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Butlletí municipal - abril i maig 2021

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
Setmana Santa, 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
all 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
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA
PANDÈMIA DE LA COVID-19.

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
977 546 100
Informació al carrer Raval, 8
ssocials@lacanonja.cat
CENTRE OBERT DE LA CANONJA
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 del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
696 157 973
Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 13 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

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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Seguim ajudant a les famílies

L’Ajuntament va començar a col·laborar amb la llar des dels seus inicis i especialment quan a la dècada dels 80, amb la nova normativa
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, es va constituir
com a Fundació amb un Patronat que la gestionava. L’Ajuntament
es va incorporar al Patronat i la seva implicació va anar en augment,
principalment pel que fa a la col·laboració econòmica. La subvenció
que aportava cada any el Consistori a la llar d’infants pel seu funcionament es va incrementar degut a la crisi del 2012 i també per la
disminució de les aportacions econòmiques que feia el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

No podíem permetre que les famílies canongines no tinguessin l’opció
de portar als seus fills a la llar d’infants del poble. La “guarderia” no
podia morir i és per això que els ajuts econòmics de l’Ajuntament van
anar creixent cada cop més. Només faltava que arribes la pandèmia
de la COVID-19 i provoqués la major crisi econòmica i sanitària que
hem viscut mai. Negocis tancats, augment de l’atur, treballadors en
ERTO...
Les administracions locals hem d’estar al costat dels ciutadans i ajudar-los en la mesura de les nostres possibilitats. Per aquest motiu i
per donar les mateixes opcions a totes les famílies per escolaritzar als
seus fills de 0 a 3 anys, l’equip de govern ha posat en marxa uns ajuts
directes a les unitats familiars per sufragar més d’un 40% de la quota mensual de la llar d’infants de la Canonja. En concret són 70 euros
que tindran efectes retroactius a 1 de gener de 2021 i per tot el proper curs 2021-2022. La nostra voluntat, com sempre, és continuar en
aquesta línia i poder contribuir d’alguna manera en l’escolarització
no obligatòria, però del tot necessària. De la mateixa manera, continuem amb els ajuts per llibres i material escolar en totes les etapes
educatives, des de llar d’infants fins a estudis universitaris.
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Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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sumari

Avui els protagonistes de l’editorial són els més petits, els nens i
nenes de 0 a 3 anys que per diferents circumstàncies han de passar
els primers anys de la seva vida a una llar d’infants. A la Canonja
hem tingut la gran sort de comptar amb una llar des de fa 50 anys.
Una llar que va néixer per iniciativa de la parròquia de Sant Sebastià i concretament de la mà de mossèn Marcel·lí Robert al detectar
una necessitat en aquells anys en què les dones es començaven a
incorporar al món laboral i precisaven deixar els fills per poder anar
a treballar. Així és com comença a caminar la Llar d’Infants Mare de
Déu de l’Esperança.

Editorial 3
Ha estat notícia 4-7
Actualitat 8-9
En Bloc 10
Serà notícia 11-13
Portaveus municipals 14-15
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OCUPACIÓ I
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

L’Àrea d’Ocupació organitza un
L’Ajuntament entrega 3.000
mascaretes per l’escola i l’institut curs de conducció de carretons
El passat 26 de febrer, la regidora d’Ensenyament, Lucía López, va lliurar 1.000 per fomentar la contractació
mascaretes pels estudiants de l’Institut Collblanc i 2.000 (1.000 d’infantils i
1.000 d’adults) a l’Escola la Canonja.
Des de l’inici de la pandèmia, que l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament vetlla
per la seguretat de l’alumnat dels diferents centres escolars que hi ha a la
Canonja. Per aquest motiu, a principi de curs, ja va entregar material de protecció a l’Escola la Canonja, gel hidroalcohòlic, vint-i-set termòmetres i quatre
motxilles de jardineria per desinfectar el pati.

“En clau de dona”, un recull de
textos sobre vivències i anhels
Un any més l’Ajuntament de la Canonja s’ha adherit al manifest elaborat
conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se
celebra cada 8 de març. Enguany, la commemoració ve marcada per la greu
crisi sanitària, econòmica i social que estem patint com a conseqüència de
la pandèmia de la COVID-19, que ha agreujat encara més les discriminacions i la precarietat que patim les dones.
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, tot i la
pandèmia, tampoc va voler deixar passar
la data senyalada, i va organitzar diferents
activitats fent partícips a altres departaments municipals, com la Biblioteca Pública
i l’Escola d’Adults.
Una de les activitats organitzades va ser
la mostra literària “En clau de dona”. Per
aquesta petita mostra es va obrir la participació a tothom amb l’esperit que hom
pogués expressar amb un text original
(narrativa o vers) les reivindicacions de les
dones, els seus anhels, les seves vivències,
experiències o amenaces... Així doncs, en el
següent enllaç a la pàgina web municipal
podreu llegir els textos de totes les persones
EN CLAU
participants.
DE DONA
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L’Àrea d’Ocupació i Promoció econòmica de l’Ajuntament, conjuntament
amb el SOC i Idfo-UGT, ha organitzat un curs gratuït de conducció de
carretons (frontal i retràctil) i transpalets per tal de facilitar als participants
l’acreditació oficial, un requisit molt demandat per les empreses.
El dia 15 de març, el regidor d’Ocupació, Francesc Roca, va presentar el
curs que ha assolit el màxim d’inscripcions, 17 persones, i ja ha anunciat
que se n’està preparant un altre perquè hi ha llista d’espera de persones
interessades.
L’Àrea d’Ocupació i Promoció econòmica, a més a més d’organitzar
cursos de formació per fomentar la contractació, impulsa ajuts per tal
d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi i estableix un sistema
d’incentius per a la contractació de persones del poble, la promoció de
l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses a la Canonja.

Acte de reconeixement a
Carles Rull pels 15 anys de
servei públic de voluntariat
L’Ajuntament de la Canonja va celebrar un acte de reconeixement a Carles
Rull, un dels voluntaris fundadors de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de la Canonja. Rull ha dedicat més de 15 anys a un servei públic de
voluntariat per ajudar i col·laborar en situacions de risc col·lectiu.
Durant l’acte celebrat el 9
de març, tant l’alcalde Roc
Muñoz com la regidora de
Seguretat Ciutadana, Lucía
López, van elogiar els inicis
de l’Associació l’any 2005 i
van reconèixer la tasca que
duen a terme els voluntaris
i voluntàries com el canongí
Carles Rull.

