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Butlletí municipal - febrer i març 2022

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
Plaça de Catalunya, S/N
686 995 811
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita
ocupaciopromocio@lacanonja.cat
prèvia)
ESCOLA D’ADULTS
Plaça Catalunya, S/N
696 157 973
Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 13 h.
escolaadults@lacanonja.cat
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
EDIFICI ÈPOCA
Rambla 15 d’abril

877 00 29 49

Cafeteria: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i
de 15.30 a 19.30 h. Dissabtes de 9 a 13 hores.
Diumenges tancada. Telèfon: 877 00 59 50

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 22.15 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)
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

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

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al
telèfon 977 54 34 89
arxiucomarcal@tarragones.org

Deixalleria Mòbil

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
Demanar cita prèvia: 977 54 53 08 / 699 37 92 19
Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a
13 h i tardes de dilluns i dijous de 16 a 19 h

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
977 194 039 - 625 063 133
joventut@lacanonja.cat
Pij la Canonja
@pijlacanonja

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

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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Una oportunitat per dignificar l’entrada
a la Canonja
Una de les notícies que ha causat un gran impacte en aquests últims
dies ha estat l’adquisició per part d’aquest Ajuntament de l’edifici del
“San Vicente Ferrer”, nom amb el que popularment es coneixia aquest
antic hotel-restaurant i posteriorment prostíbul, ubicat a tocar de
l’antiga N-340 i que des de feia uns mesos havia cessat l’activitat.
Doncs efectivament, l’Ajuntament de la Canonja ha comprat aquest
edifici i qui millor que aquest consistori per adquirir un immoble
d’aquestes característiques a l’entrada del municipi. Aquesta compra
no és una compra aïllada i sense sentit, sinó que forma part d’un pla
estratègic que va més enllà, amb projecció de futur, que dignificarà
i millorarà l’entrada al nostre poble i donarà servei als canongins.
Per la qual cosa, a la compra del club s’hi afegirà l’adquisició del
solar del costat. Amb aquesta operació tindrem una extensió de més
d’una hectàrea per construir equipaments municipals, zones verdes,
aparcaments o bé edificis destinats a usos assistencials o relacionats
amb l’àmbit de la seguretat.

Aquesta idea ha rebut algunes crítiques degut a la seva ubicació. Un
poble que des de sempre ha tingut una convivència positiva amb
les indústries no hauria de plantejar-se aquests tipus de qüestions.
El nostre terme municipal és el que és i per tant haurem de conviure amb això i aprofitar el màxim els 7,3 kilòmetres quadrats que
tenim. L’edifici del “Vicente Ferrer” té bones comunicacions i està a
10 minuts caminant del centre del poble. Si volem créixer haurem
de comptar amb aquests espais que estan situats en el nostre terme
municipal.
D’idees no ens en falten i de necessitats tampoc. El nostre municipi
és petit però per la seva situació requereix de determinats equipaments per fer la vida més fàcil als veïns. Els serveis municipals ja
estan fent la seva feina i els polítics trobarem la millor solució per
canviar la imatge de l’entrada a la Canonja que ens ha acompanyat
durant tants anys i convertir-la en un espai més digne i amable.

Una de les opcions que més s’ha parlat aquests dies ha estat
la d’ubicar-hi un Centre de Dia. Aquesta competència no és de
l’administració local ja que correspon a l’Administració autonòmica
dotar als municipis d’aquest tipus de servei assistencial, però això no
seria un inconvenient per arribar a un acord amb la Generalitat de
Catalunya.
Serveis 2
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El Nadal recupera
activitats i presenta
l’Home dels Nassos canongí
Malgrat les restriccions normatives a causa de la covid, el nostre poble ha
pogut gaudir de diverses activitats durant l’època nadalenca. El dia 3 de
desembre s’iniciaren aquests actes amb l’encesa de les llums ornamentals
que comptà amb l’actuació d’Stromboli Jazz Band que va amenitzar la inauguració de la il·luminació de manera conjunta amb l’alumnat de l’escola la
Canonja versionant la coneguda cançó “Feliz Navidad” de José Feliciano.
Els actes tingueren continuïtat el diumenge 19 de desembre amb l’actuació
del cor femení Scherzo que va oferir un programa dividit en dues parts.
La primera amb clàssics com l’Ave Maria i la segona amb un caire més
nadalenc. Aquest acte comptà amb la col·laboració de la parròquia de
Sant Sebastià.
Els dies 27, 28 i 29 de desembre, el poliesportiu canongí s’omplí un any més
de tallers i jocs per a la canalla que va poder gaudir del parc de Nadal organitzat per la regidoria de Cultura amb la col·laboració de diverses entitats i
empreses canongines. Enguany, l’atracció estel·lar fou el tren que va recórrer diferents carrers del nostre poble amb els participants al parc de Nadal.
Cal fer un esment especial d’entre totes les activitats nadalenques a la novetat que ha suposat l’arribada per primer cop al nostre poble de l’Home
dels Nassos canongí. La col·laboració de l’escola va ser clau per a donar a
conèixer aquest personatge a la mainada i donar la benvinguda a aquest
personatge que té tants nassos com dies li queden a l’any. L’original capgròs
canongí ha estat creat al taller d’art i creacions Ferran. Amb aquest acte es
va tancar l’any tot esperant l’arribada dels Reis d’Orient.

La cafeteria de l’ÈPOCA un
espai agradable
per tothom
La cafeteria de l’edifici ÈPOCA ja està en funcionament, esdevenint un
espai molt agradable i lluminós, fins i tot amb terrassa per gaudir dels
dies més assolellats, per esmorzar o berenar, amb entrepans freds i calents. L’espai actualment obre de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de
15.30 a 19.30 h i els dissabtes de 9 a 13 h, però està previst, a la llarga,
poder ampliar l’horari per tal que també es puguin oferir dinars.
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Els Reis Mags tenen una gran
rebuda al poble
El passat 5 de gener els carrers de la Canonja es van omplir d’infinits
somriures i il·lusions sobretot dels infants però també de les famílies i dels
més grans. La comitiva dels patges reials va acompanyar a Ses Majestats els
Reis d’Orient il·luminant els carrers del poble fins arribar a l’Ajuntament i,
a continuació, va arribar potser el moment més esperat de l’any, el repartiment de regals casa per casa.
La Regidoria de Cultura juntament amb la Comissió de la Cavalcada es van
encarregar d’organitzar aquesta gran rebuda als Reis i fer possible aquest
dia tan especial. I cal fer menció especial a totes les persones que d’una
manera o altra col·laboren en aquest dia tan important, des d’aquells que
any rere any porten els tractors fins a tot el personal que treballa de valent
perquè aquest vespre tan màgic sigui tot un èxit.

La Festa Major d’hivern ha
estat rebuda amb molta
il·lusió
La Festa Major d’hivern a la Canonja s’ha vist afectada per les restriccions
que ha marcat la normativa sobre la pandèmia. De fet, el nostre alcalde, Roc
Muñoz, ja ens advertia a la seva salutació d’unes festes contingudes i en
certa manera descafeïnades. Malgrat tot, els diferents actes foren acollits
amb molt bona disposició per part del públic i es van exhaurir les invitacions en alguns casos, com per exemple, el concert de l’orquestra Maravella.
Cal destacar especialment la il·lusió amb que els diables de la Canonja varen reprendre la seva activitat pirotècnica després de tant de temps, i com
un any més, l’escudella per emportar va esdevenir un dels grans èxits de
la Festa Major amb més de 400 àpats repartits. La tradicional Baixada de
Carretons any rere any és un espai de molta diversió per petits i joves i
el Campionat d’Skate i Scooter va tornar a ser tot un èxit amb més de 70
participants.

