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Butlletí municipal - juny i juliol 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
Horari d'estiu a partir del 21 de juny:
matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i les tardes de dilluns de 16 a 20 h. Agost tancat
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
Horari d'estiu a partir del 21 de juny:
matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Carrer Raval, 25 977 194 039 - 625 063 133
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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Ens hem de fer valer

Està clar que davant d’aquest panorama el sector s’ha de reconvertir,
ha d’innovar, ha de buscar noves fórmules de venda i sobre tot ha de
fer-se valer, perquè no tot són amenaces sinó que també hi podem
veure noves oportunitats en el petit comerç.
Consumir en els comerços de la Canonja és una bona fórmula per
a contribuir a la recuperació local. Els diners que invertim a les botigues del nostre poble continuen circulant pel mateix contribuint
a la prosperitat econòmica del nostre entorn més pròxim. Aquest
benefici, reverteix en el nostre favor redistribuint-se a les persones i
famílies del municipi.
A més a més dels beneficis econòmics pel poble i de la comoditat
de no haver de desplaçar-se a les ciutats més properes, el comerç
de proximitat permet crear llaços entre veïns. La compra al comerç
del poble teixeix una relació humana i personal, en la qual es genera
el sentiment de formar part d’una comunitat. Sens dubte, es tracta

d’un comerç que promou la cohesió social, generant llocs de trobada,
i per tant, d’integració social, en els quals es creen ciutats segures i
respectuoses amb l’entorn, perquè la compra de proximitat també va
de la mà de la sostenibilitat, a l’evitar l’ús de vehicles, i al comprar
productes de proximitat que, en moltes ocasions, tenen una clara
aposta ecològica.
Per mantenir aquest comerç local òptim, les institucions també ens
hi hem d’implicar. I des d’aquest Ajuntament ja fa anys que treballem en aquest sentit, buscant estratègies i fórmules per augmentar l’activitat comercial a la Canonja. Però com tot, la implicació i el
compromís ha de venir d’ambdues parts. Està clar que la gran majoria de comerciants estan fent bé la feina però caldria anar més enllà
i buscar les nostres fortaleses, que les tenim i les hem d’explotar. Per
això s’han d’aprofitar les eines que l’Ajuntament i en concret l’àrea
de Promoció Econòmica està posant a l’abast dels comerciants.
L’última acció que s’ha dut a terme és la campanya del “Rasca i
Guanya a la Canonja”, que es va posar en funcionament a finals de
maig amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona i, tot i que encara és aviat per fer balanç, el que he pogut veure aquests dies és un
poble amb més vida i més activitat, i això al final és el que compta.
Tots plegats hi sortirem guanyant.
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A la Canonja tenim més de 60 petits establiments entre comerços,
bars i serveis professionals. Aquesta xifra era més elevada fa uns
anys, però la crisi que afecta al petit comerç no ha passat de llarg per
la Canonja on també hi ha provocat estralls. El creixement del comerç digital, l’augment de les grans superfícies, el canvi en els hàbits
de consum i per últim la pandèmia han provocat un forat negre en
el comerç de proximitat, obligant a baixar moltes persianes i a tancar
negocis centenaris.
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El Centre Obert,
dins i fora de l’escola
Al mes de febrer el Centre Obert de la Canonja va poder reprendre l’activitat
després d’un any tancat a causa de les restriccions per fer front a la pandèmia.
En un principi es va poder tornar a fer atenció i treball amb les famílies i, més
endavant, ja es van poder engegar les activitats del Centre Obert amb grups
bombolla i estables. Durant aquests mesos, s’han treballat molt les emocions i
les tècniques d’estudi.
La situació actual també ha dut al Centre Obert a reinventar-se i a crear un nou
espai anomenat “El Casal a l’escola”, on els educadors i educadores han anat
a l’Escola la Canonja per realitzar diferents sessions amb els cursos de primer,
segon i sisè de primària i treballar, a través de dinàmiques de grup i tallers,
l’empatia, les emocions, la cohesió de grup i l’autoestima.

Sant Jordi i les activitats
d’animació a la lectura de la
biblioteca
Aquest any tot i les restriccions per fer front a la Covid-19, la Biblioteca
Pública va tornar a baixar els llibres al pati del Castell per poder gaudir
d’aquest dia tan assenyalat com cada any. La Biblioteca va exposar les seves
novetats bibliogràfiques i els petits de la Llar d’Infants van acudir al Castell
per gaudir de la llegenda de Sant Jordi.
Aquest últim trimestre la biblioteca també ha pogut reprendre les activitats
regulars d’animació a la lectura i el dia 1 de juny va tancar el cicle del Senalló de Contes 2020-2021 amb la Rat Cebrián i els “Contes amb ganes de
vacances” per donar la benvinguda a les vacances d’estiu. Per altra banda,
al club de lectura d’adults van comentar la lectura “La força del vent” de
Marta Magrinyà, amb la presència de l’autora amb qui van poder compartir
opinions i preguntes, finalment les participants es van endur una guia de
recomanacions literàries per a l’estiu.

Rasca i guanya pel comerç local
L’Ajuntament de la Canonja ha engegat la campanya “Rasca i Guanya a la
Canonja” amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona per dinamitzar i
promocionar el comerç local amb la participació de més de quaranta establiments del poble.
El “Rasca i Guanya a la Canonja”, del 28 de maig al 6 de juny, ha distribuït targetes “rasca i guanya” amb premis descompte per un valor total
de 15.000 € als establiments canongins adherits a la campanya. El clients
rebien un cartró “rasca i guanya” al fer les compres als establiments. Aquests
cartrons podien contenir vals de descompte en l’adquisició de productes, i
els que no tenien premi entraran en un sorteig de lots i vals de compra que
es farà com a colofó de la campanya el dia 9 de juny.
A més a més de la promoció i comunicació de la pròpia campanya ha inclòs
tot un conjunt d’accions de captació, formació als titulars dels negocis, assessoraments i tutories. El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca,
ha remarcat que “l’objectiu principal de la campanya és reactivar l’activitat
comercial, de serveis i de restauració motivant tant als vilatans com als visitants forans a fer les compres al petit comerç de la Canonja”.
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Aquesta campanya se suma a altres actuacions que ha dut a terme
l’Ajuntament amb motiu de la crisi generada per la pandèmia. Durant el
2020, l’Ajuntament va concedir diversos ajuts directes a petites empreses

i autònoms en dues convocatòries diferents. El primer tinent d’alcalde,
Salvador Ferré, durant la presentació de la campanya, va explicar que “el
“Rasca i guanya” vol ser un complement a aquestes accions que ja portem
fent des de fa un any, però aquesta vegada amb la finalitat de fomentar el
consum a la Canonja i ajudar als comerços a fidelitzar clients”. Per la seva
banda, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va destacar el
dinamisme econòmic de la Canonja i ha mostrat la seva satisfacció per la
confiança de l’Ajuntament en escollir a la Corporació tarragonina com a
partner estratègic en aquesta promoció, que ha de servir per revitalitzar i
impulsar el sector comercial, de la restauració i serveis, tan castigats per la
pandèmia.

La Canonja reparteix 400
escudelles per emportar
amb motiu de la celebració
de la Municipalitat
Prop de 400 persones no es van voler perdre el diumenge 18 d’abril
l’escudella popular, un dels actes més multitudinaris que se celebraven per
la Festa Major de Sant Sebastià al mes de gener. Enguany no es va poder
fer per la pandèmia i per això es va traslladar a la Festa de la Municipalitat
que la Canonja celebra el 15 d’abril.
Tot i que l’època més adient per a aquest àpat era 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”, explicava la regidora de festes, Glòria Virgili. Aquesta regidoria,
com d’altres, han anat ajustant tots els actes a les noves normatives i maneres de fer en aquesta època que ens ha tocat viure. L’escudella que es va
servir era un take away (menjar per emportar) en tota regla que proposava
no perdre l’essència del dinar en família però amb la nostra bombolla i a
la nostra llar.
Es va organitzar un sistema de recollida sense baixar del cotxe. Hom passava amb el cotxe pel carrer paral·lel al Poliesportiu, on s’havia cuinat
l’escudella, amb el tiquet on indicava el número de racions i li entregaven
una bossa amb l’escudella, el vi, l’aigua, les patates chip, el pa i les postres.
De regal, una olla i un parell de plats de ceràmica per commemorar aquests
10 anys de la Municipalitat.