El Dia de les Dones, també a
l’Escola d’Adults
Durant la setmana del 8 a l’11 de març i amb motiu de la celebració del Dia
de les Dones, l’Escola d’Adults municipal ha dut a terme unes activitats que
han requerit de l’alumnat un treball individual i unes trobades de reflexió.
La commemoració va arrencar el dilluns 8 de març amb el visionat i posterior col·loqui de la pel·lícula “La boda de Rosa”, de la directora Icíar Bollaín.
El personatge de “Rosa”, “molt reconegut” entre les assistents, va centrar
la conversa. Una dona, a qui el seu entorn familiar i laboral la carrega
d’obligacions i ofega els seus desitjos, decideix posar punt i final i iniciar
una nova vida. Mitjançant una boda amb ella mateixa adopta el compromís públic, davant dels seus, d’escoltar-se, d’estimar-se, de respectar-se, de
tirar endavant els seus somnis i desitjos i de preguntar-se a ella mateixa,
en primer lloc, abans de preguntar què volen els altres. Bon missatge a
pensar-hi!
El dimarts 9, l’artista canongina, Antonieta Veciana, pintora i dona compromesa en la lluita per a la igualtat de gènere va ser convidada a respondre
una enquesta que l’alumnat havia elaborat prèviament sobre la seva afició
al dibuix i a la pintura i sobre les seves creacions.
La cloenda de la celebració va ser el dijous 11 amb la lectura, per part de tot
l’alumnat participant, de la pròpia redacció creada dies abans i que portava
per títol “M’agrada ser dona”. Es va poder palesar l’emoció i els nervis que
genera llegir en públic quan no s’hi està habituat i més encara quan s’hi
manifesten sentiments i vivències... La regidora d’Educació, Lucía López, va
felicitar el grup per la seva voluntat, participació i valor en llegir per a tots,
i els va obsequiar amb un mocador de coll morat amb el logo de l’Escola
d’Adults.

Juguem?
Amb el joc els infants s’ho passen bé, i el més important, aprenen. Els ajuda
a oblidar preocupacions, i a la vegada desfan les tristors i els empipaments.
El joc és màgic, crea mons de somni i d’il·lusió. El joc és espontani i és sa!
Al Cicle Inicial de l’Escola La Canonja, l’alumnat de 2n, hem apostat pel joc i
les joguines treballant un projecte que s’anomena JUGUEM?.
Es tracta que els nens i les nenes comprenguin que els jocs, les joguines i
altres objectes quotidians del nostre voltant es construeixen amb materials
diversos i funcionen de manera diferent. S’han de respectar les preferències
de joc de cadascú i per saber com es juga cal conèixer les instruccions. És un
procés de creació i per tant necessitem participar i valorar positivament les
nostres produccions.
Per això hem activat el nostre cervell, hem afegit l’entusiasme que ens caracteritza i amb els nostres coneixements previs hem identificat quins jocs coneixem, quines joguines fem servir i quin és el seu funcionament. Finalment,
hem dissenyat i construït jocs en petits grups. Ha estat un treball d’aula, cooperatiu i divertit.
Entre d’altres hem pogut confeccionar un memory, el joc tres en ratlla, el
mikado... i també hem creat jocs inventats!!
La motivació, la imaginació, les ganes de jugar i d’aprendre han estat els
ingredients principals d’aquest projecte. Ara sí: DIES DE PLUJA!!! Ja podeu
arribar que els i les alumnes de segon estem preparats per passar una bona
estona i jugar sense parar!
Equip de Mestres de 2n de Cicle Inicial
Escola La Canonja

Gairebé un centenar de persones, entre autònoms i petites empreses,
sol·liciten l’ajut econòmic per fer front a la segona onada de la pandèmia
Durant el mes de març, autònoms, comerç i petites empreses de la Canonja han pogut sol·licitar els nous ajuts econòmics municipals destinats a
incentivar i ajudar a l’activitat econòmica i comercial local afectada greument 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 de la Covid-19, que en alguns casos han
obligat a suspendre i tancar determinades activitats comercials i de serveis.
A data del 25 de març, a poc menys d’una setmana per tancar el període de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament de la Canonja ja n’ha rebut
vuitanta-nou, deu més que l’any passat.

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.
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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

MAPES
ESTRATÈGICS

Aprovat el mapa estratègic
de soroll de l’aglomeració del
Tarragonès
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va resoldre, el
passat dia 22 de febrer, aprovar definitivament el mapa estratègic de soroll
de l’Aglomeració d’àmbit supramunicipal del Tarragonès, constituïda pels
municipis de Tarragona i la Canonja, corresponent a la fase 3 (2017-2022)
de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental.

El tram final del carrer Marina
recupera la zona verda
Les obres del carrer Marina amb Bassa Fonda ja han finalitzat. Amb aquesta actuació s’ha aconseguit delimitar l’espai destinat a zona verda, separant-lo del trànsit rodat amb murs de gabions, on s’hi ha plantat arbres
nous i també s’hi ha instal·lat bancs.
Com que un dels objectius era també eliminar els vehicles que aparcaven
sobre aquesta finca municipal destinada a zona verda, s’ha habilitat una
bateria d’aparcament en sentit invers, en el lateral de ponent del carrer
Marina.

L’aglomeració del Tarragonès és una concentració de més de 140.000 habitants de la que es realitza un mapa estratègic de soroll per primera vegada,
en el que és la tercera fase de l’aplicació de la directiva europea 2002/49/
CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. Aquesta directiva estableix
que un mapa estratègic de soroll és la representació de les dades relatives a
algun dels aspectes següents: situació acústica existent, anterior o prevista
expressada en funció d’un índex de soroll; nombre estimat de persones
situades en una zona exposada al soroll; superació d’un valor límit d’acord
amb el mapa de capacitat acústica; i nombre estimat d’habitatges, escoles
i hospitals en una zona determinada que estan exposats a valors específics
d’un índex de soroll.
Els mapes estratègics de les aglomeracions tenen especialment en compte
el soroll que prové del trànsit rodat, el trànsit ferroviari, els aeroports i les
zones industrials, tot i que a Catalunya també s’hi ha afegit el de l’oci.
Tota la informació del mapa es pot consultar a la web del Departament de
Territori i Sostenibilitat i al visor dels mapes estratègics.

Darreres subvencions rebudes
per la Diputació de Tarragona
L’Ajuntament de la Canonja ha rebut diverses subvencions per part de la
Diputació de Tarragona per realitzar diferents actuacions al llarg de l’últim
trimestre del 2020.
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Pel que fa referencia a l’àrea de Salut Pública la Diputació ha subvencionat
a l’Ajuntament l’adquisició de material de protecció individual contra la Covid-19 per a la protecció de les persones que desenvolupen serveis bàsics de
l’ens local, així com productes de neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions
municipals, per import de 26.437,09 euros. La mateixa àrea de Salut Pública

també s’encarrega de realitzar els serveis de desinsectació, desratització i
desinfecció al municipi, actuacions subvencionades per la Diputació per
import de 1.731,06 euros.
Per altra banda, l’àrea de Medi Ambient, gestiona el servei de recollida de
gossos i altres animals abandonats vius i/o ferits a través del Consell Comarcal del Tarragonès, i la Diputació també en
subvenciona el servei amb un import de 2.000
euros.
Finalment, la Diputació també ha subvencionat actuacions de l’àrea de Cultura com són
el Festival de Màgia Impossible i el Surt a la
Fresca, amb un import de 15.000 euros.