JJCC Escola la Canonja:
Salvador Martorell
Un curs més l’Escola la Canonja ha celebrat les Jornades Culturals. S’han
dut a terme durant els dies 19 i 21 de gener i s’han dedicat a treballar la
figura i l’obra de l’escultor i fill il·lustre Salvador Martorell i Oller (la Canonja 1985 – Tarragona 1968).
Les activitats programades a tots els nivells del centre han estat pensades
per a aprofundir en el coneixement de la tècnica de l’artista i impregnarnos de la gran sensibilitat en el tractament de la figura humana que plasmava l’escultor.
El hall de l’escola ha esdevingut un petit museu dedicat a l’artista. Després d’una presentació feta a nivell d’aula per a sensibilitzar i familiaritzar
l’alumnat amb el tema de les JJCC, hem dut a terme un seguit d’activitats
engrescadores i enriquidores: modelatge, amb plastilina i amb fang; autoretrats i caricatures; escultures humanes, mímica i expressió
corporal; estampació d’objectes i
pintura; fitxes biogràfiques i auques; presentacions digitals amb
LAPBOOK i CANVA... Les produccions artístiques d’aquests tallers
s’han exposat al Saló d’Actes de
l’escola. Tots els grups-classe han
pogut visitar l’exposició i gaudir
de totes les obres. Felicitem els
i les mestres i tot l’alumnat per
aquest treball, el resultat ha estat
impactant i encisador.
A més d’aquests tallers, hem pogut gaudir de P4 a 6è de la visita a l’ESPAI
MARTORELL del Castell de Masricart, per a apreciar el model original
d’escaiola patinada de l’obra “Vaixell Mare Internum”, que el Museu d’Art
Modern de Tarragona va cedir a la Canonja i que va quedar exposat després de l’acte commemoratiu amb motiu del 125è aniversari del naixement
de l’escultor (organitzat el passat novembre de 2021 pel Centre d’Estudis
Canongins Ponç de Castellví, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja).
L’escola agraeix la predisposició i acció de l’organització per a facilitar-nos
aquesta activitat.
Escola la Canonja
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El jovent canongí se’n va a
esquiar
Els i les joves del PIJ de la Canonja van marxar el primer cap de setmana de
febrer a esquiar a les pistes d’Ordino- Arcalís. Aquesta és una activitat molt
esperada pel jovent canongí, són uns dies dedicats a l’oci i l’esport que acaba unint encara més als joves participants. I cada any, es repeteix el lloc gràcies a la seva ubicació estratègica que fa que cada edició sigui tot un èxit.
Enguany una quarantena de joves ha gaudit d’aquesta activitat que ofereix
poder practicar snow, esquí, visitar Andorra... Però ara ja toca esperar a la
següent edició per anar sumant experiències del jovent canongí a la neu.

Tallers de ciència i tecnologia
per despertar la curiositat a
l’alumnat canongí
A finals de gener, han començat els tallers de ciència i tecnologia a l’Escola
la Canonja que impartirà la responsable de Divulgació i Formació Científica
de l’Institut de Català d’Investigació Química (ICIQ), la Dra. Laura Hernández, juntament amb un altre investigador de la mateixa entitat. La regidora
d’Ensenyament, Lucía López, i la directora de l’Escola, Elisenda Virgili, no es
van voler perdre l’inici d’aquestes sessions.

6

“Pinzellades”, tornen les
exposicions al Castell de
Masricart
Fins el passat 4 de febrer es va poder visitar a la sala d’exposicions del
Castell de Masricart l’exposició de pintura “Pinzellades”, dels artistes
canongins David García Martínez i M. Carmen Barberán de Miguel i la
tarragonina Ángeles Plaza Seguido. El regidor de cultura, Salvador Ferré,
en el moment de la inauguració va destacar el gaudi que significava la
recuperació de les activitats culturals al Castell de Masricart i més el fet de
fer-ho a partir de les obres d’artistes locals, tot esperant que aquesta nova
obertura sigui ja definitiva i es puguin portar a terme altres exposicions
que ja estaven programades.

Aquest projecte forma part del conveni que ha signat l’Ajuntament amb
l’ICIQ per despertar vocacions científic-tecnològiques potenciant l’ús del
mètode científic i l’experimentació en l’etapa de cicle superior d’educació
primària (5è i 6è).
Es pretén ampliar el coneixement científic de l’alumnat i, alhora, demostrar que la ciència pot ser molt divertida.

Els participants
a la plantada popular
planten 100 arbres
a la Riera de la Boella
Una cinquantena de persones van participar a la popular plantada d’arbres
a la Riera de la Boella que es va dur a terme el passat 5 de desembre. Els
participants es van enfrontar al vent i al fred i van plantar un centenar
d’arbres entre lledoners, freixes i àlbers. L’Ajuntament vol agrair la feina a
totes les persones que hi van participar i a Protecció Civil i al PIJ la Canonja
per la seva col·laboració.

Comiat i agraïment per la
seva tasca a l’Ana de Correus
Després de 27 anys de servei al capdavant de l’oficina de Correus del municipi, l’Ana de Correus, com popularment se la coneix, comença una nova
etapa professional fora de la Canonja. Per aquest motiu, el passat 26 de
gener, l’alcalde Roc Muñoz, va visitar-la a l’oficina postal per tal d’agrair-li
tots aquests anys de servei i la seva implicació amb el nostre poble.
L’alcalde li va fer entrega d’una fotografia del campanar de la Canonja,
editada i retocada artísticament de Alberich Fotògrafs i li va desitjar molta
sort en la seva nova etapa professional.

La Canonja vista per
artistes forans
Amb la publicació del calendari 2022 “La Canonja vista pels artistes forans” ja fa 37
anys que el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví manté el compromís de
facilitar la divulgació de temàtiques ben diverses sobre la història canongina, amb
el constant suport de l’Ajuntament de la Canonja. Però a més a més de tenir com a
objectiu principal la culturització, vol seguir divulgant curiositats per combatre la
desmemòria i mantenir ben viva, a totes les llars canongines i foranes, la presència
testimonial del poble en la seva pluralitat cultural. Una línia de recerca impertorbable
sobre petits aspectes del passat històric, social, patrimonial i artístic de la Canonja,
per tal de llegar a les generacions futures un bagatge culturalment ric i definidor del
que ha estat i segueix sent la seva realitat. La Canonja no és precisament un poble de
reclam turístic, amb racons urbans o paisatgístics espectaculars, ni tampoc disposa de
monumentalitats de singularitat praemium. Simplement, es manté dins la normalitat
estàndard, i potser massa diluïda en alguns períodes històrics. Però és la nostra identitat, feta d’encerts i ensopegades.
El calendari 2022 vol donar a conèixer, amb mirada imparcial, tots aquells angles de
perspectiva que sobre la Canonja han captat els artistes de fora vila. Hi trobareu obres
de Tomàs Olivar, Pilarín Bayés, Pau Borràs Dols, Josep Sabanès, Ferran Castellarnau,
Tomàs Torné, Tito Figueras, Pere Joan Salas, Josep Icart, Napi, Juliom Gomena, Josep
M. Llorens, Manel Pedrol, Carles Altadill i Ponç Granollers. La pintura que il·lustra la
coberta és de Mercè Gómez Lluna, realitzada durant el matí del diumenge de Rams
de 2019 amb motiu del I Concurs de Pintura Ràpida, organitzat per l’Ajuntament de
la Canonja.

