes inversions són la pavimentació de la Rambla 15 Abril i els
carrers adjacents Verge de les Neus i Sant Isidre, i del parc del carrer cantonada Camí de la Coma; l’adaptació de la xarxa semafòrica al codi d’accessibilitat
vigent per persones amb dificultat visual; el projecte de remodelació de la
Plaça Europa i la construcció de la vorera del tram final d’Escultor Martorell.

Pressupost ingressos
10.364.000,00 €
305.000,00 €
847.400,00 €
1.530.840,00 €
160.760,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €
13.368.000,00 €

DESPESES

4) Neteja viària i tractament de residus

L’àrea de neteja viària, la qual importa 370.700 €, inclou, entre d’altres, les
despeses de neteja via pública i de la deixalleria municipal.
L’àrea de tractament de residus, la qual importa 85.000 €, inclou entre
d’altres les despeses de tractament residus paper, tractament residus olis i
la inversió de la instal·lació de tres màquines “Reverse Vending” (75.000 €),
derivada dels Pressupostos Participatius 2020-21.

5) Cementiri Municipal

L’àrea de Cementiri i serveis funeraris importa 84.500 € i inclou les despeses
de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per aquest any 2021,
l’adquisició de finques per una futura ampliació del cementiri municipal.

6) Enllumenat públic

L’àrea d’enllumenat públic importa 538.000 € i inclou les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en enllumenat i
el subministrament elèctric. Hi ha prevista una inversió de 300.000 € per la
renovació del sistema de lluminàries.

7) Parcs i jardins i entorn verd

L’àrea de parcs i jardins importa 452.500 € i inclou les despeses de conservació
i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la Riera i, addicionalment, el
manteniment de la via verda i la inversió de millora dels camins de l’anella
verda, per import total de 38.500 €.

Les partides previstes per les diferents festes i celebracions populars (Sant
Sebastià, Carnaval, 15 d’abril, Festa Major d’estiu, Cap d’Any, Parc de Nadal,
Cavalcada de Reis...) ascendeixen a 320.100 €.

11) Esports

Dins l’àrea de parcs i jardins es contempla la inversió d’un joc per a infants al
parc dels pins de Ca Forgues (50.000 €), derivada dels Pressupostos Participatius 2020-21.

L’àrea d’Esports, que importa 353.500 €, inclou les subvencions a entitats esportives (51.500 €), despeses de conservació i manteniment de les diferents
instal·lacions (poliesportiu, camp d’esports, piscina municipal i pista d’skate), i
inversions per la millora d’aquestes.

En relació a la protecció del medi ambient, importa 22.500 € i engloba el manteniment del punt de recàrrega vehicles elèctrics i els projectes ambientals.

12) Societat de la informació

8) Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació

L’àrea de serveis socials, la qual importa 700.600 €, inclou les despeses en
retribucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions, el
contracte programa de serveis socials amb el Consell Comarcal , les despeses relatives al Casal d’Estiu i Centre Obert, les despeses extraordinàries amb
motiu de la COVID i les subvencions de natalitat i a entitats, d’ajuts bàsics a
la llar i d’urgència, el servei d’assessorament jurídic per a polítiques socials
d’habitatge i ajuts i subvencions per la COVID.
L’àrea de Joventut importa 111.450 €, destinat íntegrament al funcionament
del PIJ i activitats del pla local de joventut.
L’àrea de Foment d’Ocupació importa 177.000 €. En aquesta àrea s’inclouen
les despeses de funcionament del servei, els cursos d’ocupació (10.000 €), projectes d’ocupació (60.000 €) i les iniciatives de foment de l’ocupació (105.000 €).

9) Educació

L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 934.350 € per l’àrea
educativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de l’escola, les
despeses de conservació, manteniment i funcionament de les escoles, les subvencions per ajuts escolars (100.000 €), subvencions a entitats educacionals
(270.250 €) i les despeses relatives a l’Escola d’Adults (58.600 €). A destacar la
partida de 200.000 € d’inversió dedicada a la millora i rehabilitació de l’Escola
la Canonja.
Dins l’àrea d’Educació es contempla la inversió de renovació de l’equip informàtic de l’escola (60.000 €), derivada dels Pressupostos Participatius 2020-21.

10) Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del patrimoni històric i festes

La partida de l’àrea de Cultura ascendeix a 383.000 €, la qual inclou les despeses del departament de cultura, les despeses de funcionament del Patronat de
Cultura i de la biblioteca municipal, la conservació i manteniment dels edificis i
equipaments culturals i les subvencions a entitats d’aquest àmbit. L’Ajuntament
destina, a més a més, 47.000 € a la protecció del patrimoni històric.