Són subvencions que l’Ajuntament ha anat posant en marxa al llarg
d’aquests anys, però en aquest exercici cal destacar com a novetat la creació de nous ajuts per sufragar la quota dels alumnes que estiguin matriculats en llars d’infants del municipi que consistirà en un ajut mensual de
70€ i que caldrà sol·licitar formalment a l’Ajuntament. (veure la pàgina 11
d’aquest butlletí).

SEU
ELECTRÒNICA

Resum del ple ordinari del
mes de març
Aprovat un paquet de subvencions de suport a
les famílies, els joves i les petites empreses,
emprenedors, foment del treball i l’activitat
comercial.
El ple ordinari celebrat, en format telemàtic, el dijous 25 de març a
l’Ajuntament de la Canonja ha aprovat les bases reguladores de la concessió de diversos ajuts i subvencions: Ajuts per a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar, subvencions a empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació a la Canonja, subvencions als esportistes empadronats al municipi, ajuts a la natalitat o l’adopció, ajuts d’urgència socials
per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, subvencions a joves
per sufragar despeses de lloguer d’habitatge, subvencions individuals per
finançar despeses corresponents a la quota de llars d’infants del municipi,
per llibres i material escolar, de premis a estudiants de 2n de Batxillerat i
ajuts per estudis universitaris.

Altres assumptes d’interès de l’ordre del dia foren la dació de compte i
ratificació de la resolució d’alcaldia per la que s’aprovava la liquidació de
l’exercici econòmic de 2020 i l’aprovació dels expedients de modificació de
crèdits núm. 2, en la que es suplementen diverses partides de despeses de
personal per fer front a l’increment salarial dels empleats públics establert
als pressupostos generals de l’estat, i la núm.3, en la que destaquen noves
aplicacions per a la posada en marxa d’una campanya de suport al comerç
local per valor de 30.000 € i suplements de crèdit per a obres de reposició
i millora de via pública i camins de 45.000 €, per a la canalització d’aigües
del Camí de la Creu (darrera l’escola) de 165.000 €, equipament d’usos polivalents de la Rambla 15 d’Abril de 200.000 € i millora i rehabilitació de
l’escola de 100.000 €.
El ple també va aprovar la modificació de plantilla del personal municipal
per la que es creen tres noves places d’agent de la Guàrdia municipal i dues
d’auxiliar administratiu adscrites a l’àrea de secretaria.
Finalment es van tractar diverses mocions presentades pels grups municipals: una d’ERC de suport a l’amnistia va ser retirada pel grup proposant,
una de Som Poble relativa al Consorci per la gestió de la TDT del Camp de
Tarragona que no va prosperar pel vot contrari de l’equip de govern, una
altra de Som Poble de resposta a la creixent representació a la Canonja de
les idees feixistes i xenòfobes que tampoc s’aprovà degut al vot contrari
de PSC i C’s, una de Ciutadans de prevenció del suïcidi i la salut mental
que fou aprovada per unanimitat i finalment una del PSC de preservació
de l’ordre públic democràtic i de suport als mossos d’esquadra que també
resultà aprovada amb els vots del grup que la plantejava i C’s.
Els continguts íntegres de les actes dels plens es poden consultar al Portal
de transparència de la Seu electrònica de l’Ajuntament:
https://lacanonja.eadministracio.cat

La Biblioteca amplia els seus
serveis i reprèn les activitats
d’animació a la lectura
El passat dilluns 15 de març adaptant-se a les noves mesures de seguretat
per la Covid-19, i davant de la millora de la situació epidemiològica, la biblioteca de la Canonja va ampliar els seus serveis.
Els serveis de préstec i préstec interbibliotecari ja funcionaven amb normalitat, i ara s’hi ha afegit la consulta bibliogràfica a sala, on hi poden
haver dues persones per taula i fins a un màxim de deu persones en total; i
l’obertura de l’espai infantil, on només hi pot haver una bombolla de convivència durant un temps limitat. Per tal de poder aplicar el període de 48
hores de quarantena establert pel protocol, els llibres i diaris consultats a la
sala s’han de deixar a les taules. També ja es pot fer ús d’un dels ordinadors
d’accés públic durant un màxim de 50 minuts per persona.

Finalment, s’ha tornat a engegar el Senalló de Contes per als més petits amb
la primera sessió prevista pel 13 d’abril a càrrec de Pep Gasulla, els infants
podran gaudir de contes de dracs i cavallers, ara, al pati del Castell. El club
de lectura d’adults també reprèn l’activitat i es trobarà el dimarts 13 d’abril
per comentar la novel·la “El vel de la deessa” de Glòria Sabaté, que va ser
premi Nèstor Luján de Novel·la històrica.
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Programa d’actes de la
Festa de la Municipalitat
Dijous 15 d’abril
Tronada de celebració de la municipalitat

A les 12 del migdia

Presentació del llibre “La Canonja, 10 anys de la
Municipalitat”

A les 7 del vespre
Nou edifici d’usos polivalents (ÈPOCA) de la Rambla 15 d’abril
Aforament limitat a autoritats i representants d’entitats. Cal presentar la
corresponent invitació

Divendres 16 d’abril
Vespre jove amb Bandarra
Street Orkestra

La Canonja 2010 - 2021

A les 8 del vespre. Poliesportiu
Municipal
Accés amb invitació - Aforament
limitat

Dissabte 17 d’abril
Jornada de portes obertes
Nou edifici d’usos polivalents
(ÈPOCA) de la Rambla 15 d’abril
De 12 del migdia a 2 de la tarda