7

Restaurats dos llibres dels
segles XVII-XIX del Fons
Municipal de la Canonja
En el marc del conveni subscrit entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Tarragonès per a donar suport
a les poblacions de la comarca en l’àmbit del Patrimoni Documental, l’Arxiu
Històric de Tarragona ha impulsat la restauració de dos llibres pertanyents
al Fons Municipal de la Canonja datats entre els segles XVII i XIX.
Es tracta del Llibre de Comptes de la Universitat (1688), que conté la comptabilitat municipal entre els anys 1688 a 1783 i el Llibre del Comú ( 17661845), que inclou les successives eleccions i possessions de càrrecs del
Comú, des de l’antic règim fins a l’any 1845, i on hi podem trobar nombrosa
informació de gran interès, com un inventari dels objectes que es trobaven
a la casa del Comú, la fortificació del poble, la col·locació del penell del
campanar, etc.

IMATGES DELS DOCUMENTS RESTAURATS
Llibre de Comptes de la Universitat de La Canonja (1688)

Pel seu interès i pel deficient estat de conservació, es feia necessària aquesta intervenció, que ha estat duta a terme per l’empresa BERTA BLASI. Conservació i Restauració de Patrimoni.
El procés de restauració s’ha establert seguint diversos passos: neteja mecànica en sec del pergamí de la portada i contraportada dels llibres; neteja humida puntual amb una dissolució hidroalcohòlica; consolidació de
l’enquadernació i consolidació d’estrips i llacunes amb engrut de midó i
paper japonès; finalment, com a element de protecció, s’ha elaborat una
capsa de conservació a mida.
Les tasques han finalitzat aquest mes de gener en que les peces restaurades
tornaran altre cop a ser dipositades a l’Arxiu Municipal de la Canonja.
Cal esmentar també que aquests documents es troben ja digitalitzats, i que
poden ser consultats via web des del cercador de documents del Departament de Cultura de la Generalitat.

Llibre del Comú de la Universitat de La Canonja (1766-1845)

En endavant, doncs, serà innecessari manipular-los per la seva consulta, un
aspecte que afavorirà també la seva preservació en el temps.
Cercador de documents del
Departament de Cultura de la
Generalitat

El cap de la Guàrdia Municipal
és distingit pels Mossos
El cap de la Guàrdia Municipal de la Canonja, Francisco Javier Ruiz Sánchez,
ha estat reconegut amb una felicitació pública atorgada pel Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya pel suport al cos dels Mossos
d’Esquadra el dia de l’explosió a l’empresa IQOXE, el 14 de gener del 2020.
El cap de la Guàrdia Municipal va recollir la distinció el 19 d’octubre durant la
celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial del Camp de Tarragona
al Palau Firal i de Congressos, que va comptar amb la presència del major Josep
Lluís Trapero i la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès.
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En l’acte es van lliurar un total de 20 medalles i 282 felicitacions a agents,
ciutadania i institucions que han col·laborat amb el cos i han destacat per actuacions meritòries durant l’últim any.

El nou teatre municipal cada
cop més a prop
Les obres de l’Orfeó Canongí avancen a bon ritme amb la previsió de poder
gaudir del nou teatre municipal aquest mateix any. Actualment, les obres
es troben en un 65 % aproximadament del seu total, s’està treballant en
tots els revestiments interiors i exteriors i s’està acabant tot el traçat de
les instal·lacions, amb la novetat que la màquina climatitzadora de grans
dimensions que ha de donar servei a la sala de teatre ja es troba col·locada
a la coberta de l’edifici. A més a més, s’està compatibilitzant els treballs
de rehabilitació amb els treballs dels dos contractes de subministrament
associats, que són les 350 butaques de la sala d’actes i tot el material de
l’escenografia i l’escenotècnia.

El camí recorregut

la pervivència de l’Orfeó Canongí, tant pel que fa a l’entitat cultural i el
que representa, com per la preservació del patrimoni arquitectònic de la
Canonja.

Al maig del 2017, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el president de
l’Orfeó Canongí, Josep Espasa, van signar un acord pel qual es va fer possible la reforma i adequació de l’edifici social i cultural d’aquesta entitat. El
mecanisme que va fer viable aquesta operació va consistir en la transmissió, mitjançant donació, del dret de propietat de l’immoble a l’Ajuntament
de la Canonja, el finançament i execució per part d’aquest de les obres necessàries de remodelació i adequació de l’edifici, i la cessió en ús dels espais
necessaris per a l’activitat social de l’Orfeó Canongí.

Un any més tard, al maig del 2018, a la Sala d’Actes del Castell de Masricart,
el Consistori va desvetllar la incògnita sobre la proposta guanyadora del
Concurs d’idees per la Rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó Canongí. La proposta guardonada amb l’encàrrec de redacció del projecte va resultar ser
obra del despatx dels arquitectes reusencs Figuerola-Gavaldà-Romera, els
quals disposen d’una dilatada carrera professional al capdavant de la restauració d’importants monuments i edificis, com la Catedral de Tarragona o
el Convent de Santa Anna d’Alcover.

En conjunt es tractava d’una acció que prenia en consideració l’interès públic defensat per l’Ajuntament de dotar el municipi d’un equipament cultural de qualitat, a la vegada que es donava un pas fonamental per garantir

El concurs d’idees es va pensar des de la necessitat primordial de la rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó, ja de propietat municipal i catalogat com a Bé
Cultural d’Interès Local, que presentava nombroses deficiències de caràcter
normatiu que impedien poder-hi continuar l’activitat com a sala de teatre
o de concerts. Alhora el concurs plantejava la necessitat d’una futura ampliació de l’edifici de l’Orfeó en una finca adjacent destinada a equipaments
públics pel POUM.
Així doncs, el projecte que enguany podrem veure culminat serà la rehabilitació de l’edifici històric mantenint totalment els seus valors patrimonials, de manera que el teatre sigui reconegut com un referent de memòria
històrica pels canongins, amb un nou edifici annex, de fusta tractada, que
pretén alinear-se amb el carrer, generar una correcta transició dels edificis
residencials i ser una proposta respectuosa amb la façana principal.

En general tot el projecte fa un esforç en millorar
funcionalment l’equipament i dotar-lo de tot el
necessari per fer una vida cultural i social activa.
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CARNAVAL
PREVISIÓ ACTES
CARNAVAL 2022
-Durant tota la setmana de Carnaval
Fem que el Carnaval es vegi des dels carrers. Engalana el teu balcó o finestra
per rebre el Carnaval. Els comerços també podran participar amb el guarniment dels seus aparadors. Hi haurà molts premis!

