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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 489l matí,

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

dres de 9 a 13 h 
 ssocials@lacanonja.cat

SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
  Carrer Raval, 8   977 194 720
 Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita 

prèvia)   ocupaciopromocio@lacanonja.cat

LLAR DE JUBILATS
  Plaça de Catalunya s/n  977 541 883

 

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  
 al carrer Raval, 8   ssocials@lacanonja.cat

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

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

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 h. 

 jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE

 Carrer Raval, 25  977 194 039 - 625 063 133

 joventut@lacanonja.cat    Pij la Canonja

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

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

Més info:
 emtanemambtu.cat   emt@emt.tarragona.cat
 900 365 114

Autobusos de Tarragona

 Camí de la Coma, s/n
 De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.
Dissabtes: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h.
Diumenge: de 9 a 15 h
 637 262 759

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

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

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

BASE Gestió d’Ingressos

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

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat

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

(Els horaris poden variar amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19. Consulteu les xarxes socials del 
Poliesportiu)

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.

TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19

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

El futur no és el 
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com
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Fa gairebé 10 anys que la Canonja disposa d’un servei propi de Guàr-
dia Municipal. Sabíem que era un servei molt necessari pel nostre 
municipi i per això va ser un dels primers que es va crear en l’inici de 
la recuperació de la municipalitat. 

Com totes les coses quan neixen ho fan de forma discreta i modesta 
però amb el temps van agafant cos i ànima i això és el què ha pas-
sat amb el cos de vigilants municipals.  A dia d’avui el formen nou 
agents i esperem que ben aviat puguem augmentar la plantilla, ja 
que la voluntat de l’equip de govern és dotar-lo de més personal per 
tal de cobrir totes les franges horàries, tots els dies de l’any. 

La seguretat ciutadana ha estat una de les nostres prioritats des de 
sempre i ara més que mai ho continua sent. Les difícils circumstàn-
cies que ens han tocat viure  en aquests últims mesos, gairebé un 
any, han posat de relleu l’excepcional tasca de la Guàrdia Municipal 
de la Canonja. No és pas una felicitació sense base ni fonament, sinó 
tot el contrari, precisament l’evidència de la seva important labor en 
aquesta pandèmia fa que avui no puguem entendre la nostra vida 
ciutadana sense la seva presència. El fet de no ser un cos armat no 
és cap obstacle per tal que la seva tasca de proximitat sigui del tot 

eficaç, de fet l’eficiència dels seus serveis està provada i contras-
tada fins i tot des d’altres cossos de seguretat com són els Mossos 
d’Esquadra o la Guàrdia Urbana de Tarragona, que ens han fet arribar 
felicitacions i distincions a diferents agents canongins, l’última fa 
pocs dies. I jo com a alcalde els vull felicitar a tots, perquè sé que no 
ha estat gens fàcil, i encara no ho és, dur a terme la seva labor de 
vigilants municipals en aquest context. 

En el butlletí que teniu a les mans hi ha un anàlisi dels serveis que 
han efectuat els agents de la Guàrdia Municipal durant l’any 2020, 
que es tanca amb més de 700 denúncies interposades, la meitat de 
les quals fan referència a trànsit, encara que n’hi ha també per in-
compliment d’ordenances municipals i per infringir la normativa 
COVID. En aquest sentit cal dir que diàriament els agents realitzen 
controls perquè la ciutadania compleixi amb les obligacions que ens 
marquen les autoritats sanitàries, amb l’objectiu de protegir la pobla-
ció contra el virus. Totes les restriccions i normatives són importants 
per salvaguardar la nostra salut i la dels nostres familiars. Per aquest 
motiu, acabo fent de nou una crida a la responsabilitat individual per 
a frenar els contagis. Tot i que les dades en el nostre municipi han 
millorat no ens podem relaxar. La lluita continua.

su
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ar
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              La seguretat ciutadana és una prioritat
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Orquestra Camerata i un musical 
familiar per celebrar el Nadal
L’actualitat sanitària, i la normativa que se’n va derivar, van fer desacon-
sellable la celebració de les activitats nadalenques que tradicionalment es 
porten a terme a la Canonja. Actes com l’encesa de llums, o el parc de Nadal, 
no es van poder realitzar durant el mes de desembre. Així i tot, per part de 
la Regidoria de Cultura, es va considerar la possibilitat de dur a terme una 
activitat familiar i mantenir el Concert de Nadal.

D’aquesta manera, el dia 3 de gener a les dotze del migdia, amb totes les 
mesures de seguretat, l’espectacle “Ai rateta”, basat en el conte de la rateta 
que escombrava l’escaleta, va aconseguir que per un dia el poliesportiu 
canongí s’omplís de música i rialles. Foren gairebé 250 persones les que 
pogueren gaudir d’aquest espectacle que donava l’inici a la setmana de reis.
El mateix dia, a la tarda, les bandes sonores de pel·lícules interpretades pels 
músics de l’Orquestra Camerata XXI s’escoltaren amb atenció per part d’un 
públic que des del primer moment es va mostrar decidit a gaudir i aplau-
dir aquesta interpretació. A diferència d’altres anys que havia tingut lloc a 
l’església de Sant Sebastià, l’acte es va celebrar per motius d’aforament al 
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

Ambdós espectacles han contribuït a mantenir eventualment la programa-
ció habitual de la Regidoria de Cultura.

Els Reis Mags van repartir 
il·lusió a la Canonja 
Tot i la situació actual causada per la pandèmia, la nit de Reis de la Canonja 
no va deixar de ser una nit especialment màgica pels més petits del poble. 
El dia 27 de gener els patges reials van anunciar la seva arribada recorrent 
els carrers del poble per tal que els nens i nenes els sentissin arribar des de 
casa. Els dies següents van plantar els seu campament amb una gran bústia 
per recollir tots els desitjos dels més il·lusionats.

El dia 5 de gener, per fi va arribar el moment més esperat. El tres Reis mags 
van arribar a la Canonja i van ser rebuts per la corporació municipal al Cas-
tell de Masricart. Per tal que ningú se’n perdés cap detall i poder-ho dur a 
terme amb total seguretat es va retransmetre tot en directe per les xarxes 
socials i el canal de Youtube de l’Ajuntament de la Canonja. Després, com 
cada any, Reis i patges es van dirigir a les cases del menuts amb els carros 
carregats de regals, mentre les famílies esperaven nervioses guaitant per 
finestres i balcons preparades per baixar al portal i rebre les seves peticions.

Suspesa la Festa Major d’Hivern
La normativa legal derivada de la situació sanitària ha impedit celebrar 
la Festa Major de Sant Sebastià. A banda de la celebració litúrgica, el 
programa d’actes es va haver de suspendre a gairebé una setmana de la 
seva realització.