El resultat va ser un èxit total. Prop de 400 persones van poder degustar
el plat d’escudella a casa seva, sense fer cues, seguint les franges horàries
marcades per la recollida i amb totes les normes de seguretat establertes.
“Arribaran temps millors i tornarem a reunir-nos tots junts per
compartir àpats i sobretaules en
festes i celebracions, però ara
de moment toca ser molt curós
amb les relacions socials”, deia
l’alcalde Roc Muñoz en una carta
que acompanyava l’àpat.
La resta d’actes de la Festa de la
Municipalitat, que es va celebrar
entre el 15 i el 18 d’abril, també
van ser tot un èxit. La tradicional
tronada va donar inici a una festa
condicionada per les restriccions
per fer front a la pandèmia per
la Covid-19 però organitzada
amb molta il·lusió i complint totes les mesures de seguretat. Els
canongins i canognines van poder gaudir d’actes tan diversos
com l’espectacle de Carles Sans
de Tricicle “Per fi sol!!” que va
omplir el poliesportiu de rialles i
aplaudiments, els concerts de la
Bandarra Street Orkestra, el de la
Cobla Cossetània, o el de l’Orquestra Maravella, la presentació del llibre “La
Canonja, 10 anys de la Municipalitat”, les portes obertes de l’edifici Època
i l’espectacle “El Misteri del Seguici” a càrrec del Mico, dels Amics els Gegants i dels Diables de la Canonja.

Mostra de música popular per Sant Jordi
Per celebrar la Diada de Sant Jordi, l’Aula de Música Tradicional i Popular Orfeó Canongí-El Tecler, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja, va preparar una actuació dels grups Cobla de Minis-Trils, els
Grallers Imaginets, la Cobla de Ministrers, l’Agrupació Mixta N.M i el Grup
de Pianos a la Rambla 15 d’Abril.
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L’Ajuntament presenta el llibre
“La Canonja, 10 anys de la
Municipalitat”
Amb motiu dels 10 anys de la recuperació de la municipalitat, l’Ajuntament
de la Canonja ha publicat el llibre “La Canonja, 10 anys de la Municipalitat”,
i durant el mes de maig n’ha repartit un exemplar a cada domicili canongí
de manera gratuïta. Es tracta d’un recull dels principals canvis que s’han
produït en el poble en aquesta última dècada, des d’aquell 15 d’abril de
2010. El llibre reuneix tant fets que han marcat i que marcaran la història
de la Canonja com testimonis directes del procés de la municipalitat i altres testimonis amb arrels canongines que han vist aquests canvis que ha
experimentat el municipi.
El dia 15 d’abril al vespre, dia de la Festa de la Municipalitat, es va celebrar
l’acte de la presentació del llibre al nou edifici d’usos polivalents ÈPOCA de
la Rambla 15 d’abril, i va comptar amb la presència de l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz Martínez, l’exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros
Casanova, com a testimoni i també protagonista de l’acord per la recuperació de la municipalitat signat entre els dos consistoris, i Francesc Roig i
Queralt en representació del teixit associatiu canongí. També hi van assistir
regidors i exregidors del municipi, els diferents testimonis presents en el
llibre i representants de les diferents entitats canongines.
Durant l’acte, que va ser conduït per la periodista canongina i coordinadora
de l’elaboració del llibre, Mercè Veciana, l’alcalde Roc Muñoz, molt emocionat durant el seu discurs, va destacar que el procés de recuperació de la
municipalitat “ha estat un procés fantàstic i complicat, però sobretot des
del consens” i va explicar com aquesta llarga lluita iniciada per una associació de veïns sempre s’ha treballat per unanimitat .
Josep Fèlix Ballesteros, també va parlar des de “la memòria i el cor” i va
explicar com va conèixer les reivindicacions de la Canonja des del discurs
amable de l’alcalde Canadell i més endavant de Roc Muñoz, com aquests
arguments van anar calant fins que, va explicar bromejant, “els resultats de
les eleccions del 2003 van catalitzar l’inici del procés” .

Francesc Roig, remarcant la importància del teixit associatiu del poble, va
animar a mirar enrere per evitar errors del passat, a no quedar estàtics, a
afrontar el futur amb valentia i generositat i aglotinar un esperit col·lectiu
de poble sense fissures.
També es va projectar un vídeo amb la salutació de les deu persones que
van aportar el seu testimoni en el llibre i un altre amb fotografies del 15
d’abril del 2010, dia en què el Parlament de Catalunya va aprovar la municipalitat plena i el poble canongí va sortir al carrer a celebrar-ho. Finalment,
l’alcalde canongí va tancar l’acte donant pas a la cançó “Against the wind”
de Bob Seger.
Recordem que les persones que no es trobaven en el seu domicili
en el moment del lliurament del llibre, trobaran una nota a la
bústia amb la que podran demanar el seu exemplar al Castell de
Masricart en horari d’atenció al públic, els matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h i les tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h (a partir del 21 de juny obrirà en horari d’estiu,
de dilluns a divendres de 9 a 13 h i les tardes dels dilluns de 16
a 20 h).

El taller d’estimulació cognitiva
es reinventa
El 5 de maig va finalitzar el taller d’Estimulació Cognitiva 2020-2021, un
curs que s’ha hagut de dur a terme d’una manera molt diferent i que, a la
vegada, ha acabat sent molt interessant. Degut als protocols per combatre
la Covid-19 aquest curs no s’ha pogut realitzar el taller presencialment
i s’ha hagut de reinventar. Yolanda Almagro, doctora en psicologia i encarregada d’impartir el taller explica que “va ser tot un repte i una forma
diferent de treballar. Un repte per tot l’alumnat ja que el curs es va realitzar
a través de les noves tecnologies que molts d’ells no dominaven i un repte
també per a mi per tal de dissenyar activitats que motivessin cada setmana
seguir una sessió més”.
A través de WhatsApp i amb classes online cada dimecres treballaven un
documental que rebien prèviament a través d’un enllaç, i els i les alumnes
feien les activitats sol·licitades durant la setmana. Els documentals eren de
temàtiques molt diverses des de la vida d’un geni com Nikola Tesla o Mari
Curie, passant per documentals de divulgació científica vinculats amb el
procés d’envelliment o de l’evolució de l’espècie humana i fins a arribar
a aprendre episodis històrics mundials com va ser la pandèmia de 1918 o
l’expedició Balmis que va portar la vacuna de la verola a terres d’ultramar
a principis del segle XIX.
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Cada setmana hi participaven una dotzena de persones a les classes i les
sessions eren molt amenes amb tanta participació. Durant les classes, de

dues hores, tots feien els seus comentaris sobre el documental a través
de notes de veu i la darrera hora la dedicaven a fer activitats relacionades
amb la llengua, el càlcul mental o la memòria, entre d’altres. També es va
organitzar un segon grup amb aquelles persones que no disposaven de
mòbils intel·ligents ni WhatsApp. Cada dimecres, la tallerista les trucava
per treballar el quadern de deures setmanal, corregir i explicar els nous
exercicis a fer. Yolanda Almagro remarca que “no ha estat fàcil però sí molt
interessant, una experiència molt diferent a les classes presencials però
igual de vàlida”.
El taller d’Estimulació Cognitiva és un programa que ja fa vuit anys que
organitza l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i que espera poder engegar presencialment el curs que ve.