La Festa continua...
Podríem dir que malgrat tot, la festa continua. L’evidència de la pandèmia, que evidentment, ha colpit de manera molt punyent a les persones,
especialment, en els mesos inicials, també ha afectat al món de la cultura
i la festa. Els costos econòmics per a moltes empreses d’oci o el desencís
de les entitats de cultura popular, en són mostra.
L’administració més propera al ciutadà, l’Ajuntament de la Canonja en
aquest cas, ha mirat de fer el possible per pal·liar els efectes del confinament i d’altres mesures que la normativa i el sentit comú ens han fet
aplicar. En el món de la Festa també ens ha tocat pensar i repensar actes,
espectacles i fórmules de participació que amb major o menor èxit hem
intentat que cristal·litzin en el nostre calendari festiu.
Arribat aquest punt, com a regidora, em sento feliç d’haver-me trobat
acompanyada per entitats i persones que han cregut que efectivament,
la festa ha de continuar i entre tots hem pogut crear un imaginari festiu
amb nous elements com el mamut dels diables, els nans de l’Orfeó Canongí, el nou mico de la Canonja o l’arribada de l’home dels nassos que
va tancar l’any 2021.
El Carnaval és un nou laboratori festiu més, que amb la col·laboració
de la Comissió va començar a preparar-se des del desencant inicial i les
perspectives d’una baixa participació, però que amb la voluntat i fermesa
de tothom, ha esdevingut una realitat festiva amb nous elements com
la celebració del Dijous Gras, la recuperació dels concursos de balcons i
aparadors, la nova rua infantil o la modificació de la rua per promoure la
participació. Segurs que com dèiem, la Festa continua...
Gaudim de la Festa, disfressem-nos i posem una mica més de Carnaval
al nostre dia a dia.
Glòria Virgili
Regidora de Festes
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-Arribada del Carnestoltes. Diumenge 20
de febrer
A les 12 del migdia Sa Majestat Carnestoltes
sortirà de l’escola per fer el recorregut acompanyat del DJ Nacho de las Casas i els Teatrerus fins arribar a l’ajuntament des d’on llegirà
el seu pregó d’inici del Carnaval canongí. Si
l’acompanyem amb disfresses serà més divertit!!!
-Dijous gras. 24 de febrer
A les 5 de la tarda podrem gaudir d’un dels menjars més típics de la Canonja, el Braç de Fabiola. Es presentarà a la rambla 15 d’abril amb una sessió
musical a càrrec de la Txaranga Band Tocats i un sorprenent Photocall per
tal que guardis un bon record d’aquest acte de Carnaval.
-Rua i concurs infantil de disfresses. Dissabte 26 de febrer
A les 12 del migdia voltarem la rambla de les Garrigues entre els carrers
Mossèn Enric Gispert i Poetes Bertran amb molta música i acompanyats
de diferents personatges i el DJ Nacho de las Casas que ens amenitzaran
aquest divertit viatge. També hi haurà premis. Si tens menys de 13 anys,
posa’t la disfressa i no et perdis aquesta divertida rua.
-Magnífica rua de Carnaval. Diumenge 27 de febrer
Amb sortida a les 5 de la tarda des de l’avinguda de la Florida i arribada a
la plaça Ernest Lluch. Ja et pots inscriure al Castell de Masricart amb la teva
colla per participar d’aquesta rua, i recorda, enguany no concursem!!! Així
que hi haurà més premis a la participació.
-Enterrament de la Sardina. Dimarts 1 de març
Vetlla a les 6 de la tarda al Castell de Masricart
amb la lectura del testament a la plaça a les
7 del vespre. A continuació, seguici mortuori
de Sa Majestat Carnestoltes fins al pati del
Poliesportiu on els diables canongins faran el
seu espectacle, i després del crematori tindrà
lloc el mercat de la sardina, amb especialitats
gastronòmiques de totes les colles del Carnaval canongí.
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Concurs de balcons i aparadors
La inscripció al concurs es podrà realitzar de manera digital al web de
l’Ajuntament de la Canonja mitjançant un formulari de Google, que trobareu al web de l’ajuntament, a partir del dimarts 14 de febrer.
Com a mitjà de suport es podrà fer la inscripció, amb el mateix formulari,
al Castell de Masricart en el seu horari habitual d’obertura.
El termini màxim per inscriure el vostre balcó o aparador serà el dia 18 de febrer a la INSCRIPCIONS
una del migdia.
El dia 20 hauràs de fer una fotografia del
teu balcó i fer-la arribar al Castell de Mas- BASES
ricart.
DEL
CONCURS
Llegeix les bases al web de l’Ajuntament.

Carnaval Infantil
No cal inscripció prèvia, la participació amb la disfressa a la rua infantil ja et donarà opció a premi si tens menys de 13 anys. Pots participar
també amb la colla d’amics.

Rua de Carnaval
Si voleu participar a la rua de Carnaval el diumenge 27 de febrer, us haureu d’inscriure amb la vostra colla abans del dia 18 al Castell de Masricart. Recordeu que enguany no concursem, així que hi haurà més premis
a la participació. A continuació us informem del funcionament de la rua
d’enguany.
S’estableixen tres categories de participació en funció del nombre de persones que formin cada grup o comparsa:
Colles d’entre 4 i 10 persones
Colles d’entre 11 i 30 persones
Comparses de més de 30 persones.
Les comparses participants, que com en anys anteriors cal que comptin com a persona responsable amb algú resident a la Canonja, hauran
d’acomplir també alguna de les dues normes següents:
1-Haver participat de manera ininterrompuda a la rua de la Canonja en
els darrers 5 anys.
2-Participar amb una disfressa inèdita, és a dir, que no s’hagi participat
amb el mateix motiu a d’altres rues.
Finalment, en el cas de comparses de més de 30 persones, heu d’adquirir
el comprimís de participació en la Comissió de Carnaval de l’any 2023.

-Resta d’actes
Tots els actes són oberts al públic sense cap mena d’inscripció, i de fet,
esperem la vostra participació. Enguany el carnaval és ple de sorpreses
que us encantaran. Si vens disfressat, en gaudiràs més. Estigues atent a les
xarxes i el web de l’Ajuntament per a qualsevol informació.
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La Canonja compra
el Vicente Ferrer per
dignificar l’entrada al poble
L’Ajuntament de la Canonja ha comprat l’immoble de l’antic prostíbul Vicente Ferrer que fa mesos que està tancat, ubicat a l’entrada del poble per
la N340. L’objectiu principal d’aquesta acció que ha costat 700.000 euros
és dignificar l’espai, fer l’entrada al municipi més agradable i sumar serveis
al municipi.
Actualment, el Consistori està treballant amb dues propostes sobre la taula,
una que té a veure amb la seguretat i l’altra en l’àmbit sanitari assistencial.
De moment, ha encarregat un projecte per saber el cost per arreglar les
filtracions d’aigua i instal·lar alguna xarxa per evitar l’entrada de coloms, i
ha buidat i netejat l’interior de les instal·lacions. Per altra banda, també està
duent a terme els tràmits per comprar el solar adjacent a l’edifici, en total
es calcula que la inversió total serà d’un milió i mig d’euros. El calendari
marcat per l’Ajuntament és aquest any definir perfectament el projecte i
tenir les cobertes arreglades i, l’any vinent, posar en marxa el procés per
executar les obres.