Des de Regidoria de Festes, volem agrair l’esforç de les entitats que hi ha-
vien mostrat suport amb 
la realització de diferents 
actes i volem encoratjar a 
canongins i canongines a 
retrobar-nos pròximament 
als diferents actes que es-
perem que, ben aviat, es 
puguin celebrar amb nor-
malitat.

Les campanades canongines 
ja han superat les 1.500 
reproduccions
El vídeo emès en fals directe per celebrar la Nit de Cap d’Any des de casa i 
amb unes campanades 100 % canongines ja ha superat les 1.500 reproduc-
cions. Per tal d’aconseguir que aquesta nit tan especial no perdés l’essència 
canongina 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 de Las Chicas de Oro, 
van gravar un progra-
ma humorístic on els 
“teatrerus”canongins 
viatjaven per caps 
d’any passats, presents 
i futurs i desitjaven un 
feliç any nou a tot els 
canongins i canongines.

Finalment, per tal que ningú es quedés sense el ja tradicional ball amb la 
Welcome Band es van emetre més de dues hores de concert.
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El PIJ programa sessions 
d’educació sexual a l’institut
Aquest mes de gener, durant les dues primeres setmanes del segon trimes-
tre escolar, des del Punt d’Informació Juvenil de la Canonja (PIJ) s’ha fet 
una petita intervenció a les aules amb els i les alumnes de 4t de la ESO de 
l’Institut Collblanc de la Canonja.

Des del mateix institut com des del PIJ, es va veure la necessitat de dur a 
terme unes sessions per parlar amb els i les joves sobre educació sexual i 
quina visió tenen sobre el tema. Unes sessions que es van dur a terme amb 
cada grup i, on lluny de ser la típica xerrada sobre sexualitat, va esdevenir 

Fem de guies per la Canonja
Els nens i nenes de 4t de l’escola de la Canonja, al llarg del primer trimestre 
del curs 20-21, hem fet un projecte anomenat FEM DE GUIES.

Així mateix, hem conegut i treballat les característiques del nostre municipi 
del Tarragonès: la Canonja. Tenim l’objectiu d’aconseguir el nostre carnet de 
guia! Per tal de poder explicar a la gent que ens visita o que venen a viure a la 
Canonja, com és, què hi ha, què es pot fer,…

En primer lloc, vam començar el nostre projecte investigant la localització del 
nostre municipi en un mapa de les comarques de Catalunya.

A continuació, en un plànol del poble vam estar buscant els nostres carrers i 
els espais urbans que cada dia veiem i utilitzem com: les places, els parcs i els 
edificis històrics...Va ser una activitat molt interessant.

Quan ja teníem tot localitzat, ens va sorgir la curiositat de saber quins edificis 
històrics de la Canonja visitaríem i aquests van ser el Castell de MasRicart, 
l’església de Sant Sebastià, l’església de nostra Sra de l’Esperança, el Mas de 
l’hort de l’abeurador, el refugi antiaeri, l’Orfeó...

Per altra banda, volíem saber més coses del nostre poble i dels seus habitants. 
Ens van proposar de fer una enquesta als pares i a les mares per investigar els 
oficis, les professions i la seva classificació en sectors econòmics. Després van 
fer una posada en comú a la classe. Va ser molt curiós.
Finalment, vam fer un mural de les festes de la Canonja. Les que vam treballar 
són la Festa Major d’Estiu, la Festa Major d’Hivern, la Municipalitat i la Festa 
de MasRicart i després vam fer una presentació en grups i ens vam coavaluar. 

En general, hem treballat de valent, ens ha servit per conèixer bé la Canonja i 
saber orientar-nos millor. Podem concloure que ens ha agradat molt aquest 
projecte. 

L’alumnat de 4t de l’Escola La Canonja

El calendari 2021 que ha editat el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Cas-
tellví, amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja, presenta enguany un 
tema de continuïtat respecte el de l’any passat: Teixit associatiu-2. Les seves 
pàgines incorporen la resta d’entitats i associacions canongines que figuren 
actualment inscrites al nomenclàtor d’entitats de l’Ajuntament de la Canonja, 
amb una  explícita voluntat de completar la llista associativa per tal de donar 
visibilitat el teixit associatiu canongí amb tots els seus registres d’oci, esport, 
cultura, ensenyament, servei social, tradició religiosa i consciència ciutadana. 
Tanmateix, s’hi ha volgut incloure també una de les entitats històriques del 
poble, com és la Germandat de Sant Antoni de Pàdua, fundada el 1861 i per 
tant la més antiga documentalment, i no donada de baixa, tot i la seva cons-
tatada inactivitat social des de la segona meitat dels anys vuitanta del s.XX. 
La resta de pàgines del calendari aporten informació fotogràfica  i històrica 
sobre el Club Amics Handbol la Canonja; la comparsa de carnaval Els Pica-
rols; la Cofradia del Santo Sepulcro i la seva banda de cornetes i tambors; les 
associacions de pares i mares d’alumnes dels centres educatius de l’Escola 
Pública La Canonja i de l’Institut Collblanc; l’associació de veïns La Unión del 
Sector Norte; el centre educatiu Fundació  Topromi; l’associació ambiental La 
Canonja 3- Poble, paisatge i sostenibilitat-; el Grup Hípic de la Canonja; l’ANC 
de la Canonja i Càritas Parroquial.

Poder fer visible tot aquest gruix retrospectiu d’entitats canongines, ha supo-
sat un llarg esforç de recerca i selecció de materials fotogràfics i documentals, 
cedits per l’Ajuntament de la Canonja i  per cadascuna de les entitats ressen-
yades, a més a més dels fons d’arxiu d’Alberich-Llop i Francesc Roig Queralt, 
amb la finalitat de combatre la desmemòria col·lectiva i desactivar el remolí de 
l’oblit, en tot allò que fa referència als valors històrics de la Canonja.

El calendari ha estat imprès per Gràfiques Porsa SL amb maquetació i disseny 
d’Alberich Fotògrafs i textos de Francesc Roig Queralt.

CALENDARI 2021
Teixit associatiu-2

un debat proactiu per part de tot el grup sobre els possibles dubtes i expe-
riències que han tingut ells i elles amb el sexe.

Han sigut unes sessions caracteritzades per la constant participació de 
l’alumnat, on ells mateixos conduïen el debat per on creien més oportú, 
basant-se en estereotips, mites o vivences les quals volien compartir amb 
la resta o si més no, resoldre algun dubte al respecte.