Projecte Rius a l’Institut
Els participants de la
iniciativa Let’s Clean Up
Collblanc
Europe a la Canonja recullen El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats, una entitat sense
afany de lucre que, des del 1997, treballa per apropar les persones als rius i
352 kg de residus
les rieres. Des de l’institut Collblanc formem part d’aquest projecte des del
Del 7 al 9 de maig es va dur a terme el Let’s Clean Up Europe, una acció
comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que
llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als
boscos, platges, marges de rius, etc.
La Canonja s’hi ha sumat amb una jornada de recollida popular de residus
per netejar l’espai natural de la zona del Camí de Tarragona, organitzada
per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i l’entitat La Canonja 3 - Poble,
paisatge i sostenibilitat. En aquesta acció hi van participar 65 persones
que van recollir un total de 352 kg de residus: 43,9 kg d’envasos, 3,8 kg de
paper i cartró, 95,6 kg de vidre i 209,1 kg d’altres tipus de residus.
Iniciatives com aquesta són importants per recordar que cada dia generem
més residus i sovint no els tractem com
caldria. Les conseqüències són evidents, el
planeta està cada vegada més contaminat
i el nostre entorn s’embruta i s’empobreix.
Les platges, els boscos o els marges dels
rius, són paratges dels quals ens agrada
gaudir, però la contaminació i els abocaments il·legals els perjudiquen. Redueix,
reacciona!

curs 2018-19 i ens encarreguem
de la inspecció d’un tram del riu
Francolí (dins el terme de Tarragona). Aquest mes de maig, hem
fet la inspecció amb tot l’alumnat
de 4t d’ESO, tot realitzant l’estudi
de la qualitat hidromorfològica,
fisicoquímica i biològica d’aquest
tram. Amb les nostres dades recollides, col·laborem en l’elaboració
anual de l’Informe RiusCat, sobre
l’estat ecològic dels rius i rieres de
Catalunya.
En aquestes visites, hem pogut observar un ecosistema fluvial una
mica deteriorat, tot i que hem pogut constatar la presència de vegetació de ribera, com el pollancre i la menta, i fauna com l’oriol,
l’oreneta cuablanca i la granota
verda, a més de diferents macroinvertebrats que hem recollit del fons del riu per a poder-ne fer una observació i identificació més acurada.
Amb una setmana de diferència, hem pogut observar com el cabal del riu
ha minvat per motius que encara no hem confirmat. Això ens ha fet adonar
de la fragilitat d’aquest ecosistema i com la influència humana hi juga un
paper molt important, ja sigui fent actuacions per fomentar la seva conservació, ja sigui per evitar activitats que deterioren els nostres rius.
Aquest projecte també ens serveix per fer el Servei Comunitari. D’aquesta
manera, realitzem una acció educativa, en el marc del currículum obligatori,
que vol promoure que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania, i posi en joc els
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Institut Collblanc
7

L’alcalde visita l’Institut
Català d’Investigació Química
per establir sinèrgies en el
camp de la recerca
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, acompanyat del primer tinent d’alcalde,
Salvador Ferré, van visitar a finals d’abril l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), amb seu a Tarragona, per tal de trobar sinèrgies i poder establir
futures col·laboracions en benefici de la recerca i la investigació científica.
El director del centre, Emilio Palomares i la directora administrativa i de
comunicació Laia Pellejà van rebre als representants de l’Ajuntament i, després de reunir-se per tractar una futura cooperació, els van fer una visita
per les magnífiques instal·lacions que disposa l’ICIQ, explicant la tasca de
l’Institut i el seu funcionament.

Ercros recull 5.000 quilos
d’aliments per ajudar a famílies
vulnerables de la Canonja i Vila-seca
L’alcalde Roc Muñoz, Joan Miquel Capdevila, director d’Ercros Tarragona i
María Prados, responsable de Càritas la Canonja van signar un acord de donació d’aliments per part de les persones treballadores del complex industrial
de Tarragona d’Ercros per atendre a les famílies més vulnerables del territori
que s’han vist afectades per la crisi provocada per la covid-19.
Les persones treballadores del complex industrial d’Ercros format per les fàbriques de la Canonja, Vila-seca I i Vila-seca II, i la direcció corporativa de
logística integral, han recollit 5.000 quilos d’aliments que han donat al Banc
d’Aliments de Vila-seca i a Càritas de la Canonja.

El ple municipal aprova
modificacions del POUM
El ple de l’Ajuntament corresponent al mes de maig va aprovar diverses modificacions del POUM amb caràcter inicial o provisional per permetre diferents
actuacions que facilitin el desenvolupament urbanístic i els usos de diferents
equipaments de titularitat municipal.
La modificació número 1 del POUM, inicialment i per segona vegada, per
la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable i modificació de l’àmbit del Pla especial de les Hortes, juntament
amb el document ambiental estratègic. La número 4, provisionalment, per la
qualificació com a sistema de serveis tècnics d’una porció de la finca situada
al carrer Marina 36. La número 7, inicialment, per la qualificació de la finca
situada a la plaça Mestre Gols 2 com a sistema d’equipament comunitari.
També es va aprovar l’avanç de plantejament de la modificació número 6 del
POUM, per modificar la titularitat del sistema d’espais lliures a l’àmbit del
CIM el Camp-Oest i la creació d’una illa d’equipaments al llarg de l’avinguda
Tarragona, així com el Document inicial estratègic.
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En l’àmbit econòmic es va aprovar la modificació de crèdit número 5 del pressupost municipal en la que es doten noves partides per l’adequació terrenys de
BASF entre els carrers Marina, Vila-seca i Bassa Fonda (100.000 €), instal·lació
de gas natural i renovació de la caldera del camp d’esports (20.000 €) i l’expropiació
de la finca del carrer Ravaleta 8 -annexa a l’ajuntament- (190.000 €), i es suplementen altres partides: condicionament d’espais públics (+20.000 €), subvencions a entitats (+6.000 €), equips per a processos d’informació (+15.000
€), atencions protocol·làries i representatives (+20.000 €) i aportació a entitats
municipals (ACM, FEM i Local Ret) (+1.000 €).

A destacar també l’aprovació de l’ampliació dels serveis de neteja viària, segons conveni signat amb el Consell Comarcal, amb la finalitat de reforçar el
servei que ja es presta.
També es van tractar dues mocions proposades per ERC, la primera sobre un
pla de millora de l’arbrat urbà i la segona per a la incorporació del permís
retribuït de menstruació i climateri al personal de l’Ajuntament, que no van
ser aprovades, argumentant l’equip de govern que la majoria dels punts dels
acords ja s’estan duent a terme.
La sessió del ple va finalitzar donant resposta a diferents precs i preguntes
dels grups de l’oposició.
Les gravacions de les sessions plenàries es poden veure al canal de Youtube de l’Ajuntament
i les actes es poden consultar a l’apartat de
Transparència de la Seu Electrónica una vegada aprovades en la sessió posterior.

PLE
MUNICIPAL

Obertura de les instal.lacions:
Dimecres 23 de juny del 2021
De 12:00 a 20:00 dies laborables
D’11:00 a 20:00 dissabtes i festius

A les 19:45 els usuaris han de sortir de l`aigua

El 23 de juny comença la
temporada de piscina

Amb un horari ben ampli, de 12 del migdia a 8 del vespre entre setmana i d’11 a 8 els dissabtes i festius,
el dimecres 23 de juny, vigília de Sant Joan, les piscines municipals obriran les seves portes per encetar la temporada d’estiu. Durant els mesos de juliol i agost també s’hi realitzaran diferents activitats
aquàtiques, cursets de natació infantil, per a adults i aquagym.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2021 LA CANONJA
Cursets de natació infantil:

De l’1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h
De l’1 al 31 d’agost d`11:00 a 12:00h
De dilluns a divendres
Grups: 3 a 6 anys / 7 a 12 anys / 13 a 17 anys
Els grups s’organitzaran en funció de l’edat i
coneixements del nen/a

Cursets de natació per a adults:

De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost
Dilluns, dimecres i divendres de 20:00 a 21:00 h

Acuagym

De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost
Dimarts i dijous de 9:30 a 10:15 h
25,00 €/Mes pels NO socis del poliesportiu
Tots els cursos o activitats aquàtiques estan
subjectes a un mínim d’inscripcions per poder-se realitzar i tenen places limitades

El preu dels cursets de natació serà de:
-20,00 €/Quinzena: Abonats de temporada piscina o socis del poliesportiu.
-33,00 €/Quinzena: No abonats de la piscina ni
poliesportiu.
Data límit d`inscripció, dos dies abans de l`inici dels
cursos pels nens nous i cinc dies abans pels inscrits
a cursos anteriors. Fer un curs no dóna dret ni prioritat de reserva sobre un altre curs.

