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Butlletí municipal - octubre i novembre 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
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
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

GUÀRDIA MUNICIPAL
Carrer Raval, 6 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
@lacanonja112

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

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 22.15 h. Dissabtes: de 9 a 20 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 dilluns, 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
977 194 039 - 625 063 133
joventut@lacanonja.cat
Pij la Canonja
@pijlacanonja

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
LÍNIA 72: Línia nocturna

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
Horari per Tots Sants: Del 25 al 30 d'octubre de 9 a
18 h i del 31 d'octubre al 2 de novembre de 9 a 20 h

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

Ús de l’skatepark
Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 a 21 h.
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 a 23 h.
(Els horaris poden variar amb motiu de la
pandèmia de la COVID-19)

www.lacanonja.cat
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Baixada d’impostos
Fa uns dies es va aprovar en el plenari municipal la baixada del coeficient de l’Impost de béns immobles residencial del 0,845 al 0,65,
el que suposa un 23% de rebaixa en el rebut de l’IBI dels canongins
per l’any 2022.
Aquesta mesura afectarà un total de 3.860 rebuts d’IBI urbà, que
representa un 95,63 % del total de rebuts i suposa una reducció
d’ingressos per l’any 2022. La rebaixa d’impostos sempre és una bona
notícia pel ciutadà i aquesta ha estat la voluntat per part nostra.
La proposta, molt meditada per l’equip de govern de l’Ajuntament,
no es planteja ara perquè sí, sinó que arriba precisament en un moment difícil, després de patir una pandèmia i de sofrir els efectes de
la crisi sanitària i econòmica. La voluntat que tenim amb aquesta
rebaixa és ser un petit ajut per les famílies i els ciutadans del nostre
municipi.
Des de ja fa anys i gràcies a la situació econòmica de l’Ajuntament
hem pogut dur a terme una política fiscal i tributària de contenció de
tributs i fins i tot de rebaixa d’alguns impostos. En moments difícils
com els que hem passat i estem passant, cal apostar per accions
concretes que repercuteixin directament a la butxaca del ciutadà i
això és el que fem.

Aquesta acció s’ha de sumar a la línia de subvencions destinades a
les famílies i que ja tenen una llarga trajectòria en aquest consistori,
com per exemple: els ajuts per la compra de llibres i material escolar, els ajuts pel naixement d’un fill, els ajuts al lloguer per a joves,
els ajuts per sufragar la quota de les llars d’infants de la Canonja,
les subvencions destinades a empreses i nous emprenedors, entre
d’altres.
Una altra de les preocupacions de l’equip de govern canongí és el
foment de les energies renovables, és per això que hem decidit introduir una nova bonificació fiscal del 50% de la quota íntegra de
l’impost sobre els béns immobles destinats a l’ús d’habitatge, en els
quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement del benefici fiscal.
Considerem oportú desenvolupar aquestes bonificacions per a tenir
en compte les diferents possibilitats d’instal·lació d’energies renovables, així com premiar les conductes ambientalment responsables.
Esperem que les mesures que es plantegen serveixin per a incentivar
encara més l’ús de l’energia solar a les llars.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde
Serveis 2

sumari

LA CANONJA INFORMA. Núm. 84, octubre i novembre 2021
Alcalde: Roc Muñoz Martínez | Direcció: Salvador Ferré Budesca | Coordinació: Laia
Carulla Olivan | Redacció: Ajuntament de la Canonja | Col·labora: Mercè Veciana |
Fotograﬁa: Ajuntament de la Canonja | Alberich Fotògrafs | Disseny original: Laia
Carulla Olivan | Disseny i Producció: Ortiga Rodríguez Impressors | Edició: Ajuntament
de la Canonja, Raval 11 (la Canonja), Tel: 977 54 34 89, ajuntament@lacanonja.cat,
www.lacanonja.cat | Tirada: 2.750 exemplars. Distribució gratuïta. Prohibida la venda.
Els escrits del butlletí són responsabilitat de l’Ajuntament de la Canonja excepte aquells
que són signats pels autors.

Editorial 3
Ha estat notícia 4-8
Ara toca 9
Actualitat 10-11
Serà notícia 12-15
Portaveus municipals 16 i 17
En bloc 18
Agenda 19

3

Presentació de la nova bèstia de foc, el Mamut, durant la Festa Major

Ofrenes florals per
Festa Major d’Estiu
d’agost, el nostre poble va poder gaudir, dins de les limitacommemorar la Diada Nacional Elcionspassatquemes
suposava la normativa derivada de la pandèmia de Covid, de la
Festa Major. La inventiva de les entitats del seguici i de l’Ajuntament va
de Catalunya
desenvolupar-se durant els dies previs per mantenir l’esperit comunitari
L’11 de setembre es va tornar a celebrar a la Canonja l’acte institucional per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya, després que l’any passat no
es pogués dur a terme a causa de les mesures per combatre la pandèmia
de la Covid-19.
Enguany, tot i que les prediccions meteorològiques feien témer el pitjor,
finalment el temps va acompanyar i una setantena de persones van assistir
a l’acte celebrat al pati del Castell complint totes les mesures de seguretat i
prevenció. Les entitats i partits polítics canongins, així com el mateix Ajuntament van fer les seves ofrenes florals a l’escultura de l’Onze de Setembre,
en record i homenatge a tots els catalans que al llarg de la història han
lluitat per la llibertat i la democràcia.

que se significa especialment en aquestes dates al nostre poble.
Tant el contingut com el format es van adaptar per tal d’oferir una alternativa segura que permetés l’assistència amb fluïdesa del màxim nombre de
persones als actes. D’aquesta manera, el pàrquing del mas de l’abeurador es
va convertir en el marc de la festa a la nit i la rambla 15 d’abril, en l’espai
del seguici popular.
Des de la regidoria de Festes, fent-nos ressò de tota la corporació, volem
agrair a tots els canongins i canongines que han participat a la Festa Major
d’estiu fent una menció especial a aquells que formen part de les entitats
del Seguici Popular atesa la seva voluntat inequívoca de tirar la Festa endavant malgrat tots els inconvenients.

La interpretació dels Segadors, a càrrec de l’AMTP Orfeó Canongí - el Tecler,
va cloure l’acte.

Màgia i il·lusionisme per
l’Impossible

la voluntat de l’Ajuntament de la Canonja és que l’Impossible no perdi el
seu caràcter de combinar espectacles dins d’un espai específic amb espectacles de carrer i recuperar en la mesura del possible la cercavila itinerant
que s’ha fet al llarg de tantes edicions.

El primer cap de setmana d’octubre ha tingut lloc a la Canonja una nova
edició del Festival de Màgia Impossible. En aquesta setzena edició, la quarta que es porta a terme al Poliesportiu, hi ha assistit al voltant d’un miler
d’espectadors entre els diferents actes.

No podem deixar d’assenyalar que aquest festival és possible gràcies a la
col·laboració de moltes persones que sota la direcció de Batall Produccions
i el Mag Gerard, han portat un cop més la màgia a la Canonja.