Tant des de l’Institut com des de l’Àrea de Joventut s’ha valorat molt po-
sitivament aquest tipus de sessions, les quals s’espera repetir ben aviat. 
Una activitat que demostra, que tot i tenir el local del PIJ tancat a causa 
de les mesures sanitàries, des de Joventut s’intenta seguir donant un servei 
necessari pels i les joves de la Canonja.
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L’Ajuntament de la Canonja, en el primer ple ordinari de l’any 2021, ha 
aprovat definitivament, entre moltes altres qüestions, el projecte bà-
sic i d’execució de condicionament del Mas de l’Abeurador com a Centre 
d’Interpretació Arqueològica del jaciment de la Boella, Fase II, redactat per 
l’arquitecte municipal.

En el plenari també es van aprovar la modificació puntual número 3 del 
POUM, per la modificació del nivell de protecció de l’Orfeó Canongí i la 
número 4, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d’una porció 
de la finca situada al carrer Marina, 36.

El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit 
sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a 
normes de circulació en vies urbanes, va ser un altre dels punts aprovats de 
l’ordre del dia, al igual que la proposta de modificació de l’ordenança fiscal 
número 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic.

Un altre dels punts va ser restar assabentats de la resolució de l’alcaldia per 
la qual la delegació específica de l’Àrea de Festes que requeia en Francesc 
Roca es deixa sense efecte i es confereix en favor de Glòria Virgili que a 
partir d’ara afegirà aquesta responsabilitat a l’Àrea de Medi Ambient.

En l’apartat de precs i preguntes i en resposta a una presentada per Som 
Poble, l’alcalde Roc Muñoz va confirmar que l’Ajuntament de la Canonja 
s’ha personat en el cas de l’accident d’IQOXE.

L’exregidor Luis Fernando 
Valero Iglesias mor als 82 anys
El passat dia 9 de gener ens va deixar qui fou regidor d’aquest Ajuntament, 
Luis Fernando Valero Iglesias, als 82 anys.

Luis Fernando Valero, molt lligat a la Canonja des de ben jove, va néixer el 
5 de gener de 1939 a Plasencia (Càceres). Fou mestre d’Educació Primària 
per l’Escuela Normal del Magisterio de Huesca, llicenciat en Filosofia i Lle-
tres i doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Ha 
estat professor en tots els nivells de l’educació, primària, secundària i a la 
universitat.

Del 1983 al 1992, va ser regidor de l’Ajuntament de la Canonja quan era En-
titat Municipal Descentralitzada. Fou col·laborador de diversos mitjans de 
comunicació i de la 
revista Estímul de la 
Canonja. Conscient 
de la importància 
de la cultura en el 
desenvolupament 
de les persones, va 
estar estretament 
vinculat, des de la 
seva creació, amb 
la Biblioteca Pública 
de la Canonja par-
ticipant de manera 
activa en el creixe-
ment d’aquest espai 
i de les seves activitats.

La corporació i els treballadors de l’Ajuntament recorden la seva vàlua i 
vocació de servei i traslladen el seu condol a la seva família i amistats.

La Diputació subvenciona les 
intervencions arqueològiques 
al Mas de l’Abeurador
L’Ajuntament de la Canonja ha executat les obres de moviments de ter-
res i intervencions arqueològiques al Mas de l’Hort de l’Abeurador, com a 

Aprovada la segona fase del 
projecte de condicionament del 
Mas de l’Abeurador com a Centre 
d’Interpretació Arqueològica 
del Jaciment de la Boella

centre d’interpretació arqueològica del 
jaciment de la Boella.

La Diputació de Tarragona, en sessió 
celebrada per la Junta de Govern de 
24 de novembre de 2020, va conce-
dir a l’Ajuntament de la Canonja, per 
l’execució de les obres, una subvenció 
per import de 5.000 euros.
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La jornada electoral del 14-F a la Canonja es va poder desenvolupar amb 
total normalitat, malgrat l’excepcional situació per la pandèmia, gràcies a 
l’aplicació i el desplegament per part de l’Ajuntament de tots els protocols 
de seguretat indicats per la Generalitat amb els que es van garantir en tot 
moment la seguretat tant dels votants com la dels membres de les taules 
i el personal de suport.

El Partit dels Socialistes de Catalunya, va aconseguir ser primera força a la 
Canonja obtenint el 37,4% dels vots, 15,6 punts més que el 2017. La segona 
força més votada al municipi va ser VOX, amb el 14,7% dels suports, seguit 
d’ERC que va aconseguir el 14,3% dels vots. També destaca la forta dava-
llada de Cs que passa de guanyar el 2017, amb el 42,03%, a baixar fins a la 
cinquena posició, amb el 6,9% del suport.

Un 47,05% dels canongins i canongines amb dret a vot van acudir a les 
urnes. La participació, doncs, va estar marcada per la pandèmia i va baixar 
35,5 punts respecte al 21D de 2017, que va ser històrica. A més va incre-
mentar-se el vot en blanc i el nul. A tot Catalunya també es va imposar 
el PSC que fou primera força amb 33 diputats i un 23,04% dels sufragis 
seguit per ERC i JUNTS amb 33 i 32 diputats i el 21,30 i el 20,04% respec-
tivament.

El PSC s’imposa a la Canonja en unes 
eleccions marcades per l’abstenció

Durant el mes d’octubre del 2020, la Universitat Rovira i Virgili va atorgar els Premis Consell Social 
a Treballs de Recerca de Batxillerat 2019-2020. Dins la modalitat Maria Helena Maseras, dedicat a 
l’estudi de dones i gènere, Khadija Oulhaj ha estat la guanyadora amb el seu treball de recerca L’esperit 
femení amazic, un principi de vida?, tutoritzat per la professora Marta Matas. Amb aquest estudi, 
l’autora intenta demostrar la seva hipòtesi inicial segons la qual, actualment, la dona amaziga ha 
recuperat la seva funció essencial dins la societat amaziga després d’un llarg període d’islamització i 
d’arabització. Per a Khadija, les motivacions per escollir aquest tema eren clares: «havia escoltat parlar 
dels amazics moltes vegades i eren definits per la gent com a homes i dones valentes, i amb un món 
propi deslligat del món àrab. Volia saber més sobre el poble dels meus pares i familiars, i poder ampliar 
així el coneixement sobre les meves arrels amazigues que, cada cop més, van desapareixent al meu 
voltant».

És evident, doncs, que ha aconseguit amb escreix el que es proposava i és per això que cal felicitar-la 
per la tasca que ha fet, per voler preservar i aprofundir en la seva cultura, i per fer arribar un bocí del 
seu món al nostre. 

L’alumna Khadija Oulhaj de l’Institut Collblanc,
premiada a la URV

Resultats a la Canonja. Eleccions Parlament 2021
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Concursos de balcons 
i aparadors i actes en 
streeming per Carnaval

L’arrelament del carnaval al nostre poble és un fet constatable a partir de la 
nombrosa participació de canongins i canongines a la totalitat dels actes. 
Des de l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes fins a l’enterrament de la 
Sardina, essent el punt àlgid la rua del diumenge de Carnaval.