Concert de la Cobla
Cossetània

Ja s’han complert els deu primers anys d’aquell 15
d’abril de 2010 en què la Canonja va recuperar el
que injustament havia perdut. Un aniversari que no
vam poder celebrar com la efemèride mereixia per
culpa de la pandèmia que va originar la COVID-19
a principis de l’any passat i que ens ha canviat
la vida a tots. Per això, enguany tenim moltes
ganes de celebrar la Festa de la Municipalitat com
havíem estat fent tots els anys anteriors, incorporant totes les mesures
de seguretat que estableixen els protocols del Departament de Salut. De
fet, adaptar les festes a les circumstàncies actuals és el que venim fent els
ajuntaments des de l’any passat i no per això hem de deixar de celebrar
dates importants com aquesta.
Un dels actes que vull destacar d’aquesta edició és la presentació del llibre
La Canonja, 10 anys de la Municipalitat que tindrà lloc el mateix dia 15
d’abril a l’edifici d’usos polivalents de la Rambla 15 d’abril.
Durant aquesta primera dècada hem viscut moments molt importants
com a poble que han posat de relleu la identitat, la unitat i el sentiment de
pertinença a un territori. Volíem deixar constància de tot el què ha passat
i de com la Canonja s’ha transformat en un municipi de progrés. La millor
manera de fer-ho era amb un llibre que recollís tot això i molt més, amb
aportacions de testimonis que van viure el procés cap a la municipalitat
i d’altres que ho han vist des de la distància però amb arrels canongines.
Les entitats també tenen una presència destacada en aquesta dècada,
elles han vist com canviava l’escenari i com d’influent és el paper que hi
juguen. Entre tots hem fet que la Canonja sigui el que és avui.
Mireu el programa que teniu a les mans i gaudiu de la nostra Festa de la
Municipalitat que enguany se celebra de forma especial.
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A la 1 del migdia
Rambla 15 d’abril
Accés amb invitació. Aforament
limitat

Carles Sans de Tricicle presenta
“Per fi sol!!”
Espectacle basat en fets reals
8 del vespre
Preu entrada: 10 €
Poliesportiu Municipal
Aforament limitat

Diumenge 18 d’abril
El Misteri del Seguici

Espectacle familiar
12 del migdia
Rambla 15 d’abril
Accés amb invitació. Aforament
limitat
Organitza: Mico de la Canonja, Ball
de Diables de la Canonja i Amics dels
Gegants de l’Orfeó Canongí

Escudella popular

Recollida per franges horàries
(d’1 del migdia a 2/4 de 3 de la tarda)
Preu tiquet degustació: 9 €
Venda de tiquets limitada al nombre de serveis disponibles.
Venda limitada a 6 serveis per comanda amb un mínim de 2 serveis.
Punt de recollida, jardí del
Poliesportiu de la Canonja.
Es recomana realitzar la recollida
amb vehicle.

Concert amb l’Orquestra
Maravella

7 del vespre. Poliesportiu Municipal
Accés amb invitació - Aforament
limitat

L’Ajuntament presenta
el llibre “La Canonja, 10
anys de la Municipalitat”
El dijous 15 d’abril, l’Ajuntament de la Canonja presentarà el llibre “La
Canonja, 10 anys de la Municipalitat”, editat pel mateix Ajuntament i
coordinat per la periodista canongina Mercè Veciana.
Ja ha passat una dècada des d’aquell 15 d’abril de 2010 en què el Parlament de Catalunya va aprovar la municipalitat plena de la Canonja.
Durant aquest període de temps han passat moltes coses i el municipi
ha anat canviant d’aspecte i s’ha transformat en un poble modern, de
progrés, amb serveis de qualitat i nous equipaments adaptats a les necessitats actuals. Aquest llibre és un recull dels principals canvis que
s’han produït en aquesta dècada i dels fets que han marcat i marcaran
la història de la Canonja. També hi apareixen testimonis directes del
procés de la municipalitat i altres testimonis no tan directes però amb
arrels canongines que han vist com ha canviat el municipi.
L’acte de presentació serà dijous 15 d’abril a les 7 de la tarda al nou
edifici d’usos polivalents (ÈPOCA) situat a la Rambla 15 d’abril.

Escudella per emportar
Entre els actes previstos per a la Festa Major de Sant Sebastià que
es van haver de suspendre a causa de la pandèmia, la regidoria de
Festes havia programat la tradicional escudella. Tot i que l’època més
adient per a aquest àpat és el fred de l’hivern, hem decidit que el
temps primaveral no ha de ser un inconvenient per gaudir d’aquest ja
tradicional element que combina la gastronomia amb la festa popular.
Novament la Covid-19 condiciona els actes festius i aquest cop no ens
podrem aplegar al voltant de les taules del poliesportiu. L’escudella
d’enguany tindrà les característiques, normalitzades per la pandèmia,
del menjar per emportar.
En el moment d’adquisició dels tiquets degustació es podrà triar una
de les franges horàries per tal de recollir el servei el diumenge dia 18,
preferentment amb vehicle. Us convidem a llegir en el programa de la
Festa les indicacions específiques per poder gaudir d’aquesta escudella primaveral.

“Per fi Sol!” de Carles Sans
Formant part del conjunt d’actes de celebració de la municipalitat, la
regidoria de Festes ha programat l’espectacle “Per fi Sol!” a càrrec de
Carles Sans, un dels components de Tricicle.
Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, després de
quaranta anys en silenci, aprofita a Per fi sol! per a parlar d’ocurrents i
divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant aquest
període.
Per fi sol! és un espectacle basat en fets reals que farà riure a aquells
que vulguin saber més d’una companyia, que, segons s’ha dit, forma
part de la memòria emocional del nostre país. Per fi sol! no és únicament un monòleg. És un espectacle que combina el que es diu i com
es diu, a través del gest i la paraula de Carles Sans, el qual perfila una
galeria de divertits i entranyables personatges, de manera que aconsegueix una fantàstica empatia entre actor i espectadors.
La seva expressivitat gestual i les seves històries faran gaudir als “tricicleros”, perquè descobriran vivències molt divertides que encara ningú
no coneix.
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Com puc obtenir una
invitació i/o entrada?

Les invitacions i les entrades s’hauran de demanar online a través
d’aquesta pàgina web:
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentcanonja.
De manera excepcional l’Ajuntament de la Canonja posarà a disposició
un servei d’informació i obtenció d’invitacions i entrades al Castell de
Masricart en el seu horari habitual d’obertura al públic.
En el moment de preparar la Festa de la Municipalitat d’enguany
en relació a les mesures de seguretat front la COVID 19, s’ha tingut en compte la legislació existent a 15 de març de 2021.
Qualsevol canvi en la normativa es
veurà reflectit en els actes de la Festa
Major. Especialment, aquella que resulti
més restrictiva.