És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament. El
seu pressupost ascendeix a 130.600 € destinats a la confecció, edició i impressió del Butlletí municipal, al funcionament de la APP La Canonja i a la contractació de publicitat als mitjans. Per aquest any 2021 es preveu una inversió de
80.000 € per a instal·lar panells informatius digitals a la via pública.

13) Òrgans de govern i Administració general i gestió del deute
i la tresoreria.
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració,
atenció al públic, gestió informàtica, gestió tributària, comptabilitat, intervenció i secretaria, i les despeses generals d’estructura i funcionament i les despeses financeres, tot amb un import global de 2.411.000 €.

14) Participació ciutadana

Inclou les despeses de funcionament de l’àrea la gestió dels projectes participatius i importa 13.500 €.

15) Atencions ciutadanes

S’hi dediquen 62.000 € que, a part d’incloure les despeses de funcionament
de l’àrea, contemplen diverses actuacions entre les que destaquen els 20.000 €
en ajuts als joves per lloguer d’habitatge, subvencions per rètols i projectes
d’activitats per establiments i ajuts a entitats ciutadanes, veïnals i de lleure.

16) Jutjat de Pau

Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funcionament del Jutjat de Pau i importa 67.500 €.

17) Transferències a l’Ajuntament de Tarragona

Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als convenis
signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats a través
l’ens tarragoní (serveis de transport públic EMT, 465.000 € i el servei de recollida i gestió de residus urbans, 545.000 €), i els acords econòmics de la
segregació (2.398.000 €, corresponents al 25% dels tributs del nucli químic). El
pressupost consignat per a les transferències a l’Ajuntament de Tarragona per
tots els conceptes abans citats ascendeix a 3.438.000 €
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PRINCIPALS INVERSIONS A DESTACAR PER A L’EXERCICI DEL 2021
• Pavimentació de la Rambla 15 Abril, Verge de les Neus i Sant Isidre.
• Projecte de renovació del Parc del Carrer Marina/Camí de la Coma.
• Projecte de remodelació de la Plaça Europa.
• Vorera d’Escultor Martorell des de Ponç Castellví a Plaça Vidal.
• Instal·lació de tres màquines “Reverse Vending”.
• Renovació de la il·luminació dels carrers del municipi -Fase 1.
• Joc per infants al parc dels pins de Ca Forgues.
• Reformes al centre cívic de plaça Catalunya.
• Renovació de l’equip informàtic de l’escola.
• Millora i rehabilitació de l’escola: edifici i instal·lacions.
• Millora i rehabilitació del Poliesportiu: edifici i instal·lacions.
• Millora dels camins de l’Anella Verda.
• Panells informatius digitals.

650.000 €
50.000 €
190.000 €
85.000 €
75.000 €
300.000 €
50.000 €
50.000 €
60.000 €
200.000 €
50.000 €
32.000 €
80.000 €

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMA 2021
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vitats diàries.
L’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració també dels ajuntaments
de Tarragona, Reus i Vila-seca, impulsarà un estudi per avaluar l’impacte
acústic que té la indústria petroquímica del polígon sud en els habitatges
del seu voltant.
L’estudi, que començarà el 2021, es divideix en dues fases. La primera consisteix en discriminar el soroll procedent de l’activitat industrial
del que prové de les infraestructures viàries i ferroviàries i, en la segona,
l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) presentarà una
proposta d’actuacions per al compliment dels objectius de qualitat acústica
a l’entorn d’aquest polígon industrial. En acabar aquest estudi i a partir de
les seves conclusions, la patronal química presentarà una proposta calendaritzada del pla específic d’actuacions per al compliment dels objectius de
qualitat acústica al seu entorn.
El consistori canongí ja ha traslladat aquesta voluntat als ajuntaments de
la resta de municipis que acullen el polígon i, segons Muñoz, “tothom està
d’acord” en tirar-lo endavant.
Durant el mes de desembre es preveu constituir una comissió tècnica amb
representants de tots els agents implicats –els ajuntaments, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i l’AEQT per començar a posar
fil a l’agulla. Posteriorment, es treballarà en adjudicar els treballs mitjançant
un concurs públic a una empresa especialitzada, que instal·larà sensors de
mesura al llarg del polígon. El cost del projecte s’estima en més de 100.000
euros i es preveu que els municipis
l’assumeixin de forma proporcional
al pes que tenen en el polígon.
En acabar aquest estudi i a partir
de les seves conclusions, la patronal química presentarà una proposta calendaritzada del pla específic
d’actuacions per al compliment dels
objectius de qualitat acústica al seu
entorn.