Malauradament, les circumstàncies sanitàries i la normativa que se’n des-
prèn, no han permès la celebració dels actes de Carnaval de la manera que 
any rere any es porten a terme a la Canonja.

Malgrat tot, des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja 
i la Comissió de Carnaval s’ha treballat per mantenir activa aquesta festa 
popular en el nostre poble, així, es van programar un concurs de balcons 
i un altre d’aparadors guarnits, ambdós amb una nombrosa participació. 
S’ha decorat el Castell de Masricart i s’han portat a terme diferents actes en 
streeming. L’arribada del Carnestoltes i el testament, van tenir un important 
èxit d’audiència.

Altres actes, com la rua de Carnestoltes, tot i estar previstos no es van poder 
portar a terme a causa de les restriccions per la covid. Aquesta activitat, es 
va substituir per una sessió musical en streeming.

Des de la regidoria de Festes, felicitem a les persones 
guanyadores dels concursos i agraïm a tothom que 
ha posat la seva energia, amb la mateixa il·lusió que 
altres anys per tal que, malgrat totes les dificultats, el 
Carnaval de la Canonja hagi estat viu un any més.
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Premis del 
Concurs
de Balcons 
Guarnits
1r premi - Mary Paz Pérez García
2n premi - Javier Domènech Sánchez
3r premi - Jéssica González Prados
4t premi -  Aleix Virgili Garrigós
5è premi -  Ainhoa Torrecillas Robles
6è premi - Ester Filella Moran 
7è premi - Daniela Peña Baena
8è premi - María Teresa Camacho Millón
9è premi - Gabriel Torres Caparrós
10è premi - Eva Sánchez Martínez

Premis del
Concurs
d’Aparadors
Guarnits
1r premi - L’art de Cosir 
2n premi - El Bloc
3r premi - Bofarull Veterinaris
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Ja està en vigor
la normativa sobre
patinets elèctrics (VMP)

El dia 2 de gener van entrar en vigor les modificacions del Reglament General 
de Circulació (RGC) i Vehicles que afecten als vehicles de mobilitat personal 
(VMP) de una o dues rodes com els patinets elèctrics. Aquestes modificacions 
formen part del paquet de reformes legals que es van aprovar en el Reial De-
cret 970/2020, de 10 de novembre, que modifica el Reglament en matèria de 
mesures urbanes de trànsit i que s’implementaran durant el 2021.

Per aquest motiu, la Guàrdia Municipal està realitzant actuacions de cons-
cienciació. A l’Escola la Canonja, als alumnes de 5è i 6è, per exemple, ja ha 
realitzat jornades informatives sobre el bon ús dels patinets elèctrics. I només 
la setmana del 18 al 24 de gener es van dur a terme catorze intervencions a 
usuaris i usuàries de patinets per tal de donar a conèixer la nova normativa 
en vigor. Cal destacar que fruit d’aquestes intervencions s’ha observat una 
millora en el comportament dels usuaris. En les properes setmanes finalitzarà 
la campanya de conscienciació i es procedirà a denunciar les infraccions ca-
talogades al Reglament General de Circulació.

• Circular per voreres i zones de vianants:
D’acord amb l’article 121 del RGC està prohibida la 
circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de 
vianants. La sanció que correspon és de 200€.

• Alcohol i drogues: Els conductors dels VMP 
estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció 
d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es 
trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, 
no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams 
d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la 
immobilització i dipòsit del vehicle.

• Telèfon mòbil: Es podrà denunciar la utilització 
de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció 
d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del 
RGC, amb la imposició d’una sanció de 200€.

• Circular dues persones en un VMP: 
Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles 
d’un número de persones transportades superior 
al de les places del vehicle, d’acord amb 
l’article 9.1 del RGC. Per tant, en el cas que 
circulin dues o més persones en un VMP 
es podrà formular la corresponent 
denúncia que comporta una sanció 
de 80€.

• Auriculars: No es podrà 
utilitzar auriculars connectats a 
receptors o reproductors de so mentre 
se circula amb un VMP, tal com estableix 
l’article 18.2 del RGC. La sanció per aquesta 
infracció és de 200€.  

Recordem que, com qualsevol altre vehicle, els patinets elèctrics tenen prohi-
bida la seva circulació per voreres i zones de vianants i tampoc poden circular 
per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.

Amb caràcter general, als conductors dels VMP se’ls hi aplica totes les obliga-
cions que la legislació de trànsit estableix per als conductors de vehicles, amb 
excepció de les previsions establertes únicament per als altres conductors. Es 
controlarà les condicions de circulació, les parades i estacionament efectuats, 
els elements de protecció i el consum d’alcohol i drogues, entre d’altres.

• Casc i altres elements de protecció: 
Actualment no hi ha una regulació d’aquest punt per als 
VMP ni en el Reglament General de Circulació ni en les 
Ordenances Municipals de la Canonja.

• Circulació nocturna sense llums ni roba o 
elements reflectants: En el cas que se circuli amb 

un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i 
l’agent constati que el vehicle no disposa de llum 

ni l’usuari porta roba o elements reflectants 
que permetin la seva visibilitat per als altres 
conductors, es podrà formular la corresponent 
denúncia per infracció de l’article 3.1 del RGC 
tipificada amb una sanció de 200€.

• Parades i estacionaments: Als VMP 
els serà d’aplicació el règim d’infraccions 

sobre parades i estacionaments de l’article 
90 i següents del RGC.

• Menors d’edat: A les infraccions 
fetes per menors d’edats conduint 
un VMP és aplicable el que estableix 
l’article 82.b) de la LTSV referent a 
què quan l’autoria dels fets comesos 
correspongui a un menor de divuit 
anys, han de respondre solidàriament 
amb ell de la multa imposada els pares, 
tutors, acollidors i guardadors legals o 

de fet, per aquest ordre, per motiu de 
l’incompliment de l’obligació imposada a   

aquests.  

NORMATIVA SOBRE PATINETS ELÈCTRICS (VMP)
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La Guàrdia Municipal de la Canonja ha interposat 
durant l’any 2020 un total de 403 denúncies per 
infraccions de trànsit, 60 per infraccions de les 
ordenances municipals i 260 per incompliment de 
la normativa relativa a la COVID-19.

La majoria de les denúncies de trànsit són per infringir normes de circulació 
i es tramiten tant a través del Servei Català de Trànsit com de Base-Gestió 
d’Ingressos. Cal destacar les 36 denúncies, 13 penals i 23 administratives, 
que es van interposar durant el 2020 per alcoholèmia.