Tots els socis del poliesportiu tenen la
Piscina Gratuïta

En la compra o recàrrega de qualsevol abonament
caldrà afegir el cost d`inscripció.

Els menors de 4 anys que vagin acompanyats
tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls
hi aplicarà la tarifa que els correspongui.

Preu inscripció a pagar en la compra o per
recàrrega 2,00 €

Les persones amb discapacitat del 33 % o superior
i empadronats a la població estaran exemptes de
pagament.
No es permet l´entrada als nens menors
de 14 anys que no vagin acompanyats d´un adult.
L’accés a piscines es realitzarà únicament amb
la compra de qualsevol abonament a les oficines
del poliesportiu, de dilluns a divendres de 9:30 a
22:00 i dissabtes de 9:00 a 20:00.
L`ús dels abonaments serà personal, intransferible i indivisible quedant prohibit compartirlos, prestar-los o duplicar-los per qualsevol
persona que no sigui la titular. L`ús no adequat
dels abonaments o qualsevol norma interna
suposarà l`expulsió de les instal.lacions.
Els usuaris que surtin del recinte de piscina
hauran de tornar a pagar la seva entrada per a
accedir de nou.
Tothom qui desitgi menjar o veure, haurà de dirigir-se a la zona habilitada.

(Cal portar: D.N.I,Passaport i/o Llibre de família per la
primera compra)

Abonaments menors de 14 anys
Abonament unitari 2,50 €
Abonament 10 usos 12,90 €
Abonament 20 usos 17,60 €
Abonament temporada individual 54,30 €
Abonaments majors de 14 anys
Abonament unitari 4,00 €
Abonament 10 usos 17,60 €
Abonament 20 usos 28,00 €
Abonament temporada individual 65,10 €
Abonaments residents locals jubilats
Abonament unitari 1,75 €
Abonament 10 usos 9,00 €
Abonament 20 usos 12,30 €
Abonament temporada individual 38,00 €
Abonament temporada familiar cònjuges 87,00 €
Abonament temporada familiar cònjuges 97,80 €
més 1 fill menor de 16 anys
Abonament temporada familiar cònjuges 97,80 €
més 2 fills menors de 16 anys
Abonament família nombrosa 130,00 €
Preus per a grups (consultar)
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SURT A
LA FRESCA
LA CANONJA 2021

Els divendres
9, 16, 23 i 30 de juliol

a les 22.30 h de la nit

Divendres 9 de juliol

Divendres 16 de juliol

Joan Isaac, Carme Sansa i
els Set pecats capitals

Jordi Sans & The Souls
i Jazz Noir

Per primer cop en la seva llarga carrera professional, el gran cantautor Joan Isaac uneix el seu talent al d’una actriu immensa, Carme
Sansa, per crear un commovedor espectacle únic de música i poesia.

Ens presenten una proposta creativa, amb frescor i elegància, que explora la música que conflueix al voltant del jazz des d’una perspectiva
contemporània. Una música amb estil, desenfadada amb la que a partir d’una selecció de les millors BSO del cinema negre (la majoria d’elles
en estil jazzístic en la seva BSO) viatjarem per emblemàtiques obres del
setè art com Casablanca, The Third Man, Perry Mason, Harlem Nocturne, James Bond o Blue Velvet entre d’altres. Amb una menció especial
al mestre Henry Mancini, revisant obres seves com Peter Gunn o The
Pink Panther. Així doncs, es tracta d’una perspectiva des de la vessant
musical d’aquest gènere fosc i sensual, amb reminiscències dels anys
50’s, que ens portarà a una època gloriosa del cinema... i de la música!!!

L’eix central són set cançons de Joan Isaac que parlen dels Set pecats
capitals, set cançons d’una gran alçada musical i força poètica creades durant el confinament dels mesos de març i abril de 2020.
L’espectacle compta amb la complicitat de dos grans músics: AntoniOlaf Sabater, autor dels arranjaments i pianista, i la contrabaixista
Queralt Camps.

JORDI SANS &
THE SOULS I
JAZZ NOIR
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a l’Hort del mas
de l’abeurador

Un any més, la Regidoria de Cultura presenta tot un seguit d’actes
per amenitzar els divendres de juliol a la nit. Novament engega un
“Surt a la fresca” amb la voluntat d’oferir una programació de qualitat adequada a l’espai de l’Hort del mas de l’abeurador.
El conjunt de propostes d’enguany comencen per una línia intimista
i tanquen amb humor màgic amb la voluntat que tothom hi trobi
un espai on sentir-se còmode.

hores d’ara hem decidit continuar amb l’opció d’adquirir les entrades gratuïtes als diferents espectacles amb reserva prèvia.
Les invitacions per assistir als diferents espectacles es posaran a
disposició del públic a través de la plataforma Codetickets a partir
del dia 21 de juny i les sessions seran numerades. L’aforament serà
limitat en funció de la normativa existent en el moment de posar
les invitacions a disposició del públic.

Des de l’Ajuntament de la Canonja hem fet al llarg de la pandèmia
una aposta ben clara per una cultura segura que seguirem mantenint en els espectacles del programa “Surt a la fresca”, per això, a

INVITACIONS

Divendres 23 de juliol

Divendres 30 de juliol

Camerata XXI i

Habrá Kadabra?
I el pitjor show de la història

mirant al mar
El mar embadaleix, com la música. Però també activa les emocions,
com la música. Han mirat el mar els viatgers, els poetes, els músics...
i també tots i cadascun de nosaltres. Camerata XXI ens presenta un
programa amb música feta de cara al mar on les notes i les paraules
ens acompanyen en aquest afany d’explicar què és allò que ens fascina del mar, de la seva grandesa, de la seva calma, de la seva fúria... Els
grans noms de la música catalana es donen la mà buscant els misteris
de les onades: Toldrà, Albéniz, Casals, Montsalvatge. Un pòquer de
mariners catalans navegant veles al vent.

Amb el nom de “Habrá Kadabra?” el mag Pere Rafart i Paco Hernández
fa set anys que porten una combinació de màgia i humor per diferents
escenaris de la península.
Ara presenten un nou show amb el nom de “El peor show de la historia” que ens endinsa en un mon divertidíssim de màgia, humor i
cançons amb format familiar.

HABRÁ
KADABRA?
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La Biblioteca ja disposa de
bústia de devolucions 24 h
La Biblioteca Pública de la Canonja ja disposa d’una bústia de devolucions
per tal que els usuaris i usuàries puguin retornar el material prestat en
qualsevol moment del dia.
La bústia, que està situada a la façana just al costat de la porta d’entrada
del Castell de Masricart, es pot utilitzar durant les 24 hores del dia, els 365
dies de l’any, excepte si la biblioteca creu convenient posar-la fora de servei
per qüestions de seguretat.
D’altra banda, a finals d’aquest mes de juny, la Biblioteca començarà l’horari
d’estiu. Concretament, a partir del dilluns 21 de juny la trobareu oberta tots
els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h. i les tardes dels dilluns de 16
a 20 h. Recordem que a l’agost està tancada.