Si bé l’eix central és la màgia, en aquest festival descobrim les múltiples
facetes que ens presenta l’anomenat il·lusionisme. Des dels grans aparells
amb llums espectaculars, preludi de desaparicions i reaparicions increïbles
fins als trucs més senzills que aporten sensibilitat a l’espectacle. Tot i així,
sempre predomina el bon humor i la màgia familiar, ja sigui de la mà de
presentadors com Pepín Banzo a la gran gala de màgia o del món del clown
que presentaven els Tiritirantes com a cloenda de l’Impossible.
D’aquesta manera aquest festival s’ha convertit en una referència dins del
món de la màgia al Camp de Tarragona i cada cop més enllà. Alhora els espectadors canongins han esdevingut un públic especialitzat i amb criteri en
aquest tipus d’espectacles.
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Els reptes ara responen a la possibilitat de portar a terme el festival en el nou
teatre de l’Orfeó Canongí i veure com s’adapta a aquest nou espai. Tot i així,

Exposició fotogràfica de la
inauguració del bust dedicat
al bisbe Borràs
El passat 15 d’agost es compliren 50 anys de la inauguració del bust dedicat pel poble de la Canonja al bisbe-beat Manuel Borràs i Ferré. Per aquest
motiu el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, a través del seu
projecte Memòria Canongina, ha volgut recordar aquella inauguració de
1971 amb l’exposició retrospectiva d’algunes de les fotografies més significatives que realitzaren els fotògrafs tarragonins Ramon Vallvè i Segú
Chinchilla. L’exposició ha comptat amb la col·laboració de la Parròquia
Sant Sebastià de la Canonja; l’Ajuntament de la Canonja; l’Arxiu Centre
d’imatges de Tarragona i l’Institut Municipal Reus Cultura. Ha restat oberta
al públic, des del 12 d’agost fins al 19 de setembre, a l’interior de l’església
parroquial de Sant Sebastià, amb l’excepció del dia de la festa major en què
els plafons fotogràfics foren reubicats al Replà.
La peça original, de marbre blanc de Carrara, inaugurada l’any 1971, és
obra de l’escultor Bruno Gallart, deixeble de Salvador Martorell. No obstant, vint-i-un anys més tard, aquell bust original de marbre hagué de ser
substituït per una rèplica exacta fosa en bronze -realitzada pel mateix escultor Bruno Gallart- a causa d’uns actes vandàlics que li havien ocasionat
mutilacions importants. La restauració de la peça original de marbre fou
sufragada per l’Ajuntament de la Canonja i actualment està dipositada a
la planta baixa del Castell de Masricart.

A l’estiu l’escola s’ha posat a
punt pel nou curs
Com cada estiu, aprofitant les vacances escolars, l’Ajuntament de la Canonja realitza obres de manteniment i de reforma a l’Escola. Enguany s’han
fet diverses actuacions com pavimentar amb cautxú tou el pati interior de
l’àrea d’educació infantil o fer repassos de pintura i pintar completament el
menjador, on l’il·lustrador Miki Pérez hi ha creat un mural preciós dedicat a
la infància i els bons aliments.

També s’han fet feines de repàs de serralleria, en baranes, mestrejat de totes
les portes, etc... A l’espai exterior, s’han tallat arbres que es trobaven en mal
estat o que representaven un perill per la seguretat de l’edifici i de les persones, s’ha arreglat la gespa artificial del camp de futbol i s’ha retirat tot el
parterre de terra que quedava al voltant de la pista poliesportiva, i arranjat
tota la zona amb formigó i repassat totes les imperfeccions de la pista, com
la retirada de tota la tanca perimetral. També s’ha dut a terme l’endegament
de les aigües pluvials que inundaven el pati. Aquest endegament s’ha executat a partir de la construcció d’una nova canalització soterrada amb uns
calaixos de formigó de 2x1 metres. Finalment, també s’han instal·lat tots els
ordinadors nous de taula.

Un nou curs a la llar d’infants
A la llar d’infants Mare de Déu de l’esperança, hem començat el curs amb moltes ganes!!! Vetllem pel benestar dels nostres infants amb respecte, afecte i estima. Donem-los seguretat i confiança, per tal que puguin anar construint el seu camí. Els primers
dies a la llar són dies de primers contactes, vincles, espais nous, persones noves i experiències per viure.
Agraïm a totes les famílies la seva participació, col·laboració, disponibilitat i predisposició en aquests primers dies d’escola que
estem vivint.
Hem iniciat curs 21/22 amb dues aules de P2 , dues de P1 i una aula de P0. Si hi esteu interessats hi ha possibilitats d’obrir una
nova línia de P1 o P2, segons la demanda. Les famílies interessades es poden adreçar a la llar al carrer Major de Masricart, 10,
al correu electrònic e3008237@xtec.cat o trucant als telèfons 977550550 i 682904550.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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L’equip educatiu del Collblanc
us desitja un bon curs escolar
El dilluns 13 de setembre es va iniciar el nou curs escolar a l’Institut Collblanc, un curs marcat novament per les restriccions derivades de la pandèmia per COVID19. L’organització i funcionament és similar al curs anterior,
respectant totes les mesures del Procicat i desitjant poder-les relaxar a mesura que s’avanci el procés de vacunació del nostre alumnat.
Tota la comunitat educativa segueix realitzant un gran esforç per minimitzar l’impacte negatiu de la pandèmia i aprofitar l’oportunitat d’endinsarnos en el món virtual evitant la fractura digital, comptant amb el suport de
l’AMPA, l’Ajuntament i el Departament d’Educació. El repte es troba en com
millorar la qualitat i l’excel·lència sense disminuir alhora el pol de l’equitat i,
en conseqüència, l’adequada i curosa atenció a la diversitat que proporcioni
una compensació dels dèficits i les desigualtats de molts alumnes dins del
sistema educatiu.

Biblioteques amb D.O. i
activitats d’animació a la
lectura
Des de fa ja tres anys, la biblioteca de la Canonja forma part de les biblioteques amb Denominació d’Origen, per això des de la biblioteca s’ha fet un
expositor de llibres vinculats al món del vi, i el passat 28 de setembre es
va realitzar l’activitat MAKEART on els infants de la Canonja que s’hi van
apuntar van poder conèixer diferents obres d’art relacionades amb el món
vinícola i les van poder reproduir. Aprofitant també aquesta temàtica, el
primer llibre del Club de Lectura d’Adults, i que van comentar a la primera
sessió del curs el 5 d’octubre, va ser “Un viñedo en la Toscana”, una novel·la
que ens ensenya la importància de la perseverança, el bon gust i la capacitat de riure’s d’un mateix quan vols aconseguir un somni, en aquest cas el
somni dels protagonistes no era altre que poder crear el seu propi vi.
Amb l’inici del curs escolar també ha tornat el Senalló de Contes. El primer
dimarts d’octubre la Silvia Palazón ens va portar contes amb gust de sal i
de raïm. Una sessió on els més petits de casa van gaudir d’històries sorprenents del món dels aliments i dels sentiments.
El mes d’octubre també es reprèn l’activitat del Club de Lectura Infantil, en
aquesta primera sessió es treballarà el llibre: “L’illa de Paidonèsia” d’Oriol
Canosa, un llibre on els més petits gaudiran amb les aventures esbojarrades
d’en Nicolau.