L’incompliment de les ordenances municipals també són objecte de de-
núncia per part de la Guàrdia Municipal. En aquest cas, durant el període 
comprès entre l’1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre de 2020 s’han 
interposat un total de 60 denúncies, de les quals 42 fan referència a actes 
incívics, com realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, pertorbar la 
tranquil·litat dels veïns, consum de begudes alcohòliques a la via pública, 

L’agent de la Guàrdia Municipal de la Canonja, Iván López, va rebre una 
distinció de Felicitació Personal Pública per part del Comitè d’Ètica Pro-
fessional de la Guàrdia Urbana de Tarragona per haver destacat excedint 
notòriament en el compliment del servei, per l’eficàcia dels seus resultats 
i pel risc comportat.

La distinció es va atorgar en el Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ce-
lebrat el 20 de novembre, després de veure els informes i propostes del 
comitè d’ètica, presidit pel Tinent d’Alcalde de Seguretat, Manuel Castaño.

Degut a la situació en què ens trobem a causa de la pandèmia provoca-
da per la Covid-19, malauradament aquest any no s’ha pogut celebrar la 

llançament d’objectes a la via pública... Les altres 18 són infraccions de caire 
mediambiental, com per exemple abocaments de runes i escombraries en 
llocs no autoritzats i infraccions en matèria d’animals de companyia. La 
regidora de Seguretat Ciutadana, Lucía López, comenta al respecte que la 
voluntat de l’Ajuntament és continuar fent campanyes de sensibilització i 
conscienciació mediambientals, “per tal d’aconseguir que la Canonja sigui 
un municipi net i segur i si cal posar denúncies i multar a les persones in-
cíviques ho farem”.

Pel que fa a les denúncies COVID, des de que va començar la primera onada 
de la pandèmia (14 de març de 2020) fins al 31 de desembre, s’han identi-
ficat un total de 561 persones, s’han aturat 3.508 vehicles i s’han traslladat 
260 actes de denúncia al Departament d’Interior. La gran majoria d’aquestes 
actes s’han aixecat per no portar la mascareta, per saltar-se el confina-
ment municipal o per no respectar les restriccions de mobilitat nocturna. 
La regidora Lucía López apunta el fet que “bona part d’aquestes denúncies 
s’interposen a persones de fora del municipi que se salten les restriccions 
de mobilitat”.

La Guàrdia Municipal de la Canonja interposa més de 700 
denúncies durant el 2020

L’agent Iván López, distingit 
per la Guàrdia Urbana de 
Tarragona

festivitat de la Guàrdia Urbana, moment en el qual es lliuren les distincions 
atorgades a les persones distingides. Per aquest motiu, la regidora de Segu-
retat Ciutadana i Protecció Civil de la Canonja, Lucía López, li va fer arribar 
la carta d’atorgament de la seva distinció.
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Els nous ajuts COVID 
per autònoms es podran 
sol·licitar a principis de març

El 31 de març finalitza el 
termini per tramitar els ajuts 
dels llibres i material escolar
El proper 31 de març finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds per 
les subvencions per despeses per l’obtenció de llibres i material escolar. En 
el ple municipal del mes de setembre de 2020 es va ampliar el termini per 
sol·licitar aquest ajut fins el 31 de març del 2021 degut a la inquietud ma-
nifestada per les famílies que en un primer moment no se’ls va comunicar 
si havien d’adquirir llibres de text pel curs 2020-21 abans d’acabar l’any per 
la situació incerta causada per la pandèmia de la COVID-19.

En la mateixa modificació de les bases de la subvenció es van incloure les 
despeses en bates, uniformes, xandalls, motxilles o maletes i consu-
mibles informàtics.

Recordem que es pot realitzar el tràmit i consultar les bases a través de la 
Seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat de “Subvencions” del “Catàleg 
de tràmits”.

En clau de dona
El dia 8 de març se celebra el Dia Internacional 
de les Dones. Enguany, la situació de pandèmia 
per la COVID-19 ha condicionat l’organització 
dels actes però des d’Acció Social i Ciutadania 
no s’ha volgut deixar passar la data senyalada. 
Per aquest motiu, conjuntament amb la biblio-
teca municipal, ha posat en marxa la mostra 
literària “En clau de dona”, on tothom hi podrà 
participar escrivint un text original (narrativa o 
vers) que parli de les dones, de les seves reivin-
dicacions, dels seus anhels, de les seves vivèn-
cies, experiències o amenaces... Una història que ens faci veure la vida “En 
clau de dona”. Els textos s’hauran d’enviar abans del dia 3 de març, per 
correu electrònic a biblioteca@lacanonja.cat o bé portar-los al Castell de 
Masricart en horari habitual. Hauran de tenir títol i estar signats amb nom 
i cognoms, edat i població, amb una extensió màxima de dos folis DIN-A4. 
Un cop rebuts tots els escrits es publicaran a la plana web de l’Ajuntament i 
a les xarxes socials i totes les persones que hi participin tindran un obsequi.

Per altra banda, també es duran a terme actes amb els grups bombolla de 
l’Escola d’Adults, que celebraran un cinefòrum; amb els tallers d’Estimulació 
Cognitiva de la Gent Gran que escriuran relats sobre Grans Dones de Casa, 
escrits sobre un personatge femení de la família de la que en vulguin desta-
car la seva labor o personalitat. I el grup de teatre “Las Chica de Oro” també 
homenatjarà el Dia de les Dones realitzant un vídeo anomenat “Paraules 
de Dona”.

Finalment, la Biblioteca de la Canonja, també destacarà una mostra de lli-
bres i pel·lícules de temàtiques sobre Dones per tal d’oferir-les en préstec.

Els nous ajuts econòmics per a autònoms, comerç i petites empreses que 
es van aprovar en el ple de desembre, es podran sol·licitar a principis del 
mes de març i fins al 31 del mateix mes.  Aquests ajuts van destinats a 
incentivar i ajudar a l’activitat econòmica i comercial local. També incidei-
xen 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. 

Es podran sol·licitar a principis del mes de març i fins al 31 del mateix mes 
per internet a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament (recomanat) i a 
les oficines habilitades al Centre Cívic de la Plaça Catalunya. 

Requisits de les persones beneficiàries:

a.- Persona física o jurídica que tingui l’activitat empresarial al muni-
cipi. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica i per 
activitat.

b.- Estar donat d’alta a la matrícula de l’impost d’activitats econòmi-
ques de l’exercici 2020, sense ser baixa a l’activitat a data 16 d’octubre 
de 2020, figurant com a exempt de l’impost d’acord amb les dades que 
disposa l’ajuntament, o acreditar la situació d’alta. No podran ser be-
neficiaris de la subvenció els empresaris o professionals de l’agrupació 
86 (lloguer de béns immobles) del Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 
28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost 
sobre activitats econòmiques.

c.- No tenir contractats més de 15 treballadors en data 16 d’octubre 
de 2020.