10 anys d’Estiu Actiu
El desè aniversari de l’Estiu Actiu ve carregat de noves propostes; quatre
setmanes plenes d’activitats de lleure que faran que el jovent gaudeixi
l’estiu de manera diferent.
Són ja 10 anys que la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja
impulsa aquest programa d’estiu dirigit a joves en edats compreses entre
l’ESO, BAT, CFGM i sent tot un èxit. Durant aquest temps han passat centenars de joves que han gaudit plenament de les activitats estiuenques programades, les mítiques sortides en bici, els jocs “d’anades d’olla”, l’activitat
de cloenda a l’Aquopolis i acabar l’Estiu Actiu anant d’acampada, una
bona manera de realitzar la cloenda i deixar bona boca als participants.
El programa d’estiu d’enguany compta amb un ampli ventall d’activitats
socioeducatives on es treballaran valors i habilitats socials a través de
les sortides a la platja, jocs cooperatius, excursions, piscina, multiesport....
sense deixar de banda potenciar al i la jove com a principal protagonista
de l’estiu.
Després d’aquesta desena edició desitgem que es compleixin moltes més i
que els i les joves puguin gaudir d’un estiu diferent ple de rialles i diversió.
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Portes obertes del Refugi
Dissabte 3 de juliol obertura
del Refugi de la Guerra Civil al matí
L’Ajuntament de la Canonja, al llarg de l’any obre les portes del refugi per
tal que pugui ser visitat per canongins i canongines. La propera obertura de
portes tindrà lloc el dia 3 de juliol i es podrà visitar el refugi entre 2/4 de 12
del matí i les 2 de la tarda.
També s’organitzen visites col·laborant amb diferents centres educatius.
Durant el mes de maig, alumnes de cinquè de primària de l’escola Aura i de
quart d’ESO de l’Institut Collblanc han visitat el refugi de la plaça de la O i
han pogut conèixer les característiques de la seva construcció i la situació
del nostre poble a la Guerra Civil.

La Canonja celebra l’Ecoverd
Durant l’elaboració d’aquest butlletí està previst que se celebrin les jornades
de l’Ecoverd, una setmana dedicada al medi ambient i a la vida saludable
organitzada per l’Àrea de Medi Ambient, amb la col·laboració d’entitats del
poble.
Des del dia 3 fins el 12 de juny tot un seguit d’actes ompliran el programa
de l’Ecoverd, des de xerrades i tallers informatius, a càrrec d’especialistes, de
temes diversos com “Història, tecnologia i recerca de l’olivera a Catalunya”,
“Podem salvar el món amb el què mengem”, “Les conseqüències de comprar
/ consumir / llençar”, “Biodiversitat km O. Històries molt animals al costat
de casa”; fins a activitats més lúdiques, esportives o relaxants com la sessió
de Hatha i Yin Yoga, l’espectacle familiar “En Bernat el pescador”, la sortida
amb bicicleta a Constantí amb activitat especial al riu Francolí, la caminada
popular guiada pels voltants de la Canonja i la gimcana familiar per tal
d’ajudar al superheroi TRIPLE R.
Al llarg de la setmana els centres educatius canongins, escola, institut i llar
d’infants també han organitzat activitats relacionades amb el medi ambient
i la cura del nostre entorn. I, a càrrec de Ecovidrio Ecoembes, dues educadores recorreran la via pública per explicar-nos la importància de reciclar
correctament el vidre i el plàstic.
Les activitats de l’ECOVERD són gratuïtes i tenen aforament limitat.

Instaurada la velocitat
màxima de 30 km/h a tot el
municipi
L’Ajuntament de la Canonja ha instaurat la velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora als principals carrers del municipi. A mitjans de maig,
el Consistori va instal·lar la nova senyalització a les entrades de la població, que indiquen que arreu del terme municipal la velocitat màxima serà
aquesta, a excepció de les zones específicament indicades on la velocitat
s’ha de reduir encara més, com tots els carrers de plataforma única, de
prioritat invertida i d’altres vials degudament senyalitzats on la velocitat es
redueix a 20 quilòmetres per hora. Aquesta mesura, emmarcada en el Pla de
mobilitat, respon al compliment del nou Reglament General de Circulació
de límits de velocitat en vies urbanes i travessies.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Lucía López, ha explicat que aquesta
mesura pretén millorar la fluïdesa del trànsit i protegir el medi ambient amb
la reducció d’emissions contaminants i la millora de l’eficiència energètica.
“L’objectiu és assolir una mobilitat més sostenible, reduint la contaminació
atmosfèrica i l’emissió dels gasos causants de l’efecte hivernacle i disminuint el consum de fonts d’energia no renovable; i una mobilitat més segura, que redueixi el nombre d’accidents i protegeixi els vianants”.

El Casal d’Estiu tanca les
inscripcions amb èxit absolut
de participació
A finals de maig el Casal d’Estiu i Més Estiu de la Canonja han tancat les
inscripcions cobrint totes les places ofertes. Tot i que la situació actual
encara obliga a que aquest sigui un casal d’estiu una mica diferent, s’espera
poder recuperar al màxim les activitats i l’esperit d’aquestes jornades que
estiu rere estiu omplen els carrers i les places del poble de canalla, rialles i
il·lusió.
Com sempre, el Casal d’Estiu posa èmfasi en el treball de les emocions amb
els infants amb activitats i tallers que giren al voltant d’un centre d’interès.
Quin serà el d’enguany?
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I avui, a què juguem?
-Què has fet avui a l’escola?- Pregunteu sovint als vostres fills i filles.
-He jugat- Us contesten de forma espontània.

i racional es van desenvolupant amb l’únic acte de jugar i respectant els
diferents ritmes de cada nen i de cada nena.

I sí, és així. A les classes d’Educació Infantil de l’escola juguem molt.

A través del joc simbòlic, els nens i nenes representen el món real a la seva
manera, segons les seves regles i criteris. Gràcies a aquest tipus de joc, assimilen i comprenen millor el món que els envolta i els ajuda a posar unes
bases per a desenvolupar-se millor en el futur.

El Joc és una activitat universal i espontània que al llarg de la història de la
humanitat ha estat sempre present en totes les civilitzacions. La curiositat
és l’estímul necessari que mou l’infant a jugar. Jugant manipulen el seu
entorn, fan descobertes, imiten la realitat que viuen, assagen situacions
futures, a la vegada que expressen els seus sentiments i les seves emocions.
A l’escola el joc és un dels millors instruments d’aprenentatge que existeixen, en som molt conscients i ho potenciem al màxim.
Organitzar les aules en aquest sentit respon a una estratègia pedagògica
que persegueix el desenvolupament dels diferents aprenentatges de l’infant
en funció de les seves necessitats i, a la vegada, permet la seva integració.
Jugant interactuen entre ells, imiten els adults, es posen en el lloc de l’altre,
desenvolupen la seva imaginació, la creativitat, etc. S’expressen i intercanvien emocions, positives i negatives. Creen lideratge, aprenen a prendre
decisions personals i en grup, i d’aquesta manera la intel·ligència emocional

La Gent Gran s’activa
Durant el mes de juny s’han pogut reprendre algunes de les activitats de la
Gent Gran Activa que es van haver de suspendre aquest curs a causa de les
restriccions per fer front a la Covid-19. Gràcies a la millora de la situació
epidemiològica i a l’avenç de la vacunació aquest mes la gent gran podrà
tornar a gaudir d’activitats a l’aire lliure com el taitxí i el ball, i de la gimnàstica al poliesportiu, complint totes les normes de seguretat i higiene.
Des de Àrea d’Acció Social i Ciutadania es confia, i ja s’hi està treballant,
poder reprendre al setembre totes les activitats que curs rere curs s’han
ofert a la gent gran canongina.
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Per tant, el joc és una activitat necessària perquè l’infant creixi i es desenvolupi de manera saludable. No és un gaudi opcional, sinó un requisit
indispensable com altres activitats vitals com menjar, dormir…
Us convidem a jugar, a gaudir-ne en família i aprofitar el temps, sobretot
ara que és estiu. L’únic que necessiteu són ganes de passar-ho bé i créixer
junts, ja que ni els videojocs més nous, ni les tecnologies més avançades
ni les joguines més innovadores són necessàries per gaudir de moments
màgics amb els vostres fills i filles a casa, al carrer, a la platja...
No deixeu mai de jugar!
Mestres d’Educació Infantil
Escola la Canonja

Espectacle de foc per la
revetlla de Sant Joan

Benedicció de vehicles en
honor a Sant Cristòfol

Enguany, s’acosta una revetlla de Sant Joan que promet ser fogosa. Amb la
col·laboració del Motor Club la Canonja arribarà la Flama del Canigó des de
Reus com cada any, i un cop aquí faran un tomb pel poble.