El nostre objectiu no és transmetre informació i que l’aprenguin, sinó promoure que els alumnes construeixin un coneixement impregnat de saviesa.
La informació que reben només els porta a saber el que hi ha. El coneixement els hi comporta comprendre i generar arguments per a poder decidir
el que poden fer i la saviesa els hi dóna la possibilitat de plantejar-se què
val la pena fer.
Des del Collblanc, tot l’equip educatiu, promou l’aprenentatge dels sabers bàsics, sabent que cadascú necessita el seu temps per
trobar allò en què serà més competent. En
la nostra funció docent, és a ells a qui ens
devem, als/les nostres alumnes i la clau de
l’educació és saber veure darrera de cada
un/a d’ells/es, la persona que hi ha, les seves mancances i les seves virtuts,
fent-los sentir valorats/des i respectats/des.
Institut Collblanc
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La Canonja i l’Institut Català
d’Investigació Química signen
un conveni per desenvolupar
el Projecte Verd, Educacional i
Científic
L’Ajuntament de la Canonja aposta, dins de la seva política municipal, per
incentivar i donar suport a projectes de formació, recerca i divulgació científica de qualitat, a la vegada que vol fomentar els talents i les vocacions
científiques entre la gent jove. Per aquest motiu, el Consistori canongí ha
establert una col·laboració amb l’Institut Català d’Investigació Química
(ICIQ), un centre de referència mundial en aquest àmbit que treballa per
promoure la recerca i la innovació de les ciències químiques.
El 27 de setembre, l’alcalde Roc Muñoz va signar un conveni amb el director
de la Fundació Institut Català d’Investigació Química, Dr. Emilio Palomares,
per desenvolupar el Projecte Verd, Educacional i Científic de la Canonja que
es dividirà en dues parts. Per una banda la part científica, que consisteix
en el suport econòmic per part de l’Ajuntament d’un investigador/a predoctoral que treballi en l’àmbit de la química verda en un dels grups de
recerca de l’ICIQ. Per l’altra, l’activitat divulgativa i de formació de la química
verda. L’objectiu aquí “és despertar vocacions científic-tecnològiques des
de la infància, potenciant l’ús del mètode científic i de l’experimentació en
l’etapa d’educació primària, secundària i batxillerat”, explica l’alcalde. També
es pretén promoure l’alfabetització científica entre joves i adults, així com
en persones de la tercera edat.
“Trobar aliats que ajudin a assolir els objectius és tan important en la ciència
com en la vida. Així, volem obrir les portes del nostre centre per apropar la
recerca en química verda a la ciutadania de la Canonja, la qual cosa ens per-

Donació de documentació del
Centre d’Estudis Canongins a
l’Ajuntament
El president del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví i l’alcalde de
l’Ajuntament de la Canonja han formalitzat la signatura d’un conveni regulador de donació de documentació històrica a l’Ajuntament per tal que sigui
incorporada als fons documentals públics de l’Arxiu Municipal, ubicat al
Castell de Masricart, amb la finalitat que aquesta documentació sigui catalogada i conservada adequadament, a més de ser consultable per qualsevol
persona que hi estigui interessada a partir de finals de desembre de 2021.

metrà reforçar el vincle amb el territori i fomentar les vocacions en ciència
a casa nostra,” comenta Emilio Palomares director de l’ICIQ.
També ha assistit a la signatura del conveni la investigadora predoctoral
del grup del Prof. Julio Lloret-Fillol, Geyla Dubed, qui desenvoluparà la proposta “Producció de combustibles i gas de síntesi a partir de CO2 i aigua”.
Sota el paraigua del Projecte Verd, Educacional i Científic, la investigadora
desenvoluparà la proposta científica, que se centrarà en la creació d’una
cel·la electrocatalítica de flux per a la transformació de CO2 en gas de síntesi (CO i H2). L’objectiu de la proposta és fer avançar aquesta tecnologia, ja
que tot i el seu gran potencial, encara no s’ha desenvolupat a escala industrial electrolitzadors durables i d’alt rendiment per aquesta transformació.
Ara el que queda és concretar com es duran a terme aquestes accions de
caràcter divulgatiu i de formació, que podrien ser en forma d’activitats
extraescolars a l’Escola i a l’Institut de Secundària, xerrades, conferències
o tallers pel públic general. “Una de les primeres accions en les que ja s’hi
està treballant és en la participació de l’ICIQ a la Setmana de la Ciència de
la Canonja”, explica l’alcalde Muñoz.

Canonja. Una institució centenària” Treballs Canongins 1985, CECPC, la
Canonja,1985.
• Fons personal Antonio Bertran, amb diversa documentació manuscrita i personal del s.XIX, relacionada amb la família i l’activitat professional
d’Antonio Bertran.
• Fons de l’Associació de Veïns de la Canonja ( 1974-1978) que inclou informació diversa sobre el funcionament de l’entitat i dels veïns associats.
• Exemplars de la revista Estímul (des de 1984 fins al seu últim número
publicat), editada per l’Orfeó Canongí.

La documentació històrica objecte de donació per part del Centre d’Estudis
és la següent:
• Fons Josep Canadell Rongés, referent a correspondència i comptabilitat
generada per l’empresa familiar compartida amb el seu germà i dedicada
al comerç de vins. També diversos diplomes emmarcats de Pau Canadell
Rongés.
• Fons de la Germandat de St. Antoni de Pàdua (1861-1985), que inclou
llibres de socis, altes i baixes, comptabilitat, llibres d’Actes, Estatuts en original manuscrit i edició impresa i dues separates de l’estudi històric realitzat
per Francesc Roig Queralt “La Germandat de Sant Antoni de Pàdua de la
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La temporada d’estiu a les
piscines canongines torna a
ser un èxit
Hem deixat l’estiu enrere i és hora de fer balanç dels resultats de la piscina
i dels cursets de natació. Ha estat el segon any amb restriccions i mesures sanitàries, però, malgrat aquestes circumstàncies, s’ha assolit un gran
èxit d’afluència a les instal·lacions aquàtiques canongines. Cal esmentar
l’esforç, la col·laboració i la comprensió dels nostres usuaris a l’hora de
respectar i assumir la nova situació.
Així mateix, s’ha assolit un nou rècord de participació de nens i nenes en els
cursets de natació. Any rere any, la professionalitat i dedicació dels professors i la forma d’organitzar els cursets per quinzenes amb caràcter intensiu,
fan que els resultats siguin molt positius i que es facin ressò més enllà del
nostre terme municipal.
Finalitzats els cursets, l’alumnat, molt il·lusionat, ha rebut les seves medalles en reconeixement als seu treball en l’acte de cloenda celebrat al mateix
recinte de les piscines municipals.

l’Escola d’adults comença un
nou curs
L’Escola d’adults municipal ha iniciat el curs 2021-2022 el 6 d’octubre, a
l’aula polivalent del Castell de Masricart.
La tornada presencial a l’aula s’ha organitzat de manera que ofereixi les
màximes garanties de seguretat i salut per a totes les persones participants
i alhora atorgui el dret a una educació de qualitat.
Es continuaran mantenint totes les mesures sanitàries del curs anterior: l´ús
obligatori de mascareta, la distància de seguretat, el rentat de mans amb
gel hidroalcohòlic, la desinfecció d’espais i la ventilació; pautes que, donat
el context de pandèmia que estem vivint, caldrà anar revisant i adaptant a
la seva evolució.
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Les preinscripcions realitzades han determinat els programes a desenvolupar. La trentena d’alumnes es repartiran en els cursos de Formació instrumental de nivells 1, 2 i 3 (amb objectius d’aprenentatge i millora de
l’escriptura, lectura i càlcul), i en el curs de Català nivell intermedi B2.

L’Ajuntament facilita de nou a la població canongina un entorn d’aprenentatge
on l’alumnat adult pugui continuar adquirint nous coneixements i habilitats,
enriquir-se com a persona i compartir vivències, sentiments i opinions.
Endavant amb el nou curs!