ENTRADES I
INVITACIONS
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10 anys

de Jutjat de Pau a la Canonja
El 12 d’abril de 2021 es compleixen 10 anys del nomenament del primer jutge
de pau de la Canonja per part de la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de
Catalunya després de la recuperació de la municipalitat en la que, complint
amb el que s’estableix en l’article 99 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, la
Canonja havia de comptar amb un Jutjat de Pau, primer esglaó de l’aparell
judicial en tots els municipis on no existeixi un Jutjat de Primera Instància i
Instrucció.
El Sr. Sebastià Olivé Marca va prendre possessió del seu càrrec el dia 18 de
maig de 2011 juntament amb el seu substitut, el Sr. Antonio Guinovart Solé,
fins el nomenament del jutge de pau actual, el Sr. Joan Pons Miquel i el seu
substitut, el Sr. Antoni Rion Robert, que van fer l’acte de presa de possessió, el
dia 7 de gener de 2020 a la sala noble del Castell de Masricart, amb la presència de l’alcalde de la Canonja i assistits per la secretària del jutjat.

cognoms, adequar el nom a l’equivalent onomàstic en català o castellà, canvi
de nom per ús habitual, trasllat d’inscripcions i un llarg etcètera de tràmits,
que corresponen a les competències generals del Registre Civil, on hi consten
els fets i actes inscriptibles que afecten als espanyols i als estrangers i que
hagin ocorregut en territori espanyol.
Així mateix, el Jutjat de Pau té també com a principal tasca la de l’auxili judicial que prové a través dels exhorts que envien altres tribunals. En aquesta
tasca es compta amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal de la Canonja
que participen activament en les tasques de citar, notificar, requerir, emplaçar
i d’altres comunicacions que siguin necessàries per a complir amb les actuacions sol·licitades per òrgans d’altres jurisdiccions. De mitjana, es tramiten
uns 500 exhorts a l’any.
El dia 30 d’abril de 2021 està previst que entri en vigor la Llei 20/2011 que derogarà la de 1957, afectant a l’estructura del Registre Civil tal i com es coneix
en l’actualitat i que té la intenció de seguir sent públic i gratuït i que aposta
per la potenciació de la digitalització. Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, els
jutjats de pau passaran a ser oficines de col·laboració de les oficines generals,
que deixaran d’estar a mans dels jutges, depenent però del Ministeri de Justícia. A hores d’ara es desconeix com afectaran aquests canvis al funcionament
del dia a dia dels jutjats de pau i registres civils.
El Jutjat de Pau de la Canonja, situat al Castell de Masricart, atén amb cita
prèvia al telèfon 699379219, essent l’horari d’atenció al públic els dimarts,
dimecres i divendres de 9 a 13 h i els dilluns i dijous de 16 a 19 h.
Qualsevol consulta es pot realitzar a través del telèfon esmentat o en el
e-mail jutjatdepau@lacanonja.cat.

La posada en marxa del Jutjat de Pau va suposar la recuperació d’una institució ja existent des de 1871 al poble i que el 30 d’abril de 1965 va ser suprimida
per la incorporació al terme municipal de Tarragona. Amb la recuperació de la
municipalitat, els gairebé 100 llibres de registre civil, custodiats fins aleshores
pel Registre Civil de Tarragona, van tornar a la Canonja, recuperant així bona
part del patrimoni històric del municipi.
En el Registre Civil s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les
persones. Des de l’any 2011 s’han inscrit a la Canonja 385 naixements, 302
matrimonis i gairebé 120 defuncions. En el cas dels naixements, l’article 16.2
de la Llei de Registre Civil i l’article 68 del seu Reglament, disposen que es pot
inscriure el naixement en el Registre Civil corresponent al domicili comú dels
progenitors.
El Registre Civil també expedeix les fe de vida i estat, duplicats de llibre de
família, certificats literals i deslocalitzats (de qualsevol registre espanyol que
hagi estat digitalitzat), la tramitació de l’expedient per contraure matrimoni,
així com la recollida de compareixences per tal de sol·licitar una inversió de
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El Centre Obert de la
Canonja torna a obrir les
seves activitats grupals
reduïdes
Durant el mes de febrer, el Casal va tornar a obrir les portes després de 10
mesos tancats a causa de la normativa derivada de la crisi de la Covid-19.
Les activitats que el Centre Obert ha realitzat fins al mes d’abril han estat
individualitzades o activitats familiars, però a partir de dimarts dia 6 d’abril
el nostre Casal torna a ampliar el servei amb les activitats de grups bombolles.
Amb la nova normativa, els grups seran més reduïts, sempre seran els mateixos infants i la mateixa educadora/educador.
Els infants tornaran a gaudir de les activitats de tallers, jocs, petites sortides,
aprendre per créixer... les activitats de sempre però seguint tots els protocols sanitaris actuals.

Calendari del contribuent
Períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de
dret públic de l’any 2021:
-Impost de béns immobles urbana: 28 d’abril a 30 de juny.
-Impost vehicles tracció mecànica: 28 d’abril a 30 de juny.
-Taxa recollida i eliminació d’escombraries: 28 d’abril a 30 de juny.
-Guals: 28 d’abril a 30 de juny.
-Cementiri: 28 d’abril a 30 de juny.
-Impost d’activitats econòmiques: 27 d’agost a 29 d’octubre.
-Impost béns immobles caracterísitques especials: 27 d’agost a 29
d’octubre.
-Impost béns immobles rústica: 27 d’agost a 29 d’octubre.
Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es
considerarà el següent dia hàbil posterior.

Portes obertes a la llar
d’infants
Els dies 20, 21 i 26 d’abril, la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança obrirà
les portes a les famílies, amb cita prèvia, per tal que coneguin aquest espai
pels més menuts.
L’escola ofereix als infants una pedagogia fonamentada en el respecte a
cada personalitat i al seu desenvolupament. Els infants aprenen lliurement
mitjançant el joc i el contacte amb l’entorn que els envolta. En el dia a dia
fem que els infants experimentin, evolucionin, es qüestionin i trobin les seves pròpies respostes, dins d’una educació viva on ells són els protagonistes.

Jornada de portes obertes
Dia 20, 21 i 26 d’abril.
Horari de 17:30h -19h
Concertar cita via e-mail o telèfon:
e3008237@xtec.cat
682 904 550 – 977 550 550

Formes i mitjans de pagament:
-CaixaBanc SA
-BBVA
En els tributs delegats a BASE - Gestió d’Ingressos, les entitats
col·laboradores amb les que tingui conveni.

Rebuts domiciliats càrrec en compte:
-14 de maig de 2021: impost de béns immobles urbana, impost vehicles tracció mecànica, taxa de recollida i eliminació d’escombraries, taxes
de guals/reserva d’espai i cementiri.
-14 de setembre de 2021: impost d’activitats econòmiques, impost
de béns immobles característiques especials i impostos béns immobles
rústica.
Advertiment: transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els correponents recàrrecs pel període
executiu, els interessos de demora i, en els seu cas, les costes que es produeixin.
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L’Ajuntament subvencionarà
a les famílies part de les
quotes mensuals de les llars
d’infants del municipi
El darrer ple de l’Ajuntament va aprovar les bases reguladores de les subvencions individuals per finançar despeses corresponents a la quota de llars
d’infants del municipi, per llibres i material escolar, de premis a estudiants
de 2n de Batxillerat i ajuts per a estudis universitaris.
Aquestes bases contenen una novetat important respecte a les aprovades
en anys anteriors, es tracta de l’atorgament d’ajuts per sufragar part de
les quotes de l’assistència a llars d’infants ubicades al municipi. Els ajuts
consisteixen en un ajut de 70 € per cada quota mensual o la seva part
proporcional en els cas de nens/es empadronats al municipi i de 50 € pels
no empadronats.
Els ajuts es podran demanar fins i tot amb efectes retroactius a 1 de gener
d’enguany. En el cas de les quotes ja pagades es farà la devolució corresponent a les famílies i en el cas de les quotes a satisfer després de la concessió
de l’ajut ja només s’haurà de pagar a la llar la diferència un cop descomptat
l’import de l’ajut.