El projecte del tramvia del
Camp de Tarragona es va
definint
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va assistir a la reunió entre els alcaldes del Pacte d’Infraestructures i la Generalitat per tal de tancar files amb
el nou projecte del tramvia del Camp de Tarragona, que està previst que
es posi en marxa el 2023.
La nova proposta de la Generalitat preveu que finalment no s’utilitzarà la
via convencional d’Adif per enllaçar Vila-seca amb Tarragona i Reus. Així
doncs, s’ha passat de parlar d’un tren-tram a tramvia a seques, molt més
integrat i de poc impacte. La primera fase d’aquest projecte permetrà la
connexió entre Cambrils, Salou i Vila-seca. La segona fase, que connectarà
Tarragona i Reus, encara s’ha de definir el traçat i els alcaldes proposen
una via paral·lela a la N-340 que permetria enllaçar Tarragona amb Vilaseca a través dels barris de Ponent i la Canonja. L’alcalde canongí defensa
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S’instal·len els sensors de
mesura acústica al Polígon Sud
L’estudi sobre l’impacte acústic a l’entorn del polígon petroquímic sud, iniciat per l’Ajuntament de la Canonja, ja ha passat la fase de licitació i s’ha
adjudicat a la UTE A&A2021, formada per AV Enginyers Vibro acústics i
Axioma Consultors Acústics, empreses especialitzades. Es preveu instal·lar
equips de mesura fins a deu punts per al desenvolupament de l’estudi. Des
dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’està sol·licitant els permisos per a
poder dur a terme els cinc primers punts de mesura, ubicats en diferents
punts de la Canonja, Tarragona i Vila-seca.
L’estudi consistirà en dues fases. La primera serà discriminar el soroll procedent de l’activitat industrial del que prové de les infraestructures viàries (la
T-11, l’A-7, l’N-340) i ferroviàries i, la segona, l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) avaluarà la contribució relativa de les diferents
fonts del polígon. En acabar, la patronal química presentarà una proposta
calendaritzada del pla específic d’actuacions per al compliment dels objectius de qualitat acústica al seu entorn.

que “el traçat per la N-340 es la via natural de pas de vehicles, però no de
mercaderies”. A més a més de connectar amb les dues principals ciutats del
Camp de Tarragona, aquesta fase també connectarà amb la futura estació
intermodal de l’aeroport.

S’instal·len reductors de
velocitat a diferents punts
del poble
L’excés de velocitat és una de les principals causes d’accidents en l’àmbit
urbà, per tal de reduir o minimitzar-ne l’efecte s’han instal·lat a diversos
punts del municipi uns elements físics reductors de la velocitat que es disposen transversalment al sentit de la marxa de la circulació.
Aquests elements físics són les esquenes d’ase, les quals s’adapten a les
característiques de trànsit de cada via tractada responent a les exigències
d’eficàcia i acceptabilitat. Les esquenes d’ase s’implanten perpendicularment a l’eix de la calçada i en tota la seva amplada. Tenen una geometria
amb una secció de forma arrodonida amb 4 m de llargada, 0,10 m d’alçada
i un angle d’entrada aproximat de 5 graus. Estan conformats mitjançant
l’estesa d’una capa de rodament d’aglomerat asfàltic. Es reforça la seva
visibilitat amb pintura vermella i triangles blancs a les rampes de pujada i la
corresponent senyalització vertical. A finals de gener, s’han instal·lat esquenes d’ase a l’avinguda del Sector Nord, a l’avinguda Tarragona, al carrer de
les Garrigues, a l’avinguda Collblanc i al carrer Marina.
Amb la mateixa finalitat, als propers dies s’instal·laran uns radars pedagògics a l’avinguda del Sector Nord i a l’avinguda Tarragona. Aquests aparells,
mitjançant uns panells electrònics, mostren la velocitat a la qual circula el
vehicle i alerta al conductor en cas que se superi la velocitat màxima, per
tant tenen una funció informativa i no pas sancionadora. A la vegada també recullen dades del comportament dels vehicles a la via.

Març. Dia de les Dones i de la
Poesia a la biblioteca
El dia 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, i a la
Biblioteca podreu trobar una selecció de llibres que giren entorn la dona,
la qüestió del gènere i el feminisme. Siguin escriptores o protagonistes
de la narració, en tots els llibres exposats que poden ser de qualsevol
àmbit com literatura, història, filosofia, ciència, etc. la dona es fa present.
Hi trobarem llibres per conèixer la història de les dones i la seva lluita i
moviments per obtenir drets socials, llibres per pensar el propi concepte
<<dones>>, la igualtat de gènere, la discriminació sexista o el gènere
mateix; llibres per pensar la situació actual de la dona en la nostra societat contemporània.
I el dia 21 és el Dia Mundial de la Poesia, per aquest motiu, durant el mes
de març, el club de lectura infantil llegirà i treballarà poemes de l’autora
espanyola Gloria Fuertes, una de les poetes infantils més conegudes gràcies a la seva poesia fresca, ràpida i divertida. I, també, de l’autora catalana Joana Raspall, que es va convertir en tot un fenomen literari. La seva
és una poesia molt moderna, que té a veure amb els valors i les actituds
dels infants, però també els prepara per observar el món que els envolta.
Recordem que cada primer dimarts de mes a les 17 h, a la Biblioteca és
l’hora del Senalló de Contes.

Dia de les Dones
El dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Per aquest
motiu la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania conjuntament amb el
Col·lectiu de Dones de la Canonja i l’Associació Feminista Mirada Violeta
estan organitzant diferents activitats de conscienciació al voltant del món
de la dona per la segona setmana de març.
La commemoració del Dia de les Dones és una bona oportunitat per reforçar i visibilitzar la lluita feminista contra les desigualtats.
13

Aquest 2022 el Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica i la Borsa de Treball, volem continuar amb el desenvolupament d’ofertes formatives per als
veïns i veïnes del poble, apostant per la formació i capacitació com eix fonamental per l’obtenció o millora de feina, en un mercat laboral complicat
per la pandèmia de la COVID-19. Així doncs, comencem l’any amb les formacions de l’itinerari de logística i magatzem amb la col·laboració d’IDFO:
• Logística integral: durada 30 h, de l’11 al 22 de febrer. De dilluns a
divendres al matí.
• Prevenció de riscos laborals: durada 30 h, del 23 de febrer al 4 de març
al matí.
• Transpalet: elèctrica o apilador, manual i de conductor a bord: durada
10 hores, dies 7 i 8 de març al matí.
• Operador de carretons norma UNE-58451: durada 24 hores, del 9 al
14 de març al matí.

OFERTA
FORMATIVA

El Servei d’Ocupació i
Promoció Econòmica ofereix
diferents formacions
Durant l’any 2021 el servei va realitzar la gestió de la borsa de treball
amb els ciutadans de la Canonja, acompanyament, assessorament, punt
d’informació i recerca de feina activa, entrevistes personalitzades i individuals d’orientació i ajuda, organització de cursos per millorar les competències i capacitats, apostar per la formació com a eina imprescindible en
el mercat de treball actual. Així com d’intermediari amb les empreses en
la recerca de candidats per ofertes laborals i publicar ofertes laborals a la
borsa, i el seu seguiment.