Resum del Ple ordinari del 7
d’octubre
En el Ple ordinari del passat dijous 7
d’octubre, celebrat de forma telemàtica, es
van aprovar provisionalment, per unanimitat, diverses modificacions de les ordenances fiscals entre les que destaca la rebaixa
del coeficient de l’Impost de Béns Immobles dels béns de naturalesa urbana
del 0,845 al 0,650, que representarà una reducció del 23% en la quota
íntegra del l’Impost i que afectarà a un total de 3.680 rebuts que representen 95,63 % del padró fiscal. En aquesta mateixa ordenança es va establir
la bonificació del 50% de la quota de l’impost durant cinc anys pels immobles destinats a l’ús d’habitatge, en els quals s’instal·lin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
Pel que fa a l’aprovació provisional de la resta de modificacions de les ordenances fiscals, es van passar pel Ple quatre punts més, destacant la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres per establir bonificacions del
90% per l’execució d’instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats i del 95 % per aquelles en què
incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
També es va aprovar provisionalment la proposta d’avanç de planejament

de la modificació puntual número 5 del POUM, per modificar l’àmbit del
PAU-9 i de la zona que es troba al sud del Camp d’esports municipal i la
proposta de modificació puntual número 7 del POUM, per la qualificació de
la finca situada a la Plaça Mestre Gols núm. 2 de la Canonja, ara de titularitat municipal, com a sistema d’equipaments comunitaris.
També es va passar pel ple l’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança general de subvencions per adequar-la a la normativa estatal
vigent i per simplificar els processos de les convocatòries.
Els grups de l’oposició van presentar tres mocions que no van prosperar al
no comptar amb el suport de grup de govern. Una d’ERC i C’s per la creació d’una comissió que estudiï i impulsi la creació d’un viver d’empreses,
una altra d’ERC en contra de l’increment de preus de l’electricitat i crida
a la mobilització i, finalment, una de Junts per garantir el compromís de
l’Ajuntament amb la transició energètica.
La sessió del ple va finalitzar donant resposta a diferents precs i preguntes
dels grups d’ERC i Junts.
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.

CANAL DE
YOUTUBE

Miquel Sabaté Pagès, nou regidor de Som Poble
El nou regidor del grup municipal de Som Poble – Alternativa Municipalista
(SP-AMUNT), Miquel Joan Sabaté Pagès, va prendre possessió del càrrec a
la sessió extraordinària del Ple Municipal celebrat el passat dijous, 30 de
setembre, per tal de que es pogués incorporar a la Comissió informativa que
se celebrava el mateix dia.
Miquel J. Sabaté ha pres el relleu al regidor Oriol Olivé Barberà, que va donar
a conèixer formalment la renúncia al seu càrrec electe a la sessió plenària
celebrada el 29 de juliol passat.
Després de la seva promesa del càrrec, l’alcalde Roc Muñoz va fer-li lliurament de les insígnies d’or i plata de l’Ajuntament i va donar la benvinguda
al nou regidor donant-li l’enhorabona i desitjant-li molta sort.

Miquel Joan Sabaté Pagès va néixer a Tarragona al 1963, és Tècnic en Informàtica de
Gestió titulat en FP de 2n grau. Ha treballat
en el sector de la banca privada, ocupant diferents càrrecs. Sense cap vinculació ni militància política, ha estat Cap a l’Agrupació
Escolta l’Estornell de l’Espluga de Francolí,
Secretari del Centre Excursionista Francolí,
col·laborador esporàdic en revistes locals
com El Francolí, L’Estornell i altres, membre
fundacional de L’Espluga FM Ràdio, Vocal
del Consell Escolar del CEIP La Canonja i
component del Grup teatral Camàndules de
l’Orfeó Canongí.
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PRESS
UPOS
TOS P
ART

Comença la
votació popular
dels Pressupostos
Participatius
Del 15 al 31 d’octubre, tota la població de 16 anys o més,
empadronada al municipi, tindrà l’oportunitat de votar les
propostes dels Pressupostos Participatius 2021-2022 per
tal de decidir el destí final de 200.000 € del pressupost
municipal per a inversions. Cada votant haurà de seleccionar obligatòriament 3 propostes de la butlleta. La votació
es podrà fer efectiva telemàticament a través de la pàgina web https://participacio.lacanonja.cat/ mitjançant un
procés de registre. I també es podrà votar presencialment,
presentant el DNI, a les oficines de l’Ajuntament i al Castell
de Masricart.
Les propostes finals se seleccionaran en base a l’ordre de
prioritats obtingut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar als 200.000 €, la partida
determinada per al procés. Així doncs, s’escolliran aquelles
propostes la suma de les quals sigui la més propera al límit
econòmic, sempre tenint en compte els vots obtinguts. Les
propostes que no siguin escollides per un mínim del 15 %
dels votants no podran ser seleccionades.
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80.000 €

200.000 €

Millorar i mantenir l’Anella Verda:

Millorar alguna de les zones del camí com la que toca a Bonavista, reforçant senyalitzacions i millores de ferm on calgui.

Fer el carrer Sol de plataforma única:

35.000 €

Crear un carrer de plataforma única des del carrer
Nou fins al carrer Sant Antoni.

35.000 €

Sistema enrotllable motoritzat
xarxes protecció poliesportiu:
Ombra al Parc de les Dues Hortes:
Instal·lació d’una vela que proporcioni ombra a
diferents zones del parc.
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Instal·lació d’un sistema mecanitzat i motoritzat per baixar i pujar les xarxes existents
en els dos testers de la pista del poliesportiu.

Pots votar amb
la butlleta o en aquest enllaç
on hi trobaràs més informació sobre les diferents propostes
15.000 €
50.000 €

Elements de cartellera
municipal:

Ombra a la zona de jocs de la plaça Ernest Lluch:

Instal·lació de 4 elements (tòtems)
cilíndrics informatius en diferents
ubicacions del poble.

Col·locació d’una estructura amb veles a la zona on es va instal·lar el joc
per a preadolescents.

12.000 €

10.000 €

Semàfors intel·ligents en diferents encreuaments:

Ombra a l’skatepark:

Instal·lació de diferents càmeres de regulació semafòrica a dos encreuaments: el del carrer Masricart amb Bassa Fonda, i el del carrer Escultor
Martorell amb Carrasco i Formiguera.

Instal·lació de 6 pals amb teles orgàniques per generar ombra.

60.000 €

70.000 €

Millora de l’entrada a la Canonja per l’avinguda de
la Florida:

Enjardinar la rotonda i dissenyar i instal·lar lletres anunciant el nom de la
Canonja.

Renovació i millora del parc del carrer Tramuntana:

Millora i renovació del Parc del carrer Tramuntana amb instal·lació de nous
jocs, paviments tous i noves zones d’ombra.

5.000 €
2.000 €

Pantalla digital a la llar d’infants:

D’acord amb la direcció del Centre, es proposa l’adquisició d’una pantalla
digital per a la sala d’ús comú.

Reforç de la il·luminació de la zona
comuna del Castell de Masricart.
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Preparant el Carnaval 2022
Amb totes les incerteses possibles però també amb la il·lusió que atorga la
millora de les dades mèdiques sobre la incidència de la Covid en la població.
Des de l’Ajuntament de la Canonja ens disposem a preparar el Carnaval
2022.
Amb la previsió de celebrar, si la normativa ho permet, la rua de Carnaval
el proper 27 de febrer, durant el mes d’octubre tindrà lloc la primera reunió
de Carnaval per tal de començar a preparar els actes de Carnaval i estudiar
possibles alternatives en funció de la normativa aplicable en cada moment.
Mantenir encesa la flama del Carnaval canongí és el principal objectiu de la
Regidoria de Festes que vol treballar per organitzar el màxim d’actes possible en la forma en què es duen a terme de manera tradicional.