Quins productes consumim i com els trobem a la botiga
(envàs)? Realment els comprem perquè els necessitem o
per com ens els presenten? Aquesta és una setmana per
reflexionar (Setmana Europea de la Prevenció de Residus) sobre els nostres hàbits i la quantitat de residus
que podem prevenir tenint present algun petit canvi en
els nostres hàbits quotidians. Aquí us en deixem algun
que us pot ser de molta utilitat:

Ajuntament de
la Canonja

Camí de la Coma s/n La Canonja

Ajuntament de
la Canonja

-Utilitza bosses de cotó, carretó o cistells per fer la compra. Evita haver
d’utilitzar bosses de plàstic.
-Fes regals “immaterials”. Podem regalar experiències com activitats culturals, esportives o educatives, i així evitar regalar objectes o productes que
a la llarga s’acaben convertint en residus.
-Utilitza carmanyoles o embolcalls reutilitzables per dur l’esmorzar a
l’institut.
-Evita el malbaratament alimentari. Amb uns senzills trucs domèstics
podem reduir el menjar sobrant després de cada àpat: planifiquem bé els
àpats per no haver de llençar menjar, posem racions més petites als plats
(és millor repetir que deixar-ne al plat), evitem els ingredients que es facin
malbé, fem menjar que es pugui congelar en cas que sobri....
-Compra amb responsabilitat. Pensa abans de comprar què necessites i
si allò que desitges et serà d’utilitat o és un caprici. Fes ús de la llista de la
compra.
I, finalment, els residus que acabem generant a casa és molt important
gestionar-los correctament, és a dir, separar-los a casa i dipositar-los correctament al contenidor que li correspon. En aquest sentit, volem agrair la
col·laboració de l’ajuntament de la Canonja que ens ha facilitat aquesta informació de la recollida selectiva dels residus (un imant per a cada alumne).
Institut Collblanc
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Racó dels dibuixos d’Escola Verda de la classe de 6è A. Tutora: Lorena Castells.

L’escola organitza un concurs La rateta que escombrava
de logotips d’Escola Verda
l’escaleta: El musical!!!
Aquest any 2020/2021 arrenca a l’Escola La Canonja amb la mateixa il·lusió,
inclús més, per fer front a la pandèmia. El concurs de dibuix per l’elecció del
logotip d’escoles verdes de l’Escola La Canonja és un bon exemple.
L’Escola La Canonja és un centre adherit al programa d’escoles verdes.
Aquest programa neix amb la intenció d’involucrar de manera activa a tota
la comunitat educativa en els valors de la sostenibilitat mediambiental, sistematitzant i organitzant accions educatives per millorar la nostra relació
amb l’entorn.

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida de que tothom, des de fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa
manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida fins
que no s’atenguessin les seves peticions de canvi. Què va passar?
Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat que aquest conte s’ha canviat.
La productora “El Replà”, és una reconeguda entitat que presenta textos de teatre per a tots els públics donant una especial importància a la vessant musical.
El seu objectiu és atraure tant als més petits com als seus pares i mares.
A la Canonja podrem gaudir d’aquest espectacle el diumenge 3 de gener a
les 12 del migdia al poliesportiu municipal de manera gratuïta, amb aforament limitat, adquirint prèviament la invitació a codetickets.com o bé al
Castell de Masricart.
Aquest espectacle, que manté l’estructura de seguretat habitual en els actes
de caire cultural i festiu que s’organitzen per part de l’Ajuntament de la
Canonja, establirà un sistema d’ocupació de seients preveient que els grups
familiars puguin seure junts.

INVITACIONS
Mural de “Les Energies Renovables” de la classe de 5è A (Cicle Superior). Tutora: Gina Sendra.