Seguidament d’aquestes formacions realitzarem altres enfocades
a sectors laborals diferents, com el sector serveis, el sector social,
l’adquisició de noves capacitats...:
• Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments: 6 hores, el 17
de març al matí.
• Competències digitals bàsiques: 30 hores, del 25 d’abril a l’11 de maig,
dilluns, dimecres i divendres al matí.
• MOS 77-725: Microsoft Word 2016 Nivell Inicial: 45 hores, del 13 de
maig al 5 de juny, dilluns, dimecres i divendres al matí.
Totes les formacions que es vagin programant es publicaran a la pàgina
web municipal, per tal de fer-ne difusió, tenir la informació actualitzada i
dur a terme les matrícules.
Des del servei volem acompanyar de forma personalitzada als canongins i
canongines amb dificultats en la recerca de feina, amb entrevistes individuals per l’assessorament, informació i acompanyament en el procés de la
recerca.
El servei té prevista la realització coordinada i estructurada de les formacions al llarg de l’any 2022 amb tot l’equip de l’Ajuntament de la Canonja,
les instal·lacions del municipi, els serveis, les diferents regidories, IDFO...
Sense la seva cooperació i treball no seria possible la realització de les formacions actuals i futures.

Exposició
“50 anys canviant la
història del càncer”
Entre l’1 i el 18 de març la sala d’exposicions del Castell de Masricart acollirà
l’exposició “50 anys canviant la història del càncer”. Aquesta activitat ens mostrarà un recorregut que s’inicia l’any 1971 amb la creació de la Fundació Científica de l’Associació Contra el Càncer, en un moment en què la societat vivia
d’esquena les qüestions científiques.
Enguany, amb motiu del 50è aniversari de la Fundació Científica Contra el Càncer s’ha posat en marxa aquesta exposició que vol mostrar un exemple dels
avenços que en els últims 10 anys han contribuït a abordar totes les fases de
progressió del càncer, des de la prevenció fins a la recerca de nous tractaments
més específics. L’exposició mostra imatges de laboratoris reals realitzats pel fotògraf Míchelo Toro i amb la col·laboració de la Fundació Científica l’Associació
Contra el Càncer.
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CANAL
YOUTUBE

Engega de nou el Projecte
Rossinyol
Reconeixent el seu efecte positiu, un any més, es posa en marxa el Projecte Rossinyol a l’Institut Collblanc, de la mà de l’Associació Quilòmetre
Zero amb la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament
de la Canonja. Un projecte de mentoria social amb l’objectiu de facilitar
la integració social de nens i nenes de diferents contextos socioculturals i
amb dificultats socioeconòmiques en el seu entorn familiar, influint en el
seu creixement i facilitant el desenvolupament personal i vital, de manera
resilient.
El Projecte Rossinyol és un programa de voluntariat on joves universitaris
i estudiants de FP es converteixen en mentors de joves en ple trànsit de la
infància a l’adolescència. És una experiència que beneficia als nens i nenes,
les seves famílies, els centres escolars i instituts com també les pròpies
universitats, sent l’objectiu vertebrador facilitar, als nens i nenes, suport,
consell, amistat, reforç i un exemple positiu mitjançant la construcció d’un
vincle en aquesta nova relació.

La plaça Europa i la
plaça Catalunya estaran
connectades
Actualment s’estan duent a terme les obres de renovació i millora de la
pavimentació de la plaça Europa, que consisteixen en executar dues voreres
perimetrals de pedra granet, adossades a les edificacions que donen façana
a la plaça. En el centre de la plaça s’hi mantindrà la zona de sauló amb
els característics pins mediterranis. S’instal·larà també una nova
il·luminació i un banc per seure. A
més, l’actuació permetrà connectar la plaça amb una futura zona
verda que es troba per sota de la
timba de les hortes, i que ja és
de propietat municipal. I aquesta nova zona verda connectarà la
Plaça Europa amb la futura Plaça
Catalunya.

Resum del Ple ordinari del 3
de febrer
Aprovada la modificació de l’Impost de la plusvàlua
per adaptar-lo a la nova legislació estatal
En el Ple ordinari del passat dijous 3 de febrer, celebrat encara de forma
telemàtica per raons sanitàries, es va aprovar, per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut
com Impost de la Plusvàlua, per adaptar-lo a la nova legislació estatal, després dels canvis que s’hi van efectuar amb motiu de la sentència
182/2021 del Tribunal Constitucional.
També es va aprovar provisionalment, amb el vot a favor de tots els
grups, la modificació de crèdit núm. 2 del present exercici, que permetrà
suplementar les aplicacions del Capítol 1 per poder adequar les retribucions del personal funcionari i laboral amb els increments que estableixen els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022.
Cal destacar també l’aprovació per part de tots el grups de la mutació demanial subjectiva de diverses finques properes a les línies de ferrocarril
de Madrid i València, per permetre l’execució de les obres de supressió
dels passos a nivell del municipi.
Els grups de l’oposició van presentar dues mocions que no van prosperar.
Una d’ERC sobre la sentència del 25% del TSJC i d’adhesió al manifest
de somescola.cat, que només va rebre el suport del propi grup i de Junts,
amb l’abstenció de Som Poble i el vot en contra de PSC i Ciutadans; i una
altra de Ciutadans per a la creació de la figura del defensor del veí a la
que només s’hi va sumar ERC, Som Poble es va abstenir i Junts i PSC hi
van votar en contra.
El grup del PSC va presentar una altra moció per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya que va
ser aprovada amb els vots a favor dels nou regidors de l’equip de govern
i el de Ciutadans, Som poble es va abstenir i ERC i Junts hi van votar en
contra.
La sessió del ple va finalitzar donant resposta per part de l’equip de govern a diferents precs i preguntes dels grups d’ERC, Junts i Som Poble.
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 Electrònica una vegada aprovades en la sessió
posterior.
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Salvador Ferré
Budesca