Escola la Canonja –
Pla d’Educació Digital de
Catalunya
El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir
al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en
l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps
que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i
els centres educatius en el marc de la transformació educativa.
Els objectius són:
• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents
en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital
docent entesa com una competència clau del segle XXI.
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.
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Per tal d’assolir aquests objectius és necessari assegurar la connectivitat
dels centres educatius i proporcionar els equipaments necessaris a alumnes
i docents. A l’Escola, rebrem equipaments (PC) destinats a l’alumnat de 5è
i 6è de primària. Des del Departament d’Educació posen a la disposició dels
alumnes de Cicle Superior aquests ordinadors per a que se’n faci un bon ús

Tornen les activitats de la
Gent Gran Activa
Per fi, després d’una bona temporada sense poder dur a terme les activitats
de la Gent Gran a causa de la pandèmia, podem anunciar amb molta il·lusió
que el dilluns 18 d’octubre començaran aquestes activitats a l’edifici ÈPOCA
i a la pista del poliesportiu: informàtica, coral, gimnàstica, manualitats, ball,
teatre, sardanes, senderisme, jocs de memòria i taitxí. No cal dir que totes
les activitats compliran amb els protocols i la normativa per fer front a la
Covid-19.

i completar l’aprenentatge de l’alumnat a casa. Serà responsabilitat de les
famílies assegurar que es manté el maquinari prestat en bon estat al llarg
de tot el curs. A final de curs aquest maquinari prestat retornarà al centre.
El centre podrà determinar al llarg del curs diversos punts de control (si
així ho considera). Cal destacar que no és un ordinador de la propietat dels
alumnes, sinó que en podran fer ús al llarg de tot aquest curs escolar 202122 perquè el Departament d’Educació en possibilita el préstec.
Us facilitem aquest enllaç
per saber-ne més:
Pla d’educació
digital
ESPEREM TREURE’N EL MÀXIM PROFIT!!!.
Elisenda Virgili i José
Directora de l’Escola La Canonja

INVITACIONS
DISPONIBLES A
PARTIR DEL 27
D’OCTUBRE

Teatre i humor per retre
homenatge a Tricicle

La Setmana de la Ciència a
la Canonja

La companyia Clownic presentarà el dia 13 de novembre a dos quarts de
nou del vespre al saló d’actes de l’escola de la Canonja el seu darrer espectacle “Hotel Flamingo”

Des de l’Ajuntament de la Canonja es reprèn la participació del nostre
poble a la celebració de la Setmana de la Ciència que tindrà lloc entre
els dies 12 i 21 de novembre i que coordina la Fundació Catalana per la
Recerca i la Innovació.

Clownic ha estat sempre lligada a Tricicle, primer fent els seus espectacles, tot i que ja fa més de 10 anys que van començar a fer les seves pròpies obres, i ara que Tricicle s’ha retirat ha arribat el moment de retre’ls-hi
aquest homenatge i agrair tot el que han heretat d’ells. GRÀCIES, TRICICLE!
L’antic Hotel Flamingo vol reobrir les portes. El nou director i propietari
sempre ha estat un visionari dels negocis. Per aquest motiu té la gran idea
d’obrir les portes de l’hotel en plena pandèmia. Està totalment convençut
del gran èxit de l’Hotel Flamingo.
Inspirats en la imatge dels personatges principals que la sèrie “Tres estrelles” ens va deixar gravada a la retina quan érem petits, han creat aquest
espectacle que ens situa en la recepció d’un hotel que fa anys i panys que
va viure el seu millor moment. Clownic segueix amb l’objectiu de fer riure
el públic cada 10 segons amb un ritme trepidant, aquest cop darrere del
taulell de la recepció de l’Hotel Flamingo.
L’Ajuntament de la Canonja ha previst per a aquesta actuació un sistema
d’invitacions amb una fiança de 2 euros que es retornarà un cop s’hagi
comprovat l’assistència a l’espectacle. La reserva d’invitacions es portarà
a terme des de la plataforma de Codetickets i al Castell de Masricart. S’hi
podrà accedir a partir del dia 27 d’octubre.

A la Canonja hi trobarem tot un seguit d’actes al voltant del món de la
ciència. Al Castell de Masricart hi haurà diferents actes. El primer el divendres 12 a les set de la tarda, Geyla Caridad Dubed, investigadora estudiant
de doctorat del grup del professor Julio Lloret-Fillol, ens parlarà, sota el
títol de “CO2 y H2O, grandes aliados”, del seu projecte de combustibles
renovables i sostenibilitat, becat per l’Ajuntament de la Canonja, fruit de
la col·laboració amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).
El dimarts 16, també a les set de la tarda, gaudirem una sessió de monòlegs
científics que en clau d’humor ens presenta “Big Van Ciència” i que ja ens han
visitat en diverses ocasions. I el divendres 19 tindrem una xerrada informativa
sobre la Covid-19 a càrrec de l’Equip d’Atenció Primària de la Canonja..
El dissabte dia 20 a dos quarts de dotze del migdia, en Miquel Guardiola,
responsable de socialització de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), portarà a terme al pati del Castell de Masricart una
demostració d’elements prehistòrics.
Així mateix, dins de la setmana de la ciència hi haurà tot un seguit
d’activitats adreçades a l’escola i l’Institut per tal de donar a conèixer diferents àmbits en el camp de la investigació.

Nova temporada al PIJ
El PIJ de la Canonja està treballant per oferir un ampli ventall d’activitats, formacions i iniciatives per
aquesta nova temporada.
Gràcies a l’alta participació durant els darrers anys el PIJ de la Canonja ha aconseguit ser un punt de
referència juvenil al nostre poble i és per això que volem ampliar el nostre ventall d’activitats i acompanyaments per seguir sent una peça clau a l’eix juvenil.
El treball al carrer serà unes de les noves iniciatives, apropar-se al jovent i oferir diferents recursos i
dinamitzacions sobre temàtiques d’interès juvenil.
Per aquesta nova temporada volem comptar amb la teva opinió, la teva participació i sobretot les
teves propostes (les podeu enviar per MD a l’Instagram @pijlacanonja).
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La Canonja millorarà
l’accessibilitat de la xarxa
semafòrica
Per tal de millorar la xarxa semafòrica del poble i augmentar l’accessibilitat
i seguretat dels carrers, així com per adequar-la al codi d’accessibilitat vigent, pròximament l’Ajuntament instal·larà els elements necessaris per tal
que els semàfors emetin un senyal sonor que serveixi de guia a les persones
invidents en els següents punts: al creuament entre l’avinguda de la Florida
i el camí dels Antigons, al pas regulat al carrer Marina, al creuament entre
el carrer de Masricart i el carrer Bassa Fonda i al creuament entre l’avinguda
Carrasco i Formiguera i el carrer Escultor Martorell.

Formació, suport i orientació
per millorar l’ocupació
El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament ofereix suport
a les persones que busquen ocupació o orientació laboral, així com al comerç i petites empreses per a que neixin i/o es consolidin al municipi i
alhora generin ocupació, amb propostes per dinamitzar el teixit comercial.
Actualment hi ha en marxa un pla d’ocupació, en col·laboració amb el SOC,
per a 4 persones que formaran un grup de dues parelles per fomentar i informar del bon ús dels serveis que tenim al poble, parcs, brosses i normativa
per animals de companyia. Pel que fa a la formació s’han dut a terme dos
cursos de conducció de carretons amb un total de 30 persones que han
assolit la formació i posterior carnet, al setembre es va fer els curs de manipulació d’aliments, i pel novembre s’ha organitzat el de monitors de lleure.
També hi ha previst fer un calendari de formacions diverses, amb l´objectiu
de millorar l’ocupacionalitat de canongins i canongines.
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L’Ajuntament és conscient de l´escenari al mercat de treball actual colpejat
per la COVID-19, els ERTOs, la dificultat d’incorporar-se per primera vegada al mercat de treball o reincorporar-se després d’un temps a l’atur, per
aquest motiu el que es pretén és oferir eines i oportunitats a la ciutadania
per tal de millorar l’accés al mercat de treball. El regidor d’Ocupació, Francesc Roca, explica que “treballem conjuntament amb l’àrea de Joventut per
coordinar activitats, formacions i iniciatives dirigides al jovent de la Canonja, com ara el curs de monitors de lleure dirigit a joves de 18 a 22 anys.