El Motor Club la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i de la Parròquia Sant Sebastià, torna a organitzar la benedicció de
vehicles en honor a Sant Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels
viatgers. El diumenge 11 de juliol, a 2/4 de 12 del migdia, tothom que vulgui
es podrà trobar a la plaça Ernest Lluch amb els seus vehicles per dur-los al
replà de l’església de Sant Sebastià per tal que siguin beneïts.

A 2/4 de 10 de la nit, des de diferents llocs del poble i simultàniament, els
Diables de la Canonja anunciaran amb foc i llum que s’acosta l’hora del seu
espectacle. I és que a 2/4 de 12, a la plaça Catalunya, presentaran “Llucifer
vs. Diablessa: el poder de la Flama”, un espectacle de foc parlat on els líders
dels diables, Llucifer i Diablessa, lluitaran pel poder de la flama. No us ho
perdeu! L’aforament serà limitat.

Enguany es recupera la tradició de la benedicció al replà de l’església i no
es farà davant de l’església de Masricart com es venia fent en les últimes
edicions.

Concurs per escollir la imatge de la Festa major d’estiu
L’Àrea de Festes anima a aquelles persones més
artístiques a crear la imatge de la Festa Major
d’Estiu de la Canonja 2021, que s’utilitzarà per
la samarreta i pel programa de festes. Per aquest
motiu, ha creat un concurs per tal d’escollir una
nova imatge gràfica original, expressiva i de
qualitat com a reclam de la Festa Major, inspirada en algun element o aspecte relacionat amb la
Festa Major canongina.
El termini per presentar les propostes a aquest
concurs finalitza el dia 2 de juliol i el premi té
una dotació en metàl·lic de 800 €. Trobareu les
bases amb tota la informació a la Seu electrònica
de l’Ajuntament de la Canonja.

BASES DEL
CONCURS
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Salvador Ferré
Budesca

PSC - Som l’alternativa
El passat 21 de maig, Pere Aragonès va ser
investit com a President de la Generalitat
dos mesos i mig després de la constitució
de l’actual Parlament, després de 3 sessions
d’investidura, després de setmanes de diferències airejades públicament sense cap
pudor, després d’ultimàtums, després de trencaments de negociacions i finalment en 48
hores van tancar un acord en el que no tenim
massa confiança, al menys els i les socialistes
i creiem que no som els únics, per formar un
Govern, fins i tot amb desercions de darrera
hora, i que és una repetició del que hem sofert aquests tres darrers anys. I diem “sofert”
perquè la gestió dels últims temps, afegida als
efectes de la crisi de la pandèmia, ha estat un
patiment per a tots els catalans i catalanes.
Un Govern que es marca, altre cop, objectius
que s’ha demostrat que són inabastables, que
no representen al conjunt de la ciutadania, i
que tornen a generar falses expectatives que
no faran més que tornar a produir frustració a
aquells que els donen suport electoral.
Amb un relat sustentat en cinc enganys: una
majoria fictícia no representativa d’un ampli consens dels catalans; unes institucions
fictícies que no tenen cap base legal ni representen l’àmplia diversitat de catalans; la
unilateralitat d’uns drets ficticis que no són
d’aplicació a Catalunya, doncs Catalunya no
és una colònia i, a més, Espanya és una democràcia plena reconeguda internacionalment;
la vinculació d’avenços socials a ruptures
territorials insolidàries (nosaltres sols serem
més rics i podrem viure millor), no volent entendre que ser d’esquerres i progressista no és
ser independentista, és ser internacionalista; i,
finalment, fer creure que els darrers deu anys
de governs processistes han estat un èxit
quan, de fet, han estat segurament els pitjors
dels darrers tres-cents anys.
És el moment de treballar pel bé de tots els
ciutadans de Catalunya, arrosseguem una crisi econòmica des del 2008 de la que no ens
hem sortit i que s’ha agreujat considerablement per culpa de la pandèmia de la Covid-19.
Des del PSC farem una oposició responsable,
ajudarem en tot allò que millori la qualitat de
vida dels catalans i catalanes, donarem suport
a aquelles mesures necessàries per afrontar la
pandèmia, així com també per la gestió dels
fons europeus que han de ser una oportuni16

tat que no podem desaprofitar per sortir de
la crisi. Però els i les socialistes també som
l’alternativa, l’alternativa a uns governs que,
com dèiem, no han treballat pel conjunt de la
ciutadania i s’han dedicat a vendre’ns utopies
irrealitzables. I, com som l’alternativa, estarem
amatents a tot allò que faci el Govern perquè
les seves accions serveixin per unir la societat
catalana i no per dividir-la com han fet fins
ara.

Oriol Olivé
Barberà

d’anys concret. Un pla que analitzi la situació
actual on caldrà veure les debilitats i fortaleses del comerç a la Canonja però també les
amenaces i oportunitats en relació a l’entorn,
amb la influència de dues grans ciutats i els
importants centres comercials a tocar. També
cal un pla que deixi clar quins objectius tenim a la Canonja i que reculli estratègies, és
a dir accions concretes que es puguin avaluar
i per tant revisar. En definitiva, un pla que sigui un patró per on la Regidoria de Promoció
Econòmica vagi teixint les accions, campanyes,
cursos de formació entre d’altres accions que
sigui avaluable i per tant millorable al llarg dels
anys.
En aquest sentit, començar per realitzar accions i estratègies com la campanya del “Rasca
i guanya a la Canonja” o cursos de formació
sense abans tenir un pla concret, és com diem
al nostre país, començar la casa per la teulada.

Començar la casa per la teulada
Fa dos anys ja de l’inici de l’actual legislatura i des de Som Poble volem que la Canonja
emprengui un nou camí en l’àrea de promoció
econòmica. Fa pocs dies vam conèixer la implementació de la campanya “ Rasca i guanya
a la Canonja” amb la qual l’Ajuntament de la
Canonja ha volgut dinamitzar el comerç local
al nostre poble.
El futur del comerç local a la Canonja com
en d’altres pobles passa per unes polítiques
transversals i continuades en el temps i com
a conseqüència d’un procés de reflexió i formació de com els municipis han d’afrontar les
actuals dinàmiques econòmiques, les no tan
noves pautes de consum o les conseqüències
de la pandèmia entre d’altres aspectes a tenir
en compte.
L’any 2019, al programa electoral, Som Poble
dèiem que a la Canonja no hi havia un treball
en xarxa entre diferents comerços i empreses,
sinó que cadascú treballava de manera individualitzada i sense connexió. En aquest sentit,
les campanyes impulsades per l’Ajuntament
poden ajudar a fer sentir la necessitat que
amb un treball conjunt de tots els agents es
poden aconseguir millors resultats. Cal que els
comerços i empreses, la Regidoria de Promoció Econòmica i també la ciutadania entenguem que el futur del petit comerç és en part,
el futur del nostre poble. L’activitat comercial
desenvolupada en els municipis és una activitat que dóna solució a les necessitats bàsiques
d’aprovisionament, a més de ser un element
de cohesió social que permet facilitar la convivència, la seguretat i el civisme al nostre poble.
Capgirar la situació necessita de la participació
de tothom però també que la Canonja es doti
d’un espai de reflexió i formació d’on sorgeixi
un pla de promoció econòmica per un interval