Tot l’alumnat del centre va fer el seu propi disseny destacant diversos aspectes relacionats amb la gestió dels residus, la responsabilitat mediambiental, el reciclatge, entre d’altres. El dibuix guanyador fou d’un alumne de
2on de primària, però cal destacar que diverses classes han penjat tots els
dibuixos als seus suros per no oblidar el missatge i valorar l’esforç de tots
i de totes. En breu publicarem al bloc i web de l’escola el dibuix guanyador,
estigueu atents!
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Aprofitant la temàtica mediambiental, el cicle superior va encetar la temàtica de les energies renovables i dels combustibles fòssils, afavorint d’aquesta
manera els aprenentatges transversals competencials. Tot el professorat i
l’alumnat del centre està molt satisfet de la feina feta i desitgem que la responsabilitat social envers el nostre planeta, l’únic on avui dia podem viure,
engresqui cada dia a més persones.
Escola la Canonja

Carnaval 2021
La Comissió de Carnaval i la Regidoria de Festes estan treballant per donar contingut als actes de Carnaval.
Tot i que no es podrà portar a terme la rua
de carnaval, hi ha la voluntat de mantenir
l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes i
l’enterrament de la sardina, evidentment,
seguin la normativa sobre la Covid-19
que hi hagi establerta en el seu moment.
Per altra banda, s’està treballant en preparar diferents actes que mostrin la tradició carnavalesca del nostre poble.

Els Reis Mags ja estan
preparant la seva arribada a
la Canonja
Petits i grans ja comencem a estar nerviosos, ens acostem a Nadal i les ganes que arribi la nit de Reis són enormes. Aquests nervis no són nous, son
els de cada any, però aquest cop hi sumem la incertesa. Com ho faran els
Reis Mags d’Orient per recórrer aquest llarg camí fins la Canonja? Podran
arribar fins aquí tot i la pandèmia?
I tant que sí! No en tingueu cap dubte! Des de l’Ajuntament hem pogut
parlar amb els Patges Reials i ens han dit que no patim, que es troben en
un oasi al mig del desert planejant el viatge i que ens gravaran un vídeo
per explicar-nos com ho faran per recollir les cartes amb els desitjos dels
infants i com repartiran els regals el dia 5 de gener al vespre.
Estigueu ben atents, doncs, perquè a finals de desembre s’emetrà el missatge dels patges reials i han calculat que el dia 27 ja seran aquí, faran un
recorregut pel poble i esperen que els nens i nenes de la Canonja els saludin
des dels balcons i finestres de casa seva. Muntaran el seu campament al
pati del Castell de Masricart i hi posaran una bústia perquè els infants hi
puguin deixar les seves cartes els dies 28, 29 i 30 de desembre matí i tarda
i el 31 de desembre i 2 i 3 de gener al matí.
I, per fi, el dia 5 de gener a la tarda arribaran els Reis Mags d’Orient a la
Canonja. Enguany no es podrà fer la tradicional cavalcada, però Ses Majestats seran rebuts per la corporació municipal. Tot seguit, començarà el
repartiment de regals per totes les cases del poble. I per tal que ningú se’n
perdi cap detall i es pugui fer amb total seguretat, tot es podrà seguir en
directe a través de les xarxes socials i el canal de youtube de l’Ajuntament
de la Canonja mentre els més petits esperen rebre el seu regal a casa seva.

Sant Sebastià 2021
Les activitats de caire popular, un cop més es veuen afectades per la pandèmia de Covid-19 i la normativa que d’ella se’n deriva. Els actes al voltant
de Sant Sebastià no en són una excepció.
Des de la Regidoria de Festes s’està treballant per posar novament la inventiva a prova amb la voluntat de portar a terme uns actes, tal com es va fer
a l’estiu, amb el màxim de seguretat i mantenint l’esperit de la Festa Major
canongina.
Així, a hores d’ara, començaments de desembre, tornem a viure en la incertesa. Sabem el què i el quan, i tant la regidoria com diferents entitats estem
treballant en el com.
Us podem avançar que un dels actes principals, en forma de concert tindrà
lloc la mateixa diada de Sant Sebastià i serà a càrrec de l’Orquestra Maravella. La resta d’actes es concentraran en el cap de setmana següent, del
23 al 24 de gener i s’ha preparat un espai molt especial a
càrrec de Carles Sans amb el
seu espectacle ¡Por fin solo!
que amb el to humorístic habitual del “Tricicle” ens explicarà
anècdotes i secrets d’aquesta
companyia tan popular. Completaran el cap de setmana
activitats familiars i la celebració de l’escudella popular.
Sí, heu llegit bé. Esteu atents
a l’escudella d’enguany perquè
serà especial!