El Centre Obert engega el
curs amb molta il·lusió
Amb l’arribada del nou curs escolar també engega el curs del Casal Infantil,
des de finals de setembre fins al mes de juny. Al Casal s’hi duen a terme
activitats de reforç, tallers de manualitats, jocs, esport, sortides pel municipi
i altres activitats culturals. Enguany, a més a més dels grups estables, també
hi haurà l’espai familiar. També es tornaran a celebrar les especials festes
populars com el Dia dels Drets dels Infants, la Castanyada, la festa d’hivern,
el Carnaval, la festa de primavera i Sant Jordi.
El Centre Obert obre les seves portes amb més alegria i il·lusió que mai,
complint amb tots els protocols i la normativa per fer front a la Covid-19.

Aquest curs els obrirà oportunitats de feina, formació, i realització personal
treballant a la comunitat i per la comunitat”. Aquest treball conjunt continuarà en l’organització de formacions anuals. L’àrea d’Ocupació treballa
horitzontalment amb altres regidories a més a més de la de Joventut, com
la de Serveis Socials i la de Recursos Humans.
Algunes formacions que es duen a terme són subvencionades íntegrament
per IDFO i d’altres pels estaments oficials com el SOC o Garantia Juvenil,
aprofitant així les oportunitats que puguin arribar de les diferents administracions, la resta d’actuacions es fan amb fons municipals.

L’ACA subvenciona les
feines de manteniment i
conservació de la Riera de la
Boella
L’Ajuntament ha adjudicat les obres compreses a la Memòria valorada de
manteniment i conservació de la Riera de la Boella, al tram comprès entre
la Carretera Nacional 340 i el Camí de la Coma, per import de 18.508,60 €,
IVA exclòs del preu, havent-se fixat el termini d’un any des de la data de
formalització del contracte per a la finalització de les esmentades obres.
L’actuació es troba subvencionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
per import total de 37.017,20 € (import de subvenció atorgada per a la
realització dels treballs esmentats corresponents a dues anualitats), d’acord
amb la Resolució TES/1053/2020, de 15 de maig, publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 8137, de 20 de maig, per la qual es va fer
públic l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua,
aprovant-se el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques
2020–2021, incloses les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens
locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres
públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, i d’acord amb la Resolució
TES/1736/2020, de 14 de juliol (DOGC núm. 8182, de 21 de juliol), de convocatòria per a la concessió de les dites subvencions.

Tots Sants
Amb motiu de la celebració de Tots Sants, el cementiri amplia l’horari al
públic. Del 25 al 30 d’octubre romandrà obert de nou del matí a sis de la
tarda i del 31 d’octubre al 2 de novembre de nou del matí a vuit del vespre.
Cal destacar que aquests últims mesos s’estan realitzant diferents treballs
de millores al cementiri com repintar totes les illes de nínxols, incloses les
cobertes de la zona antiga amb pintura impermeabilitzant, així com les
fonts, els bancs, la capella, les façanes interiors i exteriors... També s’han fet
diversos arranjaments al paviment, s’ha instal·lat un equip de música i s’han
arreglat i millorat les jardineres i la gespa.
Finalment, per al dia de Tots Sants, entre les dotze del migdia i dos quarts de
tres de la tarda, hi haurà música en directe a càrrec del trio de corda Harmònics amb un programa clàssic triat específicament per a aquesta diada.

En marxa la segona fase
de les obres del Mas de
l’Abeurador
El mes de setembre ha començat la segona fase de les obres de rehabilitació i condicionament del Mas de l’Abeurador, consistent en l’execució
d’una sala polivalent en planta baixa, de nova construcció, i en l’execució
de les instal·lacions i acabats de les dependències condicionades durant
les obres de la primera fase. L’objectiu final d’aquesta fase de les obres és
deixar l’edifici acabat i preparat per la posterior execució del projecte de
Museografia, el qual ha d’omplir de contingut i activitat el futur Centre
d’Interpretació del Jaciment de la Boella.
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Salvador Ferré
Budesca

Pas a pas cap a un model de sostenibilitat
climàtica
El novembre del 2018, la Canonja es va adherir al Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia, una
iniciativa de la Comissió Europea orientada
directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi
climàtic. Consisteix en el compromís voluntari de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
de col·laborar en el compliment de la política
energètica europea de reduir les emissions
de CO2 en, com a mínim, un 40% l’any 2030,
impulsant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
L’Ajuntament de la Canonja està treballant,
amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El procés, que es realitza en diferents fases, compta
amb l’assessorament de l’ens provincial amb
un equip que dóna assistència tècnica als municipis.
S’està treballant en un primer estudi que servirà per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
millorar la resiliència del municipi, entesa com
la capacitat d’adaptar-se als efectes del canvi
climàtic.
A partir d’aquests resultats, es definiran accions tant en l’àmbit municipal per actuar en
camps tant diversos com ara el foment de
la mobilitat sostenible, l’estalvi energètic en
l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de
millora energètica als edificis municipals, entre altres mesures.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum,
per desenvolupament tecnològic i costos,
s’han convertit en una alternativa real per a
la generació d’energia elèctrica. Aquests sistemes tenen l’avantatge de generar la seva
electricitat en el punt de consum, intercanviant amb la xarxa elèctrica tant els excedents
d’energia com els dèficits que no pugui cobrir
el sistema fotovoltaic.
Per fomentar-ne la instal·lació al nostre poble,
en el passat plenari municipal es va aprovar
la bonificació del 50% de la quota íntegra de
l’impost sobre els Béns Immobles (IBI) desti16

nats a l’ús d’habitatge, el màxim que permet
la llei, en els quals s’instal·lin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent del sol, durant els cinc anys següents a la data de reconeixement del benefici
fiscal.
També vàrem aprovar la bonificació del 95%
en la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO), també la màxima
que permet la llei, a favor de les construccions,
instal·lacions o obres en les quals s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar.
Reafirmem el compromís del nostre grup
amb la lluita contra el canvi climàtic mentre
adoptem decisions en polítiques verdes que
facin de la Canonja un municipi implicat en
els compromisos mediambientals de futur que
se’ns presenten.