SEU 
ELECTRÒNICA

https://lacanonja.eadministracio.cat/info.2
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Escola d’Adults. Continuem...
L’11 de gener s’ha reprès el segon trimestre del curs, després de l’aturada 
per les vacances de Nadal i comptant amb un balanç positiu de funciona-
ment del primer trimestre.

Des de l’Escola d’Adults se celebra el fet d’haver-se mantingut oberta i sen-
se confinaments grupals durant tot el primer període del curs. Les mesures 
de prevenció i de protecció adoptades han garantit la salut de l’alumnat i 
dels docents. Dins l’aula s’ha convertit en pràctica habitual l’ús del gel hi-
droalcohòlic i de les mascaretes, la neteja de les taules amb líquid desinfec-
tant, la presa de temperatura, el manteniment de la finestra oberta durant 
les sessions, la distància de seguretat entre l’alumnat i  la limitació a 10 el 
nombre d’alumnes a l’aula.

L’assistència de l’alumnat als diferents nivells de Formació bàsica i al curs 
de Català s’ha mantingut estable, cosa que afavoreix el correcte seguiment 
i aprofitament del curs. És destacable per part de l’alumnat l’alegria mani-
festada, de manera reiterada, de poder assistir a les classes. Les condicions 
en què estem immersos degudes a la pandèmia passen factura a tothom, 
d’una manera o altra, i la necessitat de sortir de la rutina, relacionar-nos i 
mantenir la ment activa i ocupada tot aprenent es fa palès. De temps, per 
poder regalar-se a un mateix, és quelcom que les actuals circumstàncies 
faciliten i si part d’aquest temps es decideix emprar-lo en l’aprenentatge i 
millora de la pròpia formació, la satisfacció personal s’incrementa i ajuda a 
viure millor anímicament l’actual situació.

Cal posar èmfasi i recordar que la pandèmia és limitativa, però no excloent. 
L’alumnat de l’Escola d’Adults així ho creu i cal agrair-li, per tot plegat, la 
paciència, el compromís, la responsabilitat, l’actitud positiva i la confiança 
manifestada en l’Escola. 

Endavant amb el segon trimestre, dia a dia, mes a mes! 

Glòria Virgili
assumeix l’àrea de Festes

Aquest any comença amb un petit canvi a l’organització municipal de carteres. La regidora de Medi 
Ambient i Gestió de Residus, Glòria Virgili Gispert, assumeix també la delegació de Festes. Per resolució 
d’alcaldia, Francesc Roca Gutiérrez deixa Festes i seguirà encarregant-se de les àrees de Relacions 
Ciutadanes, de Promoció Econòmica i Ocupació i de Noves Tecnologies.

Obres destacables en marxa
Les obres de l’Orfeó Canongí avancen al ritme establert en el projec-
te d’obres, i sense incidències remarcables. Actualment s’està procedint a 
la restauració de l’estructura de fusta de la coberta original, alhora que 
s’estan fent els reforços estructurals necessaris en l’edifici antic, per dotar-
lo de les prestacions necessàries per a la nova situació. Pel que fa als edi-
ficis de l’ampliació, l’estructura de l’ampliació de la caixa escènica es troba 
pràcticament acabada, i s’està executant el soterrani de l’edifici que donarà 
nova façana al carrer Marina. En paral·lel l’Ajuntament està treballant per 
l’adjudicació del contracte de subministrament de les 350 butaques de la 
platea i del contracte de subministrament i instal·lació de tot el material i 
maquinària relacionada amb l’escenotècnia.

Pel que fa a les obres del l’encreuament del carrer Marina amb el camí 
de la Coma i Bassa Fonda s’està duent a terme una actuació per eliminar 
els vehicles que aparquen sobre la finca municipal destinada a Zona Verda, 
i s’està habilitant una bateria d’aparcament en sentit invers, en el lateral 
de ponent del carrer Marina. Com a element de separació entre el carrer 
i la Zona Verda s’instal·laran uns murs de gabions. Amb aquesta actuació 
s’aconseguirà delimitar l’espai destinat a zona verda, separant-lo del trànsit 
rodat, i permetent en un futur que la zona verda pugui desenvolupar-se, 
un cop els arbres plantats 
assoleixin major capçada i 
port.

Finalment, l’obra dels con-
tenidors de la Raval ja es 
troba acabada i els conte-
nidors es podran instal·lar 
un cop l’empresa telefòni-
ca retiri el cablejat que tra-
vessa el carrer Raval.
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#Fem-ho! #Hagámoslo!

Aquest passat 14 de febrer s’hauran celebrat 
eleccions al Parlament de Catalunya. S’ha par-
lat i debatut molt sobre l’oportunitat de dur a 
terme aquesta contesa electoral. Però potser 
cal recordar per què hem hagut d’anar a votar 
el 14-F. 

Aquestes eleccions es van convocar perquè 
els partits independentistes que governaven 
(JUNTS i ERC) i el que els donava suport extern 
(CUP) no van voler investir un nou president 
de la Generalitat després de la inhabilitació 
del MHP Quim Torra. Finalitzat el termini per 
investir president sense que això s’hagi pro-
duït, d’acord amb el que estableix l’article 66 
de l’Estatut de Catalunya, s’han de convocar 
eleccions automàticament.

També cal recordar que el mateix Quim To-
rra va declarar el gener de l’any passat que 
la legislatura estava esgotada i no tenia més 
recorregut i que convocaria eleccions després 
d’aprovar els pressupostos, cosa que va passar 
a l’abril. Per què el Sr. Torra no va aprofitar la 
finestra estiuenca de la pandèmia per celebrar 
les eleccions? Per què va esperar a ser inhabi-
litat i deixar que anessin passant els terminis? 
Ells no ho diran, però està molt i molt clar 
que tot plegat formava part d’una estratègia 
electoral per donar temps a Junts a preparar 
les eleccions doncs tot presagiava que serien 
derrotats per Esquerra.

Vist tot això, doncs, no els hi va importar gens 
pels seus interessos polítics particulars man-
tenir un govern en precari i agònic en mig 
d’una pandèmia.

I totes aquestes maniobres partidistes i elec-
toralistes les van dur a terme sabent que ens 
trobàvem en una situació excepcional i que 
deixar esgotar els terminis legals no era la 
millor opció. Però llavors, un cop van estar 
convocades, una vegada més van posar per 
davant els seus interessos i van pretendre 
desconvocar-les intentant buscar un mo-
ment electoralment més propici per ells. I això 
ho van intentar fer saltant-se un cop més 
l’ordenament jurídic, amb un decret “nyap” 
d’un vice-president en funcions de president 
que no té potestat per fer-ho tal i com han 
remarcat juristes de prestigi i tal com diu la 
sentència de Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.
Malgrat tot, les votacions s’hauran pogut des-
envolupar amb garanties, doncs tant la Gene-
ralitat com els ajuntaments hem treballat amb 
protocols estrictes per garantir la prevenció i 

seguretat als col·legis electorals convertint-los 
en espais segurs.