Welcome 2021 des de casa
L’Ajuntament de la Canonja amb la col·laboració dels “Teatrerus”, el grup de
teatre format per membres dels Camàndules, el Grup de Teatre Jove i Las
Chicas de Oro, està organitzant una alternativa per celebrar la Nit de Cap
d’Any des de casa, sense renunciar a les dotze campanades 100 % canongines ni a ballar al ritme de la Welcome Band. Així doncs, compreu raïm i
aparteu els sofàs, que necessitareu pista.
15

Concert de Nadal
Camerata XXI torna a la Canonja. Aquest cop al poliesportiu municipal on,
amb més capacitat, es podrà gaudir d’un concert molt especial.
La música sempre és present al Nadal, als carrers, als teatres, a les botigues,
als centres comercials, al cinema... Moltes d’aquestes músiques s’estrenen
en aquesta època i algunes es queden entre nosaltres, a la memòria dels records. El dia 3 de gener Camerata XXI presenta la música d’aventures que fa
aixecar de la cadira, la música romàntica que deixa que una llàgrima caigui
amagada, la música màgica dels contes d’animació que deixa bocabadats a
grans i petits, la música que...
L’Ajuntament de la Canonja i Camerata XXI Ciutat de Reus us desitgen un
bon inici d’any, amb les bandes sonores que sempre hem volgut tornar a
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INVITACIONS

escoltar, amb la música de les pel·lícules d’animació més dolces i trepidants,
i com no, amb la música del Nadal que sempre ens farà somiar. Un vespre
de concert ple d’emocions on tastar i assaborir dolces melodies, un vespre...
de pel·lícula.
Pirates of the Caribbean, La bella i la bèstia, A Night at the museum, Frozen,
Coco, Spartacus, West side Story, i moltes més melodies, us transportaran
als racons més màgics, als mons més insòlits i als llocs més bonics que mai
hauríeu pogut imaginar.
El concert s’ha programat per al dia 3 de gener a 2/4 de 7 del vespre i
cal adquirir la invitació a través de codetickets o al Castell de Masricart.
L’aforament és limitat.

LA BROSSA DINS
EL CONTENIDOR,
SEMPRE!

Nova campanya per erradicar
l’abocament de residus fora
dels contenidors
L'abocament de residus a la via pública és un dels principals problemes
presents en molts municipis. Deixar les bosses d’escombraries a fora dels
contenidors, tirar la brossa fora de l’horari establert i dipositar andròmines
a llocs no adequats, són algunes de les incidències que patim gairebé tots
els dies a la Canonja.
Per aquest motiu i per aconseguir reduir el màxim possible aquesta situació, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha posat en marxa la
campanya “La brossa dins el contenidor, sempre!”, amb la idea d'erradicar
els abocaments innecessaris als carrers del municipi. Si es detecten actuacions incíviques en aquest sentit s'establiran sancions de fins a 1.500 €. Durant tres setmanes, dues educadores ambientals s’han passejat pels principals punts negres de la Canonja per tal de fer saber a tots els veïns del
municipi el contingut de la campanya i les sancions que es poden aplicar
si no es compleix amb la normativa.

AQUESTA ÉS LA CANONJA QUE VOLS?

NO SIGUIS
INCÍVIC/A
SANCIÓ
DE FINS A:

1.500 €

Article Ordenança Municipal 109.1

La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, ha manifestat que “es vol donar
resposta a una problemàtica amb la que ens trobem molts ajuntaments. En
els últims temps hi ha hagut un increment d’aquestes accions incíviques
que volem erradicar. La Guàrdia Municipal no deixarà passar cap infracció
d’aquest tipus en la que es pugui identificar al responsable.”
Durant els últims mesos ha augmentat l'abandonament de residus com
mobles, estris vells, matalassos, somiers, electrodomèstics, etc. Aquest fet
comporta actuacions incíviques que volen ser corregides amb campanyes
com la que s’ha posat en marxa a la Canonja. Per facilitar que els ciutadans
es puguin desfer dels voluminosos, l’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de recollida a domicili de mobles vells i andròmines tots els dilluns al
vespre. Per utilitzar-lo cal demanar-lo amb antelació trucant a les oficines
de l’OMAC (977 543489). També
es poden portar a la deixalleria
municipal, situada al Camí de la
Coma (davant de l’antiga Cooperativa). L’horari de la deixalleria és
de dimarts a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 18 h, dissabte de 10 a
13 h i de 15 a 18 h i diumenge
de 9 a 15 h.

AQUESTA ÉS LA CANONJA QUE VULL!
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Salvador Ferré
Budesca

Uns pressupostos pensant en tothom
Ernest Lluch, un socialista català, ministre del
Govern d’España i artífex de la universalització de la sanitat, escrivia, un any abans del seu
vil assassinat per la banda terrorista ETA, que
“El socialisme és portar la màxima llibertat, la
màxima igualtat i la màxima fraternitat possibles a les persones que viuen en societat”. I
afegia: “Col·lectivament hem de maldar per a
que els flagells i causes de desigualtat desapareguin: la por a la malaltia sense assistència,
la vellesa sense recursos, el no poder estudiar
si es tenen condicions i ganes. Volem també
que la formació de les persones ens permetin
de fruir del lleure d’una manera creativa i enriquidora”.