Miquel Sabaté
Pagès

On són els mitjans d’informació públics
locals ?
Sí, el Grup municipal SOM Poble hem fet un
relleu a mitja legislatura, inicialment no previst, però que no ha de comportar cap tipus de
rumorologia. I sí, a partir d’ara seré el representant al consistori. Des d’aquí agrair al company Oriol Olivé la tasca que ha dut a terme
durant tots aquests mesos, donant veu dins i
fora dels plenaris a tots els que en el seu dia
ens vàreu fer confiança. Podria afegir que ha
estat dur, intens i tots els qualificatius possibles, però ningú ha dit mai que la vida dels
músics fos senzilla i menys si hi sumem tot
aquest període pandèmic. Per tant, company,
gràcies per aplanar-me el camí, una abraçada
i seguim, que res s’atura. I per part meva, cap
presentació en especial. Molts em coneixeu i
els que no, doncs senzillament resto a la vostra disposició.
Però, no deixa de ser xocant, que la meva presentació escrita, hagi de ser en una revista
amb la qual sempre he dit públicament que
no hi creia, però es clar, és l’única. Caldria ser
rigorosos i canviar-li el nom per “El Govern
municipal informa”, ja que si hi esborrem les
fotografies i els textos on apareixen els nostres
líders municipals, només en quedaria la portada i l’agenda. Jo, que en la meva trajectòria
associativa he col·laborat i, conjuntament amb

altra gent, creat alguna revista i emissora de
ràdio local, no em puc creure que un poble
com la Canonja, amb els recursos econòmics
tan elevats dels quals presumim, no pugui
crear un mitjà escrit o una emissora local que
doni veu a totes aquelles entitats socials, esportives, educatives, culturals o opinions dels
lectors, i en actes no vinculats directament
amb l’Ajuntament. I és que al poble sembla
que no hi passi res, exceptuant quan hi treu la
poteta l’equip municipal.
La Canonja ja fa anys va ser capada d’informació
generalitzada: no tenim cap revista local i el
pitjor, en l’era de les comunicacions digitals, en
ple segle XXI, no tenim cap emissora de ràdio.
Em pregunto: no tenim recursos per crear mitjans de comunicació públics però sí en tenim
per portar les millors orquestres o comprar
edificis de dubtosa necessitat? La resposta està
en el vent, com deia el poeta. Per experiència
us puc dir que la creació i gestió de mitjans de
comunicació local és cultura, informació pròpia, associacionisme, integració social, valors i
autoestima per a molt jovent. Sabeu quant jovent del poble estaria interessat en col·laborarhi? Sabeu la sortida laboral entre el jovent que
ha significat en alguns pobles com el nostre?
Sabeu quants joves, arrel de l’experiència, han
trobat una sortida professional? No, no ho sabeu. Ni idea! Ni us interessa. Sí, és veritat, si
es creen mitjans generalitzats potser la gent
tindrà massa informació. Per tant apliquem la
dita “No news, good news”.

Francisco
Gómez Torres

La necesidad de un Vivero de empresas
Ahora que lo peor de la pandemia ha pasado,
es cuando somos más conscientes del impacto económico que ha supuesto y supone para
muchas familias. No pocos han perdido su trabajo o aguantan negocios familiares con gran
dificultad. Tradicionalmente el autoempleo ha
sido la opción más elegida para aquellos que
no encuentran un trabajo que les permita desarrollar un proyecto de vida. Pero que sea la
opción más elegida no significa que sea una
opción fácil, más bien al contrario, pues la
mortandad de estas auto empresas es desorbitante. Y cuando cae una de estas pequeñas
empresas lo hace llevándose el paro capitalizado, todos los ahorros, préstamos… un drama.
Existe una herramienta que ya se usa con éxito en muchos ayuntamientos, se trata de los
Viveros de empresas y en La Canonja hace

mucho tiempo que deberíamos tener el nuestro. Desde el vivero de empresas se puede dar
asesoramiento personalizado a todo aquel que
empieza un nuevo negocio, con acertadas indicaciones sobre dónde y cómo iniciar el proyecto. Guiando a nuevos y antiguos negocios
hacia la consolidación. Desde el vivero se puede orientar a los pequeños empresarios para
minimizar costes y maximizar ingresos, racionalizando y profesionalizando su actividad.
No se trata de un megaproyecto, no requiere
los millones de euros que cuestan ninguno de
los flamantes nuevos edificios que el ayuntamiento ya ha construido y los que tiene proyectado construir. Solo requiere sensibilidad
hacia aquellos que arriesgan lo poco que tienen por traer el sustento a casa, hacia aquellos
que están hastiados de buscar un empleo que
les esquiva y no se quieren resignar. Está bien
que desde el ayuntamiento se den ayudas, pero
el mejor dinero es el que uno mismo ha ganado y por ello la ayuda a la consolidación de las
pequeñas empresas es una de las más nobles
acciones que puede realizar una institución
pública como lo es el ayuntamiento.
Forma parte del modelo de pueblo que queremos para La Canonja, un modelo que se fije
más en los problemas que atenazan a los vecinos día a día. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado tanto a buscarnos la vida solos que
parece muy lejano el que los políticos se ocupen de verdad de nuestro interés, es por ello
que te animo a que lo pidas, que lo exijas por el
bien de la salud económica de muchos vecinos
de la Canonja.

Maite Olivé
Guinovart

Energies renovables

per incrementar l’eficiència energètica, reduir
emissions contaminants, avançar en la transició cap a un nou model de consum elèctric i
facilitar la integració de energies renovables.
La prioritat de l’ús de les renovables (biomassa,
eòlica, geotèrmia, aerotèrmia, la solar, la fotovoltaica, l’hidrogen verd...) ha de ser la transició energètica, planificant així l’abandonament
progressiu de les energies fòssils (carbó, petroli, gas i urani). Hem de pensar en les energies
renovables i verdes, i l’eficiència energètica,
com el nostre futur i també com un repte immediat. Hem de poder generar la nostra pròpia energia, emmagatzemar-la, compartir-la o
vendre-la. Tenint en compte que ens trobem
en un dels territoris de tota Europa amb més
hores de sol a l’any, és obvi que el canvi ha de
passar per una de les tecnologies que contribueixi en el model energètic com és l’energia
solar i fotovoltaica.
Ja són molts els Ajuntaments que han
instal·lat sistemes de generació fotovoltaica
en edificis públics, parcs i places, com també la
instal·lació de sistemes d’energia solar tèrmica
per obtenir aigua calenta sanitària a equipaments esportius o la biomassa que ja fa anys
genera la calefacció en edificis públics.
L’administració local és la més propera a la
ciutadania i és per això que creiem que seria recomanable comptar amb la figura d’un
tècnic integrat a la Regidoria de Medi ambient per ser exemple de les seves actuacions
i portar a l’Ajuntament de la Canonja a una
transició energètica efectiva i real. Aquestes
actuacions serien: Canvi del model energètic
a les dependències municipals, o sigui, implantar els sistemes que suposin estalvi energètic,
eficient, reducció d’emissions, avançar cap a
l’autoconsum i finalment redactar un pla estratègic per la transició energètica a la Canonja
A curt termini es pot començar amb la substitució dels fluorescents per LEDs a les escoles, oficines municipals i enllumenat públic,
campanyes de conscienciació a la ciutadania i a les escoles i l’aprovació de rebaixa del
50% de l’I.B.I. durant 5 anys de la propietat on
s’instal·lin els sistemes.

És evident que estem davant l’estat
d’emergència climàtica i l’horitzó que teníem
del 2030 per reduir les emissions sembla ser
una fita que no es podrà assolir, no s’han pres
les mesures adients per aconseguir-ho i aquest
horitzó ja el veiem més enllà, cap al 2050,
i no podem deixar passar més temps. Amb
l’apoderament de la ciutadania i la conscienciació per portar a terme els plans energètics,
hem de poder reduir les emissions, aplicar
l’estalvi d’energia i fomentar les energies renovables.