La documentació a aportar amb la sol·licitud consistirà en:
• Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant.
• Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades. En
cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement.
• Justificació documental de la inscripció de l’alumne, en les anualitats
2021 o 2022, emesa pel secretari o representant legal de la llar.
• Rebuts ja abonats a les llars, des de l’1 de gener de 2021, a la data
de la sol·licitud.
• Autorització signada pel beneficiari de l’ajut, segons model normalitzat, per tal que l’import de les quotes que no han estat abonades a la
data de la sol·licitud sigui ingressat directament a la llar.
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar formalment a l’Ajuntament a través de
l’Oficina Municipal d’Atenció ciutadana o de la Seu Electrònica, les persones
sol·licitants hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
contractuals amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com amb
l’Ajuntament.
Està previst que els ajuts es puguin demanar formalment a partir de mitjans
del mes de maig, un cop transcorregut el període legal d’exposició pública
i la seva publicació als diaris oficials i a la Base Nacional de Subvenciones.

Sant Jordi al Castell
Per celebrar la Diada de Sant Jordi, la Biblioteca i l’Àrea de Cultura han organitzat diferents actes el llarg del dia. Com ja és tradicional el 23 d’abril
els infants de l’Escola la Canonja i els menuts de Llar d’Infants Mare de
Déu de l’Esperança vindran a celebrar la diada al pati del Castell.
Els alumnes de l’escola jugaran al joc de l’oca de Sant Jordi i gaudiran
d’activitats i resoldran enigmes relacionats amb la llegenda. També podran consultar les novetats bibliogràfiques adquirides amb motiu de la
diada, i podran llegir una gran varietat de contes i versions de la llegenda.
I els petits de la Llar d’Infants vindran a escoltar la llegenda.
A la tarda s’ha organitzat un concert a càrrec de l’AMTP Orfeó Canongí-El
Tecler, amb aforament limitat.
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L’institut imparteix formació
d’auxiliar de muntatge
i manteniment d’equips
informàtics
Des de fa dos anys impartim al nostre centre un PFI d’auxiliar de muntatge i
manteniment d’equips informàtics. Aquest programa de formació i inserció
compta amb un període de formació en centres de treball on els alumnes
poden aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs i continuar formant-se fent intervencions en un context real (muntatge i manteniment,
instal·lació, resolució d’incidències, …).
Els alumnes del Collblanc van començar amb aquest període de pràctiques
fa dues setmanes i estan formant-se en diferents empreses. Entre aquestes
empreses comptem amb botigues de grans cadenes comercials com ara
Beep i Outlet PC, amb altres negocis de la zona com Akron Soluciones informaticas, PC Refurbish i PCxpress i fins i tot amb el Departament d’Innovació
i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de la Canonja. Els futurs auxiliars de
muntatge i manteniment d’equips informàtics estan gaudint molt de les
pràctiques i estan experimentant com funciona una empresa informàtica
de primera mà, la qual cosa els motiva a continuar aprenent. Per part de
les empreses col·laboradores la retroacció també és molt bona i estan molt
contents amb les ganes de treballar i la disposició dels alumnes.
Esperem que els alumnes acabin el curs molt motivats, que hagin après
molt de tota aquesta experiència i que tinguin l’oportunitat de seguir creixent professionalment. Així també desitgem donar la benvinguda a futurs
alumnes amb moltes ganes de treballar amb i per ells.
Institut Collblanc

Al maig, campanya de
promoció del comerç local
L’Ajuntament està treballant per posar en marxa, el proper mes de maig,
una campanya de promoció del comerç local. Amb l’eslògan “La Canonja,
rasca i guanya”, té com a objectiu reactivar l’activitat comercial, de serveis
i de restauració motivant tant als vilatans com als visitants forans a fer les
compres al petit comerç del poble.
La campanya, que es durà a terme amb la col·laboració i supervisió de la
Cambra de Comerç de Tarragona, inclourà un conjunt d’accions de captació,
formació als titulars dels negocis, assessoraments i tutories, així com la
promoció i comunicació de la pròpia campanya i, finalment, la distribució de targetes “rasca-rasca” amb premis descompte per un valor total de
15.000 € als establiments adherits a la campanya.
El clients rebran un cartró “rasca-rasca” al fer compres als establiments,
aquests cartrons contindran vals de premis per descomptar en l’adquisició
de productes, els targetons que no portin premi entraran en un sorteig de
lots de vals de compra que es farà com a colofó de la campanya.
Aquestes actuacions es duran a terme amb el suport la Diputació de Tarragona amb la concessió d’una subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a cobrir part de les despeses realitzades per municipis orientades
a la dinamització econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi sanitària de la COVID-19.

CÀRITAS vol agrair a totes les persones, famílies i entitats que han aportat donatius per poder pal·liar les dificultats
de famílies del nostre poble que estan passant moments difícils.
La Covid19 ha fet pujar sensiblement el número de persones necessitades i ateses per la nostra entitat, CARITAS.
Amb ganes d’ajudar, hi ha hagut persones que s’han trobat que no han pogut aportar una ajuda econòmica per
falta d’un número de compte corrent. Així doncs, per donatius, us facilitem els següents números de compte:
Parroquial de la Canonja

		

ES12 01 82 2484 38 0200053581

ES90 21 00 0726 32 0200038042

Us animem a fer les vostres aportacions per tal que, al poble de la Canonja, els nostres veïns no ho passin tan malament.
Gràcies anticipades,

L’EQUIP DE CARITAS
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Salvador Ferré
Budesca