Per tot això, hem aprovat un pressupost equilibrat, amb criteris de prudència financera,
amb l’objectiu d’aconseguir, especialment
aquest any de la pandèmia de la Covid-19,
una millor qualitat de vida per als canongins
i canongines.

Aquest pensament traspua en el pressupost municipal pel 2021 posant el focus en
l’atenció a la ciutadania i particularment a les
persones i famílies amb més dificultats. Això
és una de les nostres prioritats, els ajuts per
diferents conceptes han crescut enguany de
forma important i de cara al nou any segueixen creixent; pocs municipis similars al nostre
disposen de tantes línies de subvenció i ajuts.
Els serveis socials, l’atenció i les activitats per
la gent gran, el foment de l’ocupació, els joves i els infants focalitzen gran part del nostre
treball i estant presents en el nostre dia a dia.
Cal destacar els recursos dedicats a tenir una
escola pública de la que ens sentim orgullosos
i els que dediquem al lleure, l’esport i la cultura doncs contribueixen a millorar la qualitat
de vida de la gent.

L’aprovació del Pressupost de l’any 2021

I, a més, per poder fer tota aquesta tasca
d’atenció, protecció i serveis a tots els canongins, cal seguir invertint en infraestructures
per al present i el futur del nostre poble. Hem
de corregir els dèficits derivats dels anys en
que, al dependre de Tarragona, no disposàvem
de prou capacitat financera ni autonomia de
gestió. Volem un poble on la gent es trobi a
gust i gaudeixi d’unes bones instal·lacions
culturals, educatives, esportives, d’esbarjo i
d’ús social. Les inversions a l’edifici de l’escola
previstes per aquest 2021 i les actuacions en
carrers, places i zones verdes en són un clar
exemple.
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segueixen tenint, incrementades, diferents línies de subvenció doncs som conscients de les
dificultats en que es troben per tirar endavant
els seus projectes i la seva gestió quotidiana; a
tot això, enguany s’han afegit els efectes demolidors de la crisi motivada per la pandèmia i
hem reaccionat com creiem que calia amb els
ajuts directes que vam aprovar fa uns mesos i
ara, en el darrer ple, n’hem aprovat una segona convocatòria.

En època de crisi econòmica toca també donar el suport necessari a les entitats i a les petites empreses i autònoms. Les entitats rebran
el suport que necessiten. Les petites empreses

Oriol Olivé
Barberà

Falta poc per acabar aquest any que a la Canonja ha vingut marcat per dos fets. Un de
molt puntual, l’explosió el 14 de gener del reactor U-3100 de l’empresa IQOXE i l’altre que
afecta a tot el món i que ho fa de manera continuada i encara sense poder posar-li una data
final: la pandèmia de la COVID-19.
Des de Som Poble hem estat treballant en
aquests dos temes però també d’altres que
configuren l’activitat política anual d’un ajuntament.
A finals de novembre es va portar a votació
el pressupost per l’any 2021. Un pressupost
que ha sigut continuista i on no hem vist que
l’equip de govern hagi incorporat o modificat
quantitats importants en els diferents programes. Des de Som Poble hem treballat i analitzat els pressupostos, i així va ser com vam fer
arribar a l’equip de govern una proposta que
si fos acceptada ens permetria a Som Poble
donar el nostre vot a favor. Una proposta que
podeu trobar al nostre web: somlacanonja.cat
i que incidia en diferents aspectes de l’apartat
de despeses del pressupost.
En primer lloc plantejàvem reforçar la regidoria de medi ambient amb 50.000 €. Una partida que permetés contractar uns serveis tècnics
per tal de dur a terme diferents projectes que
estan damunt la taula com el pla de gestió de
les hortes. Un segon punt mencionava la idoneïtat de revisar partides en diferents programes que no es gasten fent èmfasi en partides
de despeses protocol·làries. A 9 de novembre