En el moment d’escriure aquestes línies des-
coneixíem quin seria el resultat electoral, les 
enquestes apuntaven un molt bon resultat 
del PSC que podria guanyar les eleccions. Ha 
arribat el moment de passar pàgina, si els in-
dependentistes sumen tornaran a formar go-
vern i no sortirem de la roda del hàmster en 
la que portem gairebé deu anys movent-nos, 
tanmateix els socialistes treballarem per a que 
aquesta nova legislatura sigui la del canvi, un 
canvi de la mà de Salvador Illa. Com deia el 
nostre eslògan electoral: #Fem-ho! #Hagá-
moslo!.

Per una mobilitat sostenible a la Canonja. 
Mobilitzem-nos!

El passat mes de desembre Som Poble va orga-
nitzar unes jornades sobre mobilitat sostenible 
sota el nom de “Mobilitza’t”. Unes jornades que 
vam plantejar amb l’objectiu d’obrir el meló de 
la mobilitat al nostre poble i posar fil a l’agulla 
en aquest tema. 

Les jornades pretenien vincular totes aquelles 
queixes, interrogants o idees que al dia a dia 
sorgeixen sobre mobilitat. Quantes vegades 
ens hem preguntat com és que  l’autobús de 
la línia Reus-Tarragona no para al centre de la 
Canonja i sí que ho fa al mig de l’autovia? Com 
és que només tenim connexió d’autobús con-
tinua amb Tarragona quan, a tall d’exemple, la 
universitat de les nostres comarques té diver-
ses seus? (Reus, Vila-seca, Tarragona). O per 
què no tenim una xarxa de vies ciclistes quan 
hi ha continuïtat urbanística amb Tarragona, 
i quan tenim nuclis propers com Vila-seca a 
4 quilòmetres o Constantí a 5,5 quilòmetres? 
Seria viable tenir parada de tren a la Canonja, 
quan ja hi tenim una via on hi passen trens, 
que ens podrien connectar amb Barcelona? I 
així podríem seguir i seguir.

A les jornades hi van participar persones i en-
titats que treballen en l’àmbit de la mobilitat. 
En una de les sessions de les jornades vam 
poder escoltar en Rafa Monné i la gent de Bi-
ciCamp demanant que es faci pedagogia i que 
s’executin els projectes de vies ciclistes que es-
tan plantejats al territori. Es va parlar que, en 
el context d’emergència climàtica, les ciutats 
i les zones urbanes són el focus del problema 
però, alhora, també de la solució. S’ha de plan-
tejar un canvi de paradigma i reflexionar sobre 
quin paper té el vehicle i decidir la importància 

Salvador Ferré 
Budesca

Oriol Olivé 
Barberà

de cada tipus de transport en el futur. Final-
ment, es va fer èmfasi en què calen mesures 
per potenciar la bicicleta.

En una altra sessió, vam aprofundir sobre la 
mobilitat amb el transport públic. L’Aaron 
Guitérrez, professor i investigador de la URV, 
ens va advertir que ja no sols podem parlar 
de mobilitat sostenible, sinó que en el context 
actual s’ha de treballar per una mobilitat més 
justa, més saludable i més equitativa. Cal que 
reflexionem en quin territori vivim i com està 
organitzat. Una de les idees que van sorgir va 
ser la que potser ja hi ha prou infraestructu-
res però que estan mal aprofitades o no res-
ponen a l’equació de la mobilitat sostenible. 
Els companys de la Plataforma pel transport 
públic ens van proposar millores concretes per 
al nostre poble. 

Ara fa uns pocs dies es va obrir el període 
d’informació pública del tren-tramvia del 
Camp de Tarragona, un projecte que ha estat 
reclamat àmpliament pel territori. Vista la pro-
posta, Som Poble ha estat treballant la docu-
mentació i ha fet un seguit d’al·legacions per 
tal de reforçar la presència del tren-tramvia al 
nostre municipi i aportar algunes mesures per 
millorar la proposta inicial.

Los políticos profesionales nunca defraudan 

Dicen que los amigos son aquellos que te dan 
lo mejor de sí mismos cuando más los necesi-
tas, en las peores situaciones ¿Cómo podría-
mos calificar a políticos profesionales que no 
solo no puedes contar con ellos a pesar de 
erigirse en defensores de nuestra sociedad, de 
nuestra salud, sino que además en estos te-
rribles momentos de incidencia disparada de 
la Covid-19 nos demuestran un egoísmo más 
que descarado?  

Cuando se publique este artículo ya se ha-
brán celebrado las elecciones a la Generalitat 
de Cataluña, fueron convocadas por motivos 
totalmente partidistas por el President de la 
Generalitat y poco parece que le importara 
la alta incidencia de contagios que ya tenía-
mos entonces. Cierto es que luego intentaron 
aplazarlas, pero a nadie se le escapa que las 
razones para hacerlo son de tipo electoralista, 
vistas las encuestas que hacían peligrar su ac-
tual dominio. 

Pudieron aplazarse, pero no fue así y muchos 
piensan que detrás de los recursos al Tribunal 
supremo y la propia sentencia que lo impidie-

Francisco
Gómez Torres
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ron está el Gobierno socialista de Madrid, de 
nuevo por motivos electoralistas.  

Votar es un derecho y en mi opinión un deber, 
pero el panorama al que nos enfrentaremos el 
día de las elecciones es dantesco. Los infecta-
dos han sido autorizados para ir a votar. Un 
infectado asintomático no puede trabajar ni 
relacionarse con nadie ¿Por qué si puede ir a 
votar? A una semana del 14-F más de 20.000 
miembros de mesas electorales han solicitado 
ser eximidos de presentarse, el 25% ¿Quién po-
dría reprochárselo? Casi todos tenemos perso-
nas de riesgo a nuestro cargo y eso está por 
encima de todo. Se supone que se les sumi-
nistraran Epis completos (Guantes, mascarillas 
etc. etc.) Pero desconocen los procedimientos 
de colocación y sobre todo para quitárselos sin 
riesgo.  

Tampoco esperemos ninguna medida extraor-
dinaria por parte de nuestro ayuntamiento, se 
pudo trasladar las votaciones a lugares mucho 
más amplios como el Polideportivo, el salón de 
actos del colegio etc.. medidas nada revolucio-
narias pero sensatas. 