Francisco
Gómez Torres

X Aniversario de la independencia
de La Canonja
Han pasado 10 años desde que La Canonja
materializó su independencia acertadamente
pilotada por el alcalde Roc Muñoz, que lo cortés no quita lo valiente y a cada uno se le ha de
reconocer lo que le corresponde.
Los beneficios claros de tan acertados acontecimientos se fundan especialmente en 2
factores que se retroalimentan entre sí. Por
una banda el presupuesto que nuestro ayuntamiento dispone gracias a los impuestos derivados del complejo petroquímico y por otra
banda la autogestión que podemos realizar de
forma completamente personalizada a las necesidades de la ciudadanía.
Seria un error pensar que los beneficios económicos de los impuestos de la industria que
está asentada en nuestro municipio ha sido a
cambio poco o nada. Hemos pagado un precio
muy alto que conviene no olvidar porque ello
podría hacer banal y superficial nuestra exigencia en los beneficios que debemos recibir
a cambio. De entrada, les entregamos la mayor
parte de nuestras tierras, las más fértiles, las
más valiosas. Les entregamos nuestra playa, y
les entregamos la calidad de nuestro aire. Les
entregamos el control de las evacuaciones de
aguas fluviales y, sobre todo, les entregamos
una enorme porción de nuestra seguridad.
Solo un necio no exigiría después el recibir un

auténtico beneficio para él y su familia a cambio de tan importantes factores.
En estos 10 años La vida de nuestro pueblo no
ha cambiado significativamente, se ha notado
una cierta alegría presupuestaria en las asignaciones para presupuestos participativos,
ayudas a la escuela etc.. y, sobre todo edificios
faraónicos ya sean construidos o en proyecto.
Han pasado 10 años y nadie podría decir que
los servicios que recibimos hayan aumentado
significativamente. Tampoco han aumentado
las posibilidades económicas que podemos
disfrutar por vivir en un municipio tan bueno
económicamente.
Después de 10 años ya va siendo hora de que
los vecinos de la Canonja decidamos que modelo de pueblo queremos, tenemos la oportunidad de mejorar realmente los servicios que
recibimos exigiendo un modelo de gestión que
ponga el acento en servicios directos al ciudadano y no en edificios carísimos.
Después de 10 años va siendo hora de que seamos más exigentes con las políticas de empleabilidad y apoyo a emprendedores que tan necesarias son en esta difícil época que vivimos.
Después de 10 años va siendo hora de que tengamos una relación mas sana, transparente y
de confianza con las industrias que acogemos.
Nada de esto ocurrirá si no lo exiges tú, ciudadano de la Canonja. Si esperas a que te lo den,
sin más, quizás esto nunca ocurra y es por ello
que te animo a que te impliques en la política
municipal de nuestro pueblo.

Maite Olivé
Guinovart

Salut Emergències Mèdiques-SEM
Resum Nota de premsa. Maig 2021. Notícia
important pel ciutadà.
El SEM impulsa un nou model d’atenció emocional amb psicòlegs propis distribuïts per
Catalunya les 24 hores del dia, els 365 dies de
l’any. Es busca donar resposta a l’augment de
la demanda de suport emocional agreujat pels
efectes de la Covid.
Des d’aquest maig, el SEM compta amb un
equip de 90 psicòlegs que donaran atenció
presencial i no presencial als ciutadans com
també suport emocional a professionals de les
emergències i de la xarxa pública de Salut. Amb
aquest canvi de model es busca donar resposta

a les necessitats actuals i de futur de la cura de
la salut emocional, garantint una assistència
sanitària integral. L’any 2020 a Catalunya es va
registrar un increment de trastorns d’ansietat,
de casos de depressió i altres trastorns mentals.
L’atenció psicològica que va fer el SEM entre el
març de 2020 i març de 2021, es va incrementar en un 65% respecte a l’any anterior, assistint al total dels serveis realitzats per l’equip
de psicòlegs del SEM a ciutadans derivats des
del 061 Salut Respon, pel Gestors de contactes
Covid, provinents de l’aplicació web GestioEmocional.Cat o corresponents a seguiment del
programa Codi Risc Suïcidi que ja estan donats
d’alta però requereixen seguiment. L’objectiu
es la prevenció i detecció precoç i es posen
les bases per reforçar el suport i seguiment a
persones amb situacions lleus d’ansietat o depressió i que en un futur podrien derivar en
trastorns mentals amb l’objectiu de garantir
la continuïtat assistencial especialitzada a la
xarxa Pública de Salut. Aquest nou equip tindrà una funció polivalent, d’una banda prestar
atenció psicològica presencial a la ciutadania
desplaçant-se fins al lloc de l‘incident, víctimes
mortals, accidents, abús, agressions sexuals... i
per l’altra oferir l’atenció no presencial als ciutadans o professionals de la xarxa de Salut que
ho necessitin, accedint pels diversos canals de
Salut, el 061 Salut Respon o l’aplicació web.
Les atencions no presencials fetes per psicòlegs a traves del 061 Salut Respons van
registrar pics de més de 6.400 trucades mensuals. D’aquestes, un 13% van ser derivades a
l’Atenció Primària pel seu seguiment, un 13,5%
a centres de salut mental i el 3,5% va requerir
la mobilització d’un recurs com l’enviament
d’un metge o ambulància.
Des de la seva posada en marxa l’abril de
2020, l’aplicació web GestionaEmocional.Cat
ha pogut identificar gairebé 80.000 persones
que requerien ajuda psicològica urgent, en un
10% s’ha fet seguiment, un 2% s’ha derivat a
l’atenció primària i un 2% als serveis de salut mental de la xarxa sanitària. El perfil que
més ho demanda: dona, entre 41-55 anys.
L’aplicació avui té una mitjana de 1.500 usuaris al dia.

Marc Riu
i Rusell

La Canonja

Els petits canvis són poderosos
Als anys noranta, a TV3, hi sortia un personatge que, a partir de diferents situacions,
ens enviava missatges de com reciclar i al-

tres temàtiques relacionades amb el medi
ambient. Era el Capità Enciam i acabava les
seves intervencions amb aquesta sentència:
«els petits canvis són poderosos». Són unes
paraules amb força i que tenen molt sentit.
El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del
Medi Ambient, establert per l’ONU ja fa 44
anys, una jornada que té com a objectiu
conscienciar-nos de la necessitat de conviure amb respecte i responsabilitat amb
l’entorn natural, imprescindible per a la
nostra subsistència. S’intenta transmetre el
missatge que cadascun de nosaltres som un
actiu important per lluitar i combatre aquest
estat d’emergència climàtica en què vivim,
per revertir aquesta situació i intentar minimitzar els efectes del canvi climàtic, que són
molt visibles ja en els nostres dies. Les seves
conseqüències cada cop seran més palpables
i evidents. No oblidem que la descarbonització i la neutralitat climàtica que es pretén
per al 2050 marcarà la política dels propers
anys. Veurem canvis molt grans en la nostra
vida, com la irrupció de l’hidrogen verd, en
què la Canonja podrà ser un protagonista
important.
Des de l’àmbit municipal es poden fer moltes accions relacionades amb aquesta conscienciació ambiental. Per a algunes no cal fer
gaires esforços, però, en canvi, poden tenir
un impacte important en el nostre dia a dia,
en el nostre benestar més immediat. Amb
aquest objectiu hem proposat al ple, a través
d’una moció, treballar i pensar amb molta
cura l’arbrat que hi ha d’haver a tot el poble,
amb la implicació de tots els agents socials,
culturals i ecologistes (PSC ha votat en contra). Se sap que el verd urbà i la presència
d’arbrat viari contribueix a millorar la qualitat de vida dels nostres pobles. Arbres i espais verds acosten la natura a la ciutadania,
però també milloren l’entorn urbà, netegen
l’aire i ens aporten ombra i frescor. La plantada d’arbres sempre ha de ser un motiu de
satisfacció per part de tot el veïnat del poble,
per això és important fer-ne una bona tria.
Durant les setmanes de confinament municipal ens vam adonar de la importància de disposar d’aquests espais, que es van convertir
en indrets imprescindibles per al nostre dia
a dia, i per això és bàsica la seva conservació (des del nostre grup municipal vam fer
una campanya de neteja de la via verda, per
exemple). És una acció que podria ser l’inici
per participar en el projecte tan interessant
que és Vil·les florides.
Aquest és un exemple que, amb petites accions, podem millorar molt el benestar de
la nostra gent, embellir els nostres carrers i
tenir uns espais més saludables. No ho oblidem: «els petits canvis són poderosos».
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Comença la cinquena
edició dels Pressupostos
Participatius
El dia 14 de juny comença oficialment la cinquena edició dels Pressupostos
Participatius amb l’obertura del termini perquè els canongins i canongines
elaborin i enviïn les propostes d’inversió que creguin que són importants
i necessàries pel poble. I és que aquest procés pretén ser un canal efectiu
de democràcia participativa, atorgant a la ciutadania la capacitat de decidir com es destinaran 200.000 € de la partida d’inversions del pressupost
municipal del 2022.
Així doncs, del 14 de juny al 4 de juliol, els ciutadans i ciutadanes de 16 anys
o més empadronades a la Canonja podran fer arribar les seves propostes
a través del formulari online que s’activarà a la pàgina web municipal o en
paper, omplint el formulari grapat en aquest butlletí i dipositant-lo o bé a
la bústia exterior de l’Ajuntament (24 h) o a la urna de recepció del Castell
de Masricart (els matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h i les
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h, fins el 21 de juny que començarà
l’horari d’estiu obrint de dilluns a divendres de 9 a 13 h i les tardes de dilluns de 16 a 20 h).