no hi ha cap partida de despesa protocol·lària
gastada en més del 50% i totes elles conjuntament pugen més de 50.000 €. Altres partides
poc executades i que demanàvem revisar-les
conjuntament amb l’equip de govern eren en
el programa de foment de l’ocupació on hi
trobem la partida de cursos d’ocupació amb
10.000 € i on no s’ha gastat res. També vam
demanar revisar partides de protecció de medi
ambient com la de projectes ambientals on
tampoc s’havia gastat cap euro dels 12.000
que hi havia pressupostats.
Com ja venim reclamant, també demanàvem la
reducció de la partida de retribucions d’òrgans
de govern aprofitant que aquest any i justament en el ple anterior havíem modificat el
règim retributiu d’un regidor que passava a no
tenir jornada laboral a l’Ajuntament.
Aquesta creiem que és la nostra feina com a
partit a l’oposició. Estudiar i treballar les propostes que han de ser aprovades al ple municipal com si fóssim a l’equip de govern. Proposar i debatre per modificar inèrcies que un
ajuntament governat per un mateix equip de
persones des de fa tants anys té. Som Poble no
deixarà de treballar en aquest sentit.
Quan pugueu llegir aquest text, el pressupost
ja estarà aprovat. I seguirem un any més sense planificar pressupostàriament de manera
conscient allò que les diferents regidories hauran d’executar.

Francisco
Gómez Torres

En el centro de la tempestad
Las últimas medidas de confinamiento han
dejado al borde de la ruina a todos los bares
y restaurantes de La Canonja. A esto hay que
añadir las restricciones de aforamiento en el
resto de los comercios, los ERTEs no cobrados
y los despidos que también se están sufriendo
en nuestro pueblo.
Desde Cs la Canonja hemos apoyado firmemente toda iniciativa de soporte por parte del
ayuntamiento a la población y a sus empresas,
bien sea aportando ideas o apoyando las que
plantean el resto de los grupos políticos. Nos
siguen pareciendo insuficientes, son tiempos
de extrema dificultad y el ayuntamiento ha de
brindar extrema ayuda.
La última ayuda de hasta 1800 € a comercios
y autónomos duramente golpeados estos últimos meses es tan adecuada y necesaria como

insuficiente si no se combina con otras iniciativas que este ayuntamiento millonario puede
permitirse muy holgueramente.
Desde Cs venimos reclamando medidas de recuperación reales y efectivas a la crisis social
y económica en La Canonja. No basta con los
subsidios que se están adjudicando, y que tardan mucho en cobrarse, es necesario poner en
marcha un plan de dinamización económica de
nuestro pueblo que consolide a las empresas
que ya tenemos y que dé soporte a los muchos
vecinos que se ven abocados a montar un negocio propio para huir del desempleo.
Están en marcha varios proyectos en la Canonja que costaran muchos millones de euros,
ninguno de ellos traerá bonanza económica a
nuestro pueblo, ninguno de ellos aumentará
las posibilidades económicas de los vecinos, al
menos de la mayoría.
Es por ello que, volveremos a pedir un mayor
esfuerzo que se traduzca en más ayudas directas y la exención de impuestos para comerciantes y restauradores.
Es por ello por lo que volveremos a insistir en
la necesidad de un vivero de empresas municipal, con un director comercial que dinamice la
economía de todos.
Y lo haremos de forma inclusiva, de forma
constructiva, buscando consenso con el resto
de los partidos del ayuntamiento. Porque de
ésta o salimos todos unidos o la mayoría no
saldremos.
Mucho ánimo a todos los que habéis perdido
seres queridos o los tenéis en el hospital.

Maite Olivé
Guinovart

La vostra joventut i tot el que comporta, com
l’empenta, les inquietuds , l’interès…, us farà tirar
endavant i lluitar per assolir els objectius i reptes
que us proposeu. Només si teniu clar el que voleu, hi podreu treballar per a que acabi convertint-se en una realitat.

cossos sanitaris en reconeixement de la seva
feina... Però, amb el temps, afloren les actituds no tan positives. Els negacionistes, els
insolidaris, els aprofitats... Les misèries humanes al descobert, perquè, sota tensió, és
quan ensenyem els nostres veritables colors.

Us necessitem avui, i us necessitarem demà, treballeu per arribar a ser les persones que voleu
i pel poble que somieu! A tots els joves que ja
esteu participant en diferents associacions, agrupacions, comissions, música, esport i en d’altres
entitats, que ho feu altruista ment, dedicant el
vostre temps i el vostre esforç tant als petits, als
joves i al joves més grans, només us podem dir:
MOLTES GRÀCIES pel vostre compromís i per la
vostra dedicació. Diu molt de vosaltres! Teniu un
paper molt important per fer un poble actiu, viu
i la mar de bonic.