En caso de faltar demasiados miembros de las 
mesas se podrá “obligar” a los votantes que allí 
se encuentren a ser miembros de las mesas, 
pero la Generalitat ha pedido a los ciudada-
nos de más riesgo que vayan a votar a prime-
ra hora… todo un despropósito. Lo único que 
puede impedir la estampida general es la ame-
naza de las fuertes multas (que pueden incluir 
cárcel) a las que se pueden enfrentar los que 
no comparezcan, triste recurso para nuestra 
democracia, que el 14-F va a quedar muy des-
dibujada.  

Dicho esto, no me queda más que desearte 
suerte, vecino, tanto si has sido convocado a 
las mesas como si has decidido ir a votar a pe-
sar de todo. 

Com s’entén?!?!

Com s’entén que, després de gairebé un any 
d’adaptar-nos a tota mena de restriccions, confi-
naments, tocs de queda, res de trobades o de 4/6 
persones (10 per festes), negocis tancats, alguns 
fins i tot per sempre, la mascareta, el gel, la dis-
tància, la ventilació... tot per responsabilitat i pel 
bé de tota la humanitat. Com s’entén que en ple 
segle XXI, no hagin volgut trobar una alternativa 
resolutiva, donada l’excepcionalitat, que facilités 
el poder exercir el dret a votar, si més no, pels qui 
més ho necessiten, la gent gran, afectats i els seus 
contactes, els components de les meses, els em-

pleats de Correos, els qui netegen el pas de tanta 
gent en un sol dia i pels qui tenen respecte i por 
a contraure la malaltia?

Com s’entén que el dia de les votacions hi hagi 
un horari pels positius? això és estigmatitzar.

Com s’entén que no siguin escoltades les reco-
manacions dels experts, metges i epidemiòlegs i 
que no es faci cas als seus criteris sanitaris da-
vant el perill de més contagis? Ells diuen que un 
positiu i els seus contactes, no poden sortir al 
carrer, ni per anar a votar, ni per anar a Correos, 
ni que el carter vingui a casa ni a la residència, 
contacte zero. No han volgut tenir en compte 
aquestes situacions personals, és més fàcil dir 
que hi ha hagut percentatge baix de participació. 
Esperem que això no se’ls giri en contra.

Com s’entén que si tenim contacte amb un posi-
tiu, per molt que ens surti la prova negativa, hem 
de confinar-nos  a casa, però ara resulta que anar 
votar sí podem? Si es vota amb aquestes condi-
cions, exposem als components de les meses que 
han d’estar 14/15 h. atenen als electors, això sí, 
a partir de les 7 h. toca posar-se l’Equip de Pro-
tecció Individual, s’ha d’atendre als positius, fer 
el recompte de les paperetes i confeccionar la 
paperassa que comporta. 

Com s’entén que les persones hagin de triar en-
tre anar a votar o preservar la seva salut?
Com s’entén que la Junta Electoral Central acu-
si al MHP de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra, per defensar la llibertat d’expressió mi-
tjançant una pancarta,  el Tribunal Superior de 
Justícia de Calalunya el condemna i l’inhabilita 
per: “Es delito de desobediencia no atender las 
órdenes de la JEC”? 

Com s’entén que tot i que des de la Generalitat 
(ja sense President) la majoria de partits dema-
nen l’ajornament de les votacions apel·lant a la 
demanda dels experts, la raó de la negativa dels 
Jutges sigui que, “ los indicadores que marcan la 
circulación del virus han descendido o se han es-
tabilizado”? 
 
O sigui que, com que no estem en confinament, 
no hi ha ajornament.
El “dret a decidir” qui el té? La Junta Electoral 
Central i el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, que tots sabem de qui depenen!!!

Al costat de la gent

La Covid 19 ha agreujat una problemàtica 
que ja arrosseguem de fa temps. Les famí-
lies tenen molts problemes per arribar a final 

de mes, pateixen precarietat laboral, reben 
pensions miserables, han d’utilitzar una part 
molt elevada dels seus ingressos per pagar 
l’habitatge i han d’assumir el cost elevadís-
sim dels serveis bàsics.

És important treballar constantment pel be-
nestar de les famílies, tot fent polítiques 
que incideixin de manera clara en la millora 
de la seva vida, sobretot de la d’aquelles que 
pateixen més, que són més vulnerables.

En l’últim ple hem aportat propostes per as-
solir aquests objectius.

L’ingrés mínim vital és una prestació diri-
gida a prevenir el risc de pobresa i exclusió 
social de les persones que no tenen recur-
sos econòmics per cobrir les seves neces-
sitats bàsiques. Però la dificultat de saber on 
demanar-la i com fer la gestió fa que mol-
tes famílies no la sol·licitin. Vam proposar 
a l’Ajuntament que informi adequadament 
d’aquesta prestació, que és un dret, i que 
faciliti els recursos per ajudar a preparar la 
documentació a les famílies.

Des del nostre grup municipal, hem defensat 
sempre la gestió pública dels serveis. És la 
garantia per poder oferir un servei més ade-
quat i just a tothom. 

És imprescindible que l’Ajuntament vetlli pel 
compliment de les condicions establertes en 
els contractes i que les empreses ofereixin el 
servei que s’espera de tots els serveis exter-
nalitzats. Per exemple, vam detectar algunes 
anomalies en el compliment de la licitació 
del Poliesportiu, que no beneficia els seus 
usuaris, i en vam demanar la revisió. També 
vam demanar que la compensació pel fet de 
no haver pogut fruir del servei del gimnàs 
s’hauria de fer automàticament, ja que no se 
n’ha pogut gaudir, i els usuaris no haurien 
d’estar obligats a demanar personalment 
aquest reintegrament.  S’han de reduir tant 
com sigui possible les gestions dels nostres 
ciutadans, per tal de minimitzar el risc de 
contagi i evitar la propagació del maleït virus 
que ens ha capgirat la vida. 

Quan llegiu aquestes ratlles, ja hauran passat 
les eleccions del 14 de febrer, unes elec-
cions que no s’haurien d’haver portat a ter-
me en les condicions epidemiològiques en les 
quals estàvem. Però, si s’han hagut de fer, ca-
lia posar totes les mesures adequades perquè 
fossin tan segures com fos possible. Calia 
augmentar la distància social i minimitzar el 
contacte entre la gent. El sentit comú dema-
nava no utilitzar espais com escoles o casals 
i buscar espais més grans, com poliesportius. 
I no fer-ho ha estat una manca de previsió. 
Recordem que és potestat de l’alcaldia deci-
dir aquests espais.

Davant del soroll, continuarem treballant i 
fent propostes per millorar el benestar dels 
nostres veïns i veïnes. És l’únic camí que co-
neixem.

La Canonja
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