No ens podem quedar només amb la gallina
dels ous d’or

Tenim la Llei 16/2017 de l’11 d’agost sobre el
canvi climàtic que apunta als ens locals com
a responsables a l’hora de buscar solucions

Tenim un Ajuntament amb uns ingressos elevats. Així ho diuen les dades que, per exemple,
indiquen que som un dels pobles amb el PIB

Marc Riu
i Rusell

per capita més alt de Catalunya. Però, quan
s’analitza la renda familiar, és a dir, els diners
que ingressen les famílies, la situació canvia
i ens situem a la part baixa de la província.
Aquí és on ha d’incidir una de les tasques més
importants de l’ens local: gestionar adequadament els nostres diners perquè aquesta riquesa es reparteixi convenientment.
Tenim una indústria química molt potent. És
simptomàtic que, mentre que en la majoria
dels ajuntaments la principal font d’ingressos
ve de l’IBI, a la Canonja, més del 50% del pressupost municipal depèn dels impostos relacionats amb la química.
És a dir, depenem molt d’aquest sector industrial. Una crisi en aquest àmbit podria causar
un forat en les nostres arques. Altres pobles
han patit crisis causades pel fet de dependre
pràcticament d’un únic sector o d’una empresa majoritària que ha tingut problemes o ha
hagut de tancar. En tenim nombrosos exemples. Això fa que sigui imprescindible, per
previsió, crear les estructures necessàries per
assegurar l’economia del nostre poble, amb
mecanismes per diversificar l’economia local.
La creació d’un viver d’empreses es presenta
com una eina necessària per atraure noves
societats, ampliar aquesta oferta, però també perquè sigui un instrument que arreli a
les empreses ja existents. El viver d’empreses
crearia llocs de treball, una acció necessària
en aquesta crisi social i econòmica que ens ha
causat la COVID19. Asseguraria el futur.
Però, què és un viver d’empreses? Parlem
d’un espai físic, un equipament promogut per
l’Ajuntament que permetria l’aprofitament
comú, promoure el coworking. Ens referim a
un espai que seria el punt de trobada de noves empreses amb altres de similars, per tal
de crear sinèrgies i aliances, de manera que
dinamitzaria el teixit econòmic i afavoriria el
desenvolupament d’activitats empresarials i la
creació d’ocupació estable i de qualitat. És una
entitat que no tan sols ha d’acompanyar els
nous negocis, sinó també els que ja existeixen. Però no ens hem de quedar aquí. Aquest
viver ha de ser el punt de partida que impulsi jornades d’emprenedoria, fires, trobades i
tallers, per tal de fomentar el desenvolupament econòmic de la nostra població, donar
prioritat a aquelles activitats que fomentin
l’economia social i solidària.

La Canonja

Estem parlant d’una entitat de promoció
econòmica que ja existeix en altres pobles
del voltant. No estem parlant d’un projecte
estrany o poc realista, al contrari. El que reclamem és que no podem quedar-nos amb
els braços plegats, vivint de la gallina dels ous
d’or, perquè, potser, algun dia aquesta gallina
deixarà de pondre.
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El Barranc de la Boella
assoleix 15 anys
d’excavacions consecutives
En aquest temps s’ha convertit en un jaciment referent per al coneixement de la tecnologia de les poblacions humanes europees de fa un milió d’anys
Entre el 5 i 30 de setembre s’ha dut a terme l’excavació programada anual al
Barranc de la Boella, que enguany arriba a la quinzena campanya consecutiva sota la direcció de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES-CERCA). En aquest temps, aquest jaciment s’ha convertit en
un referent internacional per al coneixement de les primeres ocupacions
humanes a Europa. Els treballs d’enguany han permès ampliar i completar
el conjunt d’eines lítiques procedents d’aquest indret, a més de recuperar
abundants restes de fauna, sobretot d’herbívors.
L’evidència més antiga
Continuant amb la feina realitzada en anys anteriors s’ha intervingut en
dues localitzacions diferents: La Cala 1 i La Mina. En el primer cas s’ha
obert una gran extensió del nivell 2 on els anys 2007 i 2018 es van trobat
restes d’un mamut escorxat pels humans del plistocè inferior ara fa un
milió d’anys. Aquest any s’han localitzat algunes costelles d’aquest animal,
però el més significatiu és que s’ha ampliat la col·lecció d’eines de pedra
abandonades pels hominins. Aquest material lític és l’evidència més antiga
a Europa de la cultura acheuliana, coneguda també com la de les destrals
de mà i és el testimoni de les dispersions humanes més antigues registrades
fora d’Àfrica.
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A la Mina en aquesta ocasió s’han
excavat 300 m2, entrant al sostre
del que s’anomena nivell 2, que és
un estrat singular perquè, segons els
sondejos fets en les campanyes anteriors, és el més ric dels registrats fins
ara al Barranc de la Boella. Durant els
últims dies de campanya s’han estat
extraient abundants eines de pedra, fetes principalment en sílex i restes
d’animals (ossos, dents i astes) acompanyades de copròlits (excrements fòssils ) de hiena molt habituals en aquest indret.
Coincidint amb l’excavació, el dissabte 18 de setembre es va celebrar una
jornada de portes obertes organitzada per l’Ajuntament de la Canonja juntament amb l’IPHES-CERCA. L’equip va poder explicar als assistents les troballes dels últims anys i el que signifiquen per a l’estudi de l’evolució humana. La jornada va tenir un gran èxit ja que es va comptar amb una afluència
de més de 200 persones, malgrat el mal temps amb què es va iniciar el dia.
A la excavació d’enguany hi han participat 45 persones procedents de diferents universitats de l’Estat espanyol com la Complutense de Madrid, la
Universitat de València, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta
de Catalunya, tot i que destaca el numero de membres de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona.
La intervenció s’emmarca en el projecte quadriennal “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que alhora ha finançat la campanya
(CLT009/18/00053) amb l’Ajuntament de la Canonja.

AGENDA
OCTUBRE I NOVEMBRE
2021
DEL 4 AL 22 D’OCTUBRE
Inscripcions pel Curs de Monitor/a de
Lleure

Tota la informació i el full d’inscripció a: www.
lacanonja.cat

DEL 25 D’OCTUBRE AL
2 DE NOVEMBRE
Ampliació de l’horari d’obertura del
Cementiri per Tots Sants

Del 25 al 30 d’octubre: de 9 a 18 h
Del 31 d’octubre al 2 de novembre: de 9 a 20 h

DILLUNS 1 DE NOVEMBRE
Tots Sants: Música en directe a càrrec
del trio de corda Harmònics
Lloc: Cementiri municipal
Hora: De 12 h a 14.30 h

DIMECRES 3 DE NOVEMBRE
Senalló de Contes: “El drac que no
podia volar”

A càrrec del contacontes Agus Ferré
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja
Hora: 17 h
Aforament limitat
Activitat dins el cicle la Tardor de Contes a les
biblioteques i punts de lectura del Tarragonès
del Consell Comarcal

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
Acte commemoratiu del 125è aniversari
del naixement de Salvador Martorell
Lloc: Castell de Masricart
Hora: 19 h

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
Setmana de la Ciència: Xerrada “CO2 y
H2O, grandes aliados”

A càrrec de Geyla Caridad Dubed, investigadora
estudiant de doctorat del grup del professor
Julio Lloret-Fillol
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart
Hora: 19 h

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE

Teatre: “Hotel Flamingo”
de la Companyia Clownic

Setmana de la ciència: “Conviure amb
la COVID-19. Transformació i perspectives”

Lloc: Sala d’actes de l’Escola la Canonja
Hora: 20.30 h
Invitacions disponibles a partir del 27 d’octubre
a través de Codetickets. Invitacions amb una
fiança de 2 € que es retornarà un cop s’hagi
comprovat l’assistència a l’espectacle

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE
Setmana de la Ciència: monòlegs científics amb “Big Van Ciència”
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart
Hora: 19 h

A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària de la
Canonja
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart
Hora: 19 h

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
Setmana de la Ciència: demostració
d’elements prehistòrics

A càrrec de Miquel Guardiola, responsable de
socialització de l’IPHES
Lloc: Pati del Castell de Masricart
Hora: 11.30 h
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