Aquests mesos hem hagut de viure confinaments necessaris per evitar la propagació del
maleït virus i protegir els sectors més vulnerables de la nostra societat. Però cal que estiguem atents al nostre entorn, que ens cuidem entre totes. És necessari donar un cop
de mà i assegurar el benestar dels col·lectius
que han patit més aquests tancaments, com
persones amb malalties mentals –depressió,
ansietat... (desestigmatitzem la salut mental
ja!)–, la tercera edat, dones en situació de
violència domèstica o persones del col·lectiu
LGTBI+, que han hagut de patir en molts casos un doble confinament. Hi ha el perill que
la sensació d’ofec, de no veure un futur possible i de no disposar d’una xarxa social forta,
els pugui fer caure en una indefensió que fa
més mal que moltes malalties, COVID19 inclosa.

De ben segur que entre els que encara no us hi
dediqueu, hi ha un potencial d’idees i iniciatives
per oferir a tothom. Podeu posar el vostre granet
de sorra participant en treballar per la cultura i
la tradició de La Canonja, ja que tots els pobles
necessiten persones per a no perdre la seva identitat i per assolir els nous reptes que es proposen.
També podeu incorporar-vos en alguna agrupació relacionada amb l’esport o amb la participació
infantil i juvenil. Si us hi fixeu bé, trobareu molt
on escollir. La Canonja us pot oferir un bon grapat d’opcions, en diversos àmbits i amb diferents
objectius. Hi han entitats de mes de quaranta o
cinquanta anys que avui encara estan vives. Tu
pots formar part d’aquests trossets d’història!
Amb tot això, volem fer arribar a tots els i les
joves de La Canonja el nostre missatge d’ànim i
agraïment. Tenim un jovent extraordinari ple de
vida i amb moltes capacitats per afrontar nous
reptes i noves situacions. Des de Junts per la Canonja estem lluitant per a que no se us acabin
mai les oportunitats i per a que us pugueu seguir
desenvolupant ens tots els àmbits dins del nostre
poble. Us encoratgem a formant part d’aquest
motor que no es podrà aturar. Gass !!!!
PLANTA ELS TEUS SOMNIS I DEIXA’LS CRÉIXER !!
BON NADAL I MOLTA FORÇA PEL ANY NOU !!!!!

Marc Riu
i Rosell

Gent jove
Us ha tocat viure aquesta pandemia mundial
a l’edat més maca de la vida, amb tot el futur
per endavant. A molts us ha enganxat al mig
d’una il·lusió, estudis, feina, d’un nou projecte, d’activitats de lleure o de participació,... Heu
hagut d’entomar la responsabilitat de saber
gestionar-ho tot plegat i es complica quan has
d’estudiar telemàticament, i no pots anar a l’Insti
o a l’Uni, on sabem que la gràcia és poder-nos
veure cada dia. Us hi heu tingut que adaptar, i ho
heu fet molt bé!

La Canonja

#Cuidem-nos
Diuen que les grans crisis de la humanitat fan
sortir el millor de la gent, però també el pitjor.
La COVID19 no n’és cap excepció: els arcs de
Sant Martí del principi, els aplaudiments als

A causa de la vida moderna i del desig de
privacitat, moltes vegades oblidem que som
un animal social. Necessitem els altres, no
tan sols per parlar una estona al carrer. No
tan sols per saludar-nos a l’ascensor quan
ens trobem. No tan sols per passar el Nadal
en família. Necessitem una tribu, un teixit
social fort, que ens reculli i ens doni suport.
Que ens faci sentir part d’un tot, més enllà
de casa nostra.
També cal incidir en els temes econòmics.
Des de l’inici de la pandèmia, el nombre de
persones aturades ha augmentat gairebé un
30% a la Canonja. Cal sumar-hi els afectats
per un ERTO. La COVID19 afecta amb més intensitat els entorns empobrits i, per tant, més
vulnerables. Des d’ERC som conscients que
l’adopció d’una política de taxes i preus públics dels serveis públics municipals basada
en la renda de la ciutadania és una política
fonamental per a l’equitat i la inclusió social.
Per aquesta raó hem posat sobre la taula la
tarifació social, un mecanisme que estableix
diversos trams tarifaris d’un mateix servei
d’acord amb el nivell de renda de la ciutadania i amb les circumstàncies personals i/o
familiars. Dit d’una altra manera, una política
solidària en el pagament dels impostos municipals.
Fem que d’aquesta crisi no en traguem només coses dolentes. Aprofitem-la per cuidarnos, ja que només així ens en sortirem. Aprofitem-la per donar xarxa a qui en necessita.
Donem-nos l’oportunitat de crear alguna
cosa més enllà del que tenim fins ara.
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