La lengua como arma arrojadiza
Últimamente, a raíz de diversas sentencias
judiciales sobre el uso de la lengua en las escuelas, se ha vuelto a poner sobre la mesa el
modelo lingüístico del sistema educativo catalán. Un modelo que ha sido, desde los años
80, una de las principales herramientas de
cohesión y promoción social y que mejor ha
garantizado la igualdad de oportunidades en
lo que se refiere al aprendizaje y uso de las
lenguas oficiales en Cataluña. Ha sido un modelo ampliamente defendido por la comunidad educativa y la sociedad, en la medida que
ha asegurado que todo el alumnado aprenda
el catalán y el castellano, y ha contribuido a
la convivencia normal de estas lenguas en la
sociedad y en los centros educativos, haciendo posible el bilingüismo real. A diferencia de
otras Comunidades, Cataluña optó en su momento por no separar al alumnado en función
de la lengua, y ésta ha sido una de las riquezas
del sistema educativo hasta la fecha, que debemos especialmente a diputados socialistas
de la década de los 80 como Marta Mata y
Pepe González.
La Ley de Educación de Cataluña establece un
modelo plurilingüe que recoge el derecho y
deber de conocer las lenguas oficiales y determina que debe garantizarse el pleno dominio
de ambas al finalizar la enseñanza obligatoria. Cada centro debe elaborar un proyecto
lingüístico acorde con la composición de su
alumnado y del entorno social, con el objetivo
de garantizar el dominio bilingüe al final de la
educación obligatoria. Por tanto, este modelo no debería ser ni monolingüe ni uniforme
para el conjunto de Cataluña, sino que debería
entenderse como una herramienta pedagógica flexible que tuviera en cuenta la diversidad
sociolingüística del territorio y la autonomía
de los centros.
En este contexto, y atendiendo a los cambios
sociales, culturales y políticos experimentados
desde los años 80, y sobre todo teniendo en
cuenta la nueva realidad sociolingüística, los
socialistas consideramos necesario actualizar, rehacer y reforzar política y socialmente
el consenso relativo al modelo lingüístico del
sistema educativo catalán para mejorar el
aprendizaje y el uso de las lenguas y, partiendo de la realidad actual, continuar defendiendo el fomento, la protección y el impulso de la
lengua catalana en el conjunto de la sociedad
y, concretamente, la preservación del catalán
como lengua vehicular del sistema educativo
de Cataluña, sin excluir en modo alguno al
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castellano, dada su condición de lengua cooficial y lengua de uso familiar de más de tres
millones de catalanes. Es necesario un nuevo
pacto entre todas las fuerzas políticas y la comunidad educativa para conseguir estos objetivos, en base a un ejercicio de diálogo y con
voluntad de búsqueda de consenso. Hay que
dejar de politizar la educación y el uso de la
lengua, las lenguas son herramientas de comunicación y entendimiento, nunca deberían
ser elementos para enfrentar, discriminar o
generar conflicto entre catalanes.

Miquel Sabaté
Pagès

Però la cirereta la posa fa pocs dies un exministre, el qual declara que la situació a Catalunya és més perillosa en termes institucionals
que el terrorisme, ja que aquest “generava i
genera dolor, ràbia i indignació, però no qüestiona l’estat de dret”. En resum, més odi.
Nosaltres defensem la nostra llengua, cultura i
el sistema educatiu, i no per aquest motiu hem
d’atacar la resta. Una societat culta mai atacarà una altra llengua ni cultura, hi buscarà la
seva riquesa.
Per anar tancant, esmentar que en la darrera
comissió informativa del nostre Ajuntament,
tots els representats polítics del consistori,
vàrem estar d’acord que ni amb la llengua ni
amb l’educació hi hem de fer política. Posteriorment, al Ple, dos grups hi van presentar
dues mocions al respecte, amb matisos diferencials. Som Poble La Canonja haguéssim
preferit fer una Declaració institucional conjunta en suport al model lingüístic i al sistema
educatiu, sense fer-hi política.
Resumint, als viròlegs se’ls hi ha girat molta
feina.

Virus
Ja han passat les festes i hem entrat en un nou
any. Unes festes que hem hagut de tornar a
compartir, i per segon any, amb un visitant no
convidat a seure a taula per Nadal: un virus,
detestable, com la repetitiva història que un
familiar explica en totes aquestes celebracions.
I ja que parlem de virus, darrerament, n’ha reaparegut un amb molta virulència, altament
contagiós, extremadament perillós i letal per
la intel·ligència: ataca fins a destruir totes les
neurones. L’anomenen odi. No té tractament
mèdic, només un antídot: cultura.
Els experts ja han explicat que es pot transmetre de moltes maneres, però la més ràpida i fàcil és la de dirigir i escampar-ho cap a tot allò
que no t’agrada, per rèdit propi, difonent tota
mena de mentides que malauradament van
calant en sectors concrets que inoculen ràpidament aquesta letal ideologia. Es pot tenir
odi a un sistema educatiu i a una llengua perquè a tu no t’agradi? Sembla ser que sí. I quan
els preguntes el perquè, la resposta traspua
odi. A tots aquells que teniu infants us voldria
preguntar: tornen a casa amb la motxilla plena
de pedres o amb els pantalons humits perquè
no els permeten parlar en castellà a l’escola?
No cal que respongueu, sé la resposta.
I apuntalant aquestes mentides, corcades des
dels fonaments, va i els Torquemada 2.0 hi posen més odi, presumint de togues descolorides
que porten massa temps esteses al sol. Davant
tota aquesta ingerència judicial, potser caldria
que els governs es blindessin amb noves lleis
a fi de crear un consens tant en llengua com
en educació, sense fer política, cas contrari
pot arribar el risc que s’assimili que qui defensa el català a l’escola ho fa des del món
independentista i qui no ho fa, se’l vinculi a
l’espanyolisme.

Francisco
Gómez Torres

Manos arriba, esto es un atraco.
El Gobierno ha dado a conocer su propuesta
de nuevo “hachazo” a los autónomos con la
modificación de plazos y cuotas en las cuales
se prevé que a partir del 2023 y hasta el 2030
las cuotas puedan llegar a subir más de 1200 €
mensuales. Cada año se irá incrementando o
reduciendo la cuantía dependiendo de los ingresos mensuales hasta 2030, la modificación
solo beneficiará ligeramente a las personas
que ganen hasta 1125 € al mes y a partir de ahí
las cuotas no es que suban, es que se disparan
y muestran el auténtico objetivo de esta reforma, exprimir más al colectivo más exprimido
de nuestro país, que son los autónomos.
Un ejemplo, la cuota de alguien que gane
1900 € será de 535,5 € (más del 25% del total)
por lo que la renta final pasa a 1356,5 € a los
cuales aún hay que restar el IRPF. Recordemos
que estamos hablando de trabajadores que
han montado un pequeño negocio y arriesgan
su dinero (muchas veces dinero prestado) para
autoemplearse ya que el mercado del trabajo
español es empleocida y expulsa a enormes
colectivos de población a los que casi nunca
ofrecerá empleo y menos de calidad.
Una vez más, la persona que emprende, que
se arriesga y no se resigna a esperar a que “al-

guien” le dé un empleo o una “paguita” y se
autoemplea es en la que los políticos profesionales se ceban para seguir manteniendo unas
duplicidades de instituciones carísimas que no
hay quien pague. No basta con endeudar al
país en más del 120% de su PIB (eso lo pagarán
nuestros hijos, menuda herencia) a nosotros
nos condenan a la ruina y la destrucción de la
clase media española a medio plazo.
Mientras la ciudadanía española está dividida
en colectivos enfrentados ésta seguirá siendo
controlada y exprimida por esta oligarquía que
lleva décadas en el poder y cuya única ideología real es el poder y el dinero.
Es por eso, vecino de La Canonja, que te animo
a que acerques posiciones con personas de tu
entorno que tienen sensibilidades políticas diferentes a las tuyas o a colectivos que te son
ajenos y empieces a mirar críticamente a los
supuestos líderes de tu opción política tradicional, pues tienes más intereses comunes con
los primeros que con los segundos.
La política sin control por parte de los ciudadanos no es una auténtica democracia, por parte
de mi grupo municipal Cs La Canonja queremos aportar un grano de arena a ello y vamos
a proponer la figura del Defensor del vecino
para aunar las reclamaciones y quejas de los
vecinos, muchos de los cuales no siempre saben cómo plantearlas.
No eres un sujeto pasivo a expensas de las administraciones, tienes la capacidad de plantear
tus reclamaciones de forma razonada y razonable, por lo que una figura como el Defensor
del vecino puede serte de mucha autoridad.
Piensa en ello.