Miremos al futuro con esperanza
Estos días atrás se ha cumplido un año desde el inicio de la pandemia, estos meses que
vendrán deberían ser los de la recuperación
anímica y económica de la sociedad. La vacunación de la COVID debe ser la clave para
ir dejando atrás poco a poco la crisis. Será
una tarea ardua y difícil en la que cada uno
de nosotros deberá poner su granito de arena
para que el 2020 sea un recuerdo amargo que
vayamos superando poco a poco.
Sin embargo, tendremos siempre en la memoria a los fallecidos, recordaremos a las
personas que, debido a la enfermedad, sufran
alguna secuela y mostraremos agradecimiento a todos aquellos que trabajaron incansablemente en favor de los demás, tanto en el
sector sanitario, como, en general, en todos
los ámbitos de servicios a la comunidad.
La ciudadanía ha soportado unas duras restricciones y situaciones que nos han afectado
tanto emocional como económicamente. Desde la administración municipal se han tenido
que aplicar criterios de excepcionalidad, centrándonos en aquello que nos correspondía y
ayudando también en competencias que no
nos eran propias. Hemos trabajado codo con
codo con los centros educativos para hacerles
llegar recursos humanos y materiales que les
hicieran más llevadera la situación. Asimismo, el Ayuntamiento trabajó un conjunto de
medidas para afrontar la crisis económica y
social derivada de la pandemia: aumento de
las subvenciones existentes, ayudas a través de las tarjetas monedero, suspensión de
las tasas de ocupación de terrazas de bares,
ayudas a comercios, autónomos y pequeñas
empresas… Los principales destinatarios han
sido las familias ya que muchas de ellas han
sufrido los ERTES o la pérdida de puestos de
trabajo y las pequeñas empresas o comercios
que han tenido que cesar la actividad en algunos periodos o que han visto menguados sus
ingresos. En el último pleno municipal, para
2021 hemos aprobado de nuevo un amplio
paquete de subvenciones ya que la situación
de crisis continúa latente, donde destacan,
como novedad, las ayudas de 70 euros mensuales para la escolarización de 0 a 3 años en
escuelas infantiles.
Afortunadamente, nuestra buena situación
económica nos permite incrementar el esfuerzo en la inversión y la reactivación econó14

mica de las pequeñas empresas y familias de la
Canonja. Son tiempos de resiliencia, en los que
debemos centrarnos en superar la circunstancia traumática que ha sido la pandemia y en
mostrar nuestra gratitud a todos aquellos colectivos profesionales y sociales que nos han
ayudado. Tiempos de recuerdo a los que se
fueron, y de esperanza, porque la ciencia ha
sido capaz, en solo un año, de crear una vacuna que ya está comenzando a ser administrada y que tiene que ser la clave para que éste
sea un año en que comience la recuperación.

Oriol Olivé
Barberà

va demanar uns canvis a la moció perquè el
seu partit li donés suport. No vam acceptar els
canvis ja que feia més de dues setmanes que
els grups municipals havien rebut les nostres
mocions i, per tant, va haver-hi prou temps per
haver-les debatut i treballat.
Altres cops durant el ple se’ns va qualificar,
per part de l’alcalde, de fer molt d’ús de la paraula per explicar idees i projectes però que a
l’hora de la veritat calia que aquestes idees i
projecte es fessin realitat. Això no és cert. Som
Poble portàvem en el nostre programa electoral idees materialitzables, com ara la projecció
i construcció d’un viver d’empreses al nostre
poble com una eina de diversificació. Els vivers
d’empreses han estat una eina que s’han implantat en ciutats, però també en pobles. Tenim exemples de pobles entre 3.000 i 11.000
habitants que tenen un viver d’empreses com
Sant Gregori al Gironès, Picanya a Valencia,
Sallent a Barcelona, Pedrola a Saragossa, o Hinojosa del Duque a Còrdova.

Propostes factibles, respostes populistes
En el ple municipal del passat 26 de març es
van aprovar les bases reguladores de diferents
ajudes i subvencions. Som Poble vam votar a
favor dels ajuts a persones jubilades o pensionistes, per a empreses i nous emprenedors així
com també a les ajudes pel suport a l’activitat
comercial i empresarial. També vam votar
a favor dels ajuts al lloguer jove i als ajuts
d’urgència. En canvi, vam votar en contra dels
ajuts a la natalitat i de les subvencions per finançar despeses corresponents a la quota de
llars d’infants, per llibres i material escolar, així
com premis a estudiants de 2n de Batxillerat
i ajuts per estudis universitaris. Per què vam
votar-hi en contra? Ho vam fer tot defensant
que les bases reguladores d’aquestes ajudes
i subvencions haurien de contemplar criteris
socials i sobre la renda de les famílies per tal
que aquelles que més ho necessiten siguin les
que rebin les ajudes. No entenem, més enllà d’un criteri electoralista i populista, que
l’equip de govern no incorpori aquest criteri
social en les ajudes; una decisió que dirigiria
l’ajuda aquelles unitats familiars que més ho
necessitin.
Durant el ple es van votar les dues mocions
que Som Poble vam presentar. La primera moció demanava que l’Ajuntament de la Canonja
valorés formar part del Consorci de la TDT del
Camp de Tarragona i així participar de la televisió supracomarcal TAC12. Aquesta moció va
ser rebutjada amb els vots negatius de l’equip
de govern, però sí que va ser recolzada per la
resta de grups municipals. La segona moció
que presentàvem tenia l’objectiu de donar resposta a la creixent representació a la Canonja
de les idees feixistes i xenòfobes. En el moment de votar, el portaveu del partit socialista

Francisco
Gómez Torres

La otra pandemia
Llevamos ya un año de pandemia, un año de
contagios, de fallecimiento de seres queridos.
Llevamos un año en el que nuestras economías
se han visto al límite, pero también llevamos
un año en el que el miedo a lo desconocido,
la incertidumbre y sobre todo la soledad que
el confinamiento ha provocado en ancianos y
enfermos, han producido un aumento exponencial de los desórdenes mentales.
Los problemas de salud física, el aislamiento,
la falta de contacto social, la dificultad en la
conciliación con la vida personal, los cambios
de hábitos, los problemas laborales, etcétera
empiezan a “pasar factura” a la salud mental
de la población.
Cabe señalar la especial vulnerabilidad de
las personas con problemas de salud mental,
anteriores a la pandemia. Un estudio desvela
que el 6,3% de las personas con un trastorno mental grave en España, participantes en
dicho estudio, necesitaron ingreso en Unidad
de Agudos y el 21,4% tuvo que aumentar la
medicación.
El seguimiento de la soledad y la intervención
temprana son prioridades importantes. De

manera crucial, reducir los sentimientos sostenidos de soledad y promover la pertenencia
son mecanismos candidatos para protegerse
contra el suicidio, la autolesión y los problemas
emocionales.

intenció de no dur a terme cap projecte dels
acordats, van decidir lluitar per recuperar la
Municipalitat i això els va portar a estudiar les
diferents maneres de revertir la situació i posar
fil a l’agulla.