TU
DECIDEIXES!

Aquestes propostes hauran de passar un estudi de validació tècnica per tal
que del 15 al 31 d’octubre es pugui realitzar la votació popular per escollir
les propostes guanyadores. En aquest sentit, l’any passat es va incorporar
un nou requisit important en aquest procés de selecció que estableix que
les propostes hauran de ser escollides per més d’un 15 % dels votants per
ser seleccionades.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Els Pressupostos Participatius, una eina de participació i creixement
Des de l’any 2017 que a la Canonja se celebren els Pressupostos Participatius, així doncs ja s’han tancat
quatre edicions que han permès tirar endavant projectes molt interessants proposats i escollits directament per la ciutadania.
El primer projecte destacat que es va executar va ser la cuina de l’Escola
la Canonja, obra que va marcar un abans i un després. El menjador de
l’escola, que fins llavors funcionava amb un servei de càtering, es va
dotar de cuina pròpia, amb un total de 175 metres quadrats i que va
suposar un cost de 162.700 euros. El mateix any també va sortir escollit
el projecte de l’Anella Verda, el circuit perimetral, d’uns 7 kilòmetres de
recorregut, que passa per camins rurals històrics i carrers del poble i
que en els últims anys ha dut a organitzar múltiples sortides a peu i en
bicicleta, i que aquest any de pandèmia ha esdevingut ruta d’esbarjo per
tanta gent.
En els anys posteriors també van seguir sorgint propostes molt diverses que han ajudat a millorar diferents espais del poble. Per exemple,
la instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la plaça Ernest
Lluch, les barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) al
parc del Sector Nord, la instal·lació d’una segona cortina al poliesportiu
per facilitar els entrenaments o les sis taules interpretatives del paisatge per tal d’identificar els principals elements geogràfics i naturals que
s’observen a l’horitzó.
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La renovació de la xarxa i equipaments audiovisuals de les aules
d’educació especial de l’escola de la Canonja, amb un total de 24 tauletes electròniques de gran format i 25 tauletes personals (de taula) per
cobrir les necessitats de les quatre aules d’Educació Especial i poder garantir a tot l’alumnat de l’escola una
igualtat de recursos tecnològics a l’aula, també va sorgir d’aquest procés participatiu. Així com la implementació de l’aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències relatives a la via pública i
la construcció d’una bèstia de foc, un mamut, de titularitat municipal que esperem que ben aviat es pugui
presentar i el puguem veure ballant i traient foc pels carrers i places del poble.

AGENDA juny i juliol de 2021
DEL 18 DE MAIG AL 8 DE JUNY

DISSABTE 3 DE JULIOL

Inscripcions a l’Estiu Actiu

Portes obertes del Refugi de la Guerra Civil

Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 h i els divendres de 17 a 21 h
Lloc: Al PIJ (C/ Raval, 25)
Més informació: WhatsApp 625 06 31 33 / Instagram @pijlacanonja
Places limitades

DEL 31 DE MAIG AL 18 DE JUNY
Exposició del 5è Aniversari del Mico de La Canonja

Horari: Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns a divendres 16 a 20 h
Lloc: Sala d'exposicions del Castell de Masricart

Horari: d’11.30 a 14 h
Lloc: Refugi de la plaça de la O

DIVENDRES 9 DE JULIOL
Joan Isaac, Carme Sansa i els Set pecats capitals

Hora: 22.30 h
Lloc: Hort del mas de l’abeurador
Aforament limitat. Adquisició d’invitacions a partir del 21 de juny a través de
Codetickets o, de manera excepcional, presencialment al Castell de Masricart
(Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns de 16 a 20 h).

DIUMENGE 11 DE JULIOL
Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol

Hora i lloc de trobada: A les 11.30 h a la plaça Ernest lluch
Lloc de la benedicció: Replà de l’església

DIVENDRES 16 DE JULIOL
Jordi Sans & The Souls i Jazz Noir

DEL 3 AL 12 DE JUNY
ECOVERD: Setmana dedicada al medi ambient i la vida saludable

9 DE JUNY
Sorteig de la campanya “Rasca i Guanya a la Canonja”

Sorteig de lots i vals de compra amb els targetons no premiats de la campanya

DISSABTE 12 DE JUNY
Xerrada Biodiversitat km O. Històries molt animals al costat
de casa
Hora: 19 h
Lloc: Sala noble del Castell de Masricart
Aforament limitat
A càrrec d’Evelyn Segura, biòloga i comunicadora. Col·laboradora a
Aruser@s a la Sexta i ¡Qué animal! a La 2.
Acte dins del programa de l’ECOVERD

DIMECRES 23 DE JUNY
Revetlla de Sant Joan

Arribada de la flama del Canigó a càrrec del Motor Club la Canonja.
A les 21.30 h, simultàniament a diferents llocs del poble els Diables de la
Canonja anunciaran amb foc i llum que ja s’acosta l’hora del seu espectacle.
A les 23.30 h, a la plaça Catalunya, “Llucifer vs. Diablessa: el poder de la
Flama” espectacle de foc parlat a càrrec dels Diables de la Canonja. Aforament limitat.

Hora: 22.30 h
Lloc: Hort del mas de l’abeurador
Aforament limitat. Adquisició
d’invitacions a partir del 21 de juny a
través de Codetickets o, de manera excepcional, presencialment al Castell de
Masricart (Matins de dilluns a divendres
de 9 a 13 h i tardes de dilluns de 16 a 20 h)

DIVENDRES 23 DE JULIOL
Camerata XXI i mirant al mar

Hora: 22.30 h
Lloc: Hort del mas de l’abeurador
Aforament limitat. Adquisició d’invitacions a partir del 21 de juny a través de
Codetickets o, de manera excepcional, presencialment al Castell de Masricart
(Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns de 16 a 20 h)

DIVENDRES 30 DE JULIOL
Habrá Kadabra? I el pitjor show de la història
Hora: 22.30 h
Lloc: Hort del mas de
l’abeurador
Aforament limitat. Adquisició
d’invitacions a partir del 21 de
juny a través de Codetickets o,
de manera excepcional, presencialment al Castell de Masricart
(Matins de dilluns a divendres
de 9 a 13 h i tardes de dilluns
de 16 a 20 h)
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Els divendres
9, 16, 23 i 30 de juliol

a les 22.30 h de la nit

a l’Hort del mas
de l’abeurador

Divendres 9 de juliol

Divendres 16 de juliol

Joan Isaac, Carme Sansa i
els Set pecats capitals

Jordi Sans & The Souls
i Jazz Noir

Divendres 23 de juliol

Divendres 30 de juliol

Camerata XXI i

Habrá Kadabra?
I el pitjor show de la història

mirant al mar

INVITACIONS

Aforament limitat. Adquisició d’invitacions a partir del 21 de juny a través de Codetickets o, de manera excepcional,
presencialment al Castell de Masricart (Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns de 16 a 20 h)
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