Maite Olivé
Guinovart

Precs i preguntes
En els Plens del Consistori de la Canonja, hem
fet bastants precs i preguntes i les respostes
poden ser “prenem nota” i aquí s’acaba la intervenció, o la resposta no és aclaridora, més
aviat de tirar pilotes fora, donant-nos llargues,
o justificant la versió que mantenen des de
l’Ajuntament com la millor de les solucions
sense oportunitat de rèplica per la nostra part.
No hi pot haver resposta, reacció o opinió per
la nostra part.
En el Plenari del mes de desembre vàrem fer
una Pregunta i en el d’aquest mes de febrer
l’hem convertit en Prec. El tema és: la Gimnàstica de la Gent Gran.

“Perquè no ho entenem, el Col·lectiu de Dones està esperant que s’acabin les obres del
Centre Cívic a l’edifici de les Escoles Velles per
poder començar el curs, encara no han començat les activitats. Una de les activitats és
la gimnàstica que tant elles com la Gent Gran
venien fent des de fa una pila d’anys a la mateixa instal·lació. Hem d’entendre doncs que la
gimnàstica del Col·lectiu de Dones la faran en
aquesta instal·lació. Però si ens referim al grup
de gimnàstica de la Gent Gran, aquesta s’ha
de fer al Poliesportiu, una instal·lació tan gran
i per 3 grups d’entre 20-25 persones cada un
i que ara a l’hivern l’assistència es redueix a
menys de la meitat. Veiem la reubicació com
una necessitat, ens sortiria més a compte en
tots els aspectes i no caldria comprar jaquetes,
ni la despesa del canó, ni el consum, ni el soroll. Pedaços.
No podem anar enrere, disposem d’altres
instal·lacions on ja s’imparteixen diferents activitats i no entenem per què la Gent Gran no
hi té cabuda i no ens serveix la resposta de “ la
gimnàstica es fa al Poliesportiu”.
Tenint en compte que el que fan és “exercici físic”, com a tal, no té regles, i és vital per la seva
mobilitat, pel manteniment i molt important
també, pels beneficis tant a nivell físic com
psíquic i social que permet una millor qualitat
de vida.
La temperatura de confort al fer exercici a
l’exterior o a l’interior ha d’anar al voltant dels
20 graus i en un espai tan gran com el Poliesportiu és impossible d’arribar-hi, no poden
físicament compensar la temperatura fent
exercici, temperatura que va dels 11-12 graus
a primera hora a 14-15 graus al migdia.
El nostre prec és: Tenint en compte les
instal·lacions de què disposem tant al Centre
Cívic de les Escoles Velles com a l’edifici Època
a la Rambla 15 d’Abril, demanem reconsidereu
la reubicació d’aquesta activitat en algun dels
dos edificis, pensant que aquestes persones
podrien gaudir de l’activitat més eficientment
a una instal·lació adequada a la seva condició”.
La resposta va ser la mateixa: La gimnàstica
es fa al Poliesportiu, tant la Gent Gran com el
Col·lectiu de Dones.

Marc Riu
i Rusell

La Canonja

El català a l’escola no es toca
Si volem que la nostra societat funcioni, és important que cadascú faci la seva feina el millor

que pugui o sàpiga. Per tant, no té sentit que
un tribunal vulgui usurpar la capacitat dels
centres educatius de prendre les decisions
pedagògiques i didàctiques oportunes. No té
sentit ni tampoc es pot acceptar. Per què un
25%? En quin criteri pedagògic s’han basat
per establir aquest valor que em sembla tan
aleatori com poc rigorós? No són els tribunals qui han de dictaminar com ha de ser el
model de la nostra escola, sinó que és competència del Parlament determinar el règim
lingüístic del sistema educatiu, que es basa en
el principi de no discriminació lingüística
de l’alumnat i en el fet de garantir la normalització lingüística del català i de l’aranès.
La immersió lingüística és un dels grans
consensos socials del nostre país. No ens
podem permetre, ni tampoc s’entendria, que a
l’escola se separi l’alumnat per la llengua. Estem davant d’un model d’èxit, que ha permès
la cohesió del conjunt de la ciutadania i evita
la segregació dels infants pels seus d’orígens.
És important recordar que la immersió lingüística es va concretar el 1983 a partir de l’impuls
d’unes famílies a Santa Coloma de Gramenet.
L’objectiu era estendre el coneixement del català entre les noves generacions i garantir així
la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i
la integració de tothom. El català no pot ser
la llengua d’uns pocs. Les llengües s’han de
veure com un tresor, una riquesa cultural que
cal protegir amb les polítiques necessàries per
assegurar-ne el seu coneixement i ús. Però
algunes llengües juguen amb desavantatge, com és el cas del català. Per això és necessària la seva defensa i el treball constant
per reforçar el model d’immersió lingüística i
l’escola en català, ja que en altres àmbits,
com en l’audiovisual, la literatura, l’oci o
l’entreteniment, està perdent la batalla.
Els meus fills han crescut en un entorn familiar en què el català és la llengua vehicular.
Tot i així, la seva llengua de joc entre ells i les
seves amistats és el castellà. És una realitat
que posa sobre la taula la necessitat d’aquesta
protecció. És un treball que, dia a dia, fa la comunitat educativa per assegurar el ple domini
del català i el castellà al final de l’etapa obligatòria, per garantir que la llengua no sigui
font de desigualtats socials. Són ells els coneixedors de la realitat de cada escola. Deixem
que cada claustre estableixi el seu propi projecte lingüístic sota el criteri del domini total
de les llengües. Tasca que cal agrair-los, amb
la bona feina que fan dia a dia.
No podem acceptar aquest nou atac a l’eix del
nostre sistema educatiu, un atac que demostra un desconeixement absolut de la realitat educativa del nostre país.
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Fes-te
voluntari!
La Canonja, et necessita!
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja vol ampliar el
nombre de voluntaris per reforçar l’equip i així poder augmentar la seva
participació activa. La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
engega una campanya de captació de nous membres.
El voluntariat de protecció civil al nostre terme municipal desenvolupa les
funcions en matèria de protecció civil i les seves principals accions són la
prevenció, planificació, intervenció, informació i formació.
La Protecció Civil és un servei públic que té com a objectiu preveure les
situacions de risc col·lectiu greu, catàstrofes o calamitats públiques. També
protegir les persones, els béns i el medi ambient quan aquestes situacions
es produeixen, així com contribuir a la rehabilitació i reconstrucció de les
zones afectades.
Per ser voluntari/ària de protecció civil s’ha de superar un curs bàsic a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cal ser nomenat voluntari/ària
de protecció civil per l’alcalde.
Les persones interessades a fer-se voluntari de Protecció Civil a la Canonja
poden trucar al telèfon 977 548 081 o enviar un correu electrònic a protecciocivil@lacanonja.cat.
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Lucía López, regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, afirma que
“ fer-se voluntari no suposa una obligació, més aviat es