No me cabe duda de que saldremos de esta crisis, pero es importante que seamos conscientes
de la importancia de cuidar de nuestra salud
mental y la de las personas de nuestro entorno.
Este virus nos pone a prueba cada día y no podemos esquivar la importancia de no sentirnos
en soledad, incomprendidos, acorralados en la
incertidumbre.

Després d’un gran treball i bona feina, al 1982
s’aconsegueix l’Entitat Local Menor, però depenent encara de Tarragona i fins al 2003 que,
després de molta lluita, esforços i una correcta
gestió, s’aconsegueix l’Entitat Menor Descentralitzada, amb una bona part d’autonomia en
diferents àmbits. Però no n’hi va haver prou i el
pensament va ser inevitable, no seria més lògic
que la Canonja tingués la gestió i els beneficis
d’aquesta indústria instal·lada en terrenys que
sempre havien estat de la Canonja i que ara
no ens aporta benefici per cap banda? I així
comença una nova lluita, complicada, amb entrebancs i molts temes a negociar, però a la
vegada, prometedora.

El ayuntamiento puede ayudar a paliar esta
situación por ser la administración más cercana, la de más fácil acceso por parte de los
vecinos. Es por ello que nos hemos propuesto
la tarea de concienciar al equipo de gobierno
de nuestro pueblo sobre la importancia de este
mal silencioso.
La Canonja es un pueblo pequeño y eso debería
de darnos la ventaja de tener vínculos más estrechos con nuestros vecinos, en nuestra mano
está el aportar nuestro grano de arena pues
este mal nos acecha a todos, hoy o mañana.

Maite Olivé
Guinovart

11 anys de la recuperació de la Municipalitat
L’any 1.964, la Canonja va perdre la Municipalitat pressionada per l’Ajuntament de Tarragona que va impulsar una Tarragona Industrial i
Turística, veient en els terrenys de la Canonja un gran potencial, un bon espai on ubicar
la indústria que els aportaria grans beneficis
econòmics. Sí o sí, havien d’aconseguir els terrenys per imperatiu o voluntàriament, hi van
haver promeses que se les va emportar el vent,
com les conduccions d’aigües, mercat públic,
poliesportiu, pavimentació de carrers, ampliació de l’escola i d’altres necessitats. Es va trobar
amb més de la meitat del territori envaït per
les indústries, tan a prop del nucli urbà, que
algunes no complien el mínim de distància de
seguretat.
La història de la Canonja acabà en un calaix ple
de promeses que mai es van fer realitat. Però
no van passar gaires anys que el jovent, les
entitats i l’Associació de Veïns, veient el nivell
de degradació i abandonament del poble i la

El resultat de tots aquests esforços arriben el
15 d’abril, amb el retorn de la Municipalitat.
Va ser un dia per recordar, canongins al Parlament de Catalunya escoltant el resultat de la
votació que va ser per unanimitat a favor de
l’aprovació de la llei on es reconeix la Canonja com poble de Catalunya, el número 947. Va
ser una victòria que permet la segregació de
Tarragona després de quaranta-cinc anys. La
identitat, en tots aquests anys no la vam perdre mai, hi havia entitats culturals, esportives,
infantils, juvenils que van ajudar a mantenir
aquest esperit de poble. Avui, i amb el pressupost actual, només podem demanar que entre
els projectes ja acabats, projectes que s’estan
portant a terme, i projectes de futur, es desenvolupi un gran projecte de poble i en tots els
àmbits; socials, culturals, comercials, empresarial, educacionals, lleure...
Felicitats la Canonja pels 11 anys de Municipalitat!!! Bon 15 d’Abril!!!

Marc Riu
i Rosell

La Canonja

Volem indústria i volem vida, no hauria de
ser tan difícil d’entendre
Ja fa un any de l’explosió a IQOXE, que va fer
trontollar la Canonja. Va causar la mort de
tres persones, dues a la mateixa planta i una
a Torreforta. Però també va provocar nombrosos ferits i múltiples desperfectes, tant al
nostre poble com en poblacions veïnes. Mol-

tes famílies s’han vist afectades emocionalment per aquest fet i algunes ja han decidit
fer el pas i marxar de la Canonja, buscant allò
que des del 14 de gener de 2020 han perdut:
la tranquil·litat de viure en un entorn segur.
És molt greu que hagin hagut de prendre
aquesta decisió.
La documentació que hem pogut consultar
deixa sota sospita la gestió de l’Ajuntament
de la Canonja, en la regulació dels permisos
d’una de les plantes d’IQOXE. Aquesta documentació diu textualment: “en la data del
sinistre, en què van quedar diferents parts de
la U-3200 malmeses, l’esmentada unitat no
disposava encara de primera ocupació”. S’hi
explica, doncs, que aquesta unitat no disposava de la llicència de primera ocupació, un
acte d’intervenció administrativa en què es
verifica o es comprova si l’edifici reuneix les
condicions oportunes. En resum, que la planta en qüestió estava fabricant sense poderho fer.
És una de les preguntes que hem portat als
plens i que també ha investigat el diari digital Porta Enrere. L’equip de govern va reconèixer que la unitat U-3200 no disposava
de llicència de primera ocupació i, davant
de la pregunta de per què van deixar funcionar la planta, van contestar textualment:
“L’Ajuntament no tenia coneixement de
l’activitat de la unitat 3200; en cas contrari,
hauria actuat segons la normativa vigent”.
Però ens sorprèn aquesta resposta, ja que, el
05/07/2019, aquesta planta de derivats d’òxid
d’etilè es va inaugurar amb la presència de
Joan Manuel Rodríguez (director d’IQOXE),
el Sr. José Luís Morlanes (CEO d’IQOXE), el
Sr. Ricardo Leal (president del Grupo Cristian Lay) i del Sr. Roc Muñoz. Sí, el senyor
alcalde Roc Muñoz estava present en l’acte
d’inauguració de la planta, però desconeixia
la seva activitat.
Confiem que, quan es donin llicències a les
empreses, compleixin tots els requisits, que
ho tinguin tot perfectament ordenat i en
regla. Fins i tot més que qualsevol altre negoci, perquè aquí ens hi juguem la vida. És
obligació de l’Administració assegurar el seu
compliment i hem d’exigir que facin la seva
feina. Han de vetllar per la nostra seguretat
i tranquil·litat. Per això paguem els nostres
impostos.
És molt greu que l’equip de govern no digui la veritat quan se’ls formulen preguntes,
tant si és per desconeixement com de manera premeditada. És important recordar que
l’accident del 14/01/2020 va causar la mort
de tres persones i nombrosos ferits.
Volem indústria i volem vida, no hauria de ser
tan difícil d’entendre.
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ÈPOCA
El dissabte 17 d’abril vine a conèixer el nou edifici

d’usos polivalents a la Rambla 15 d’abril, a la jornada
de portes obertes de 12 del migdia a 2 de la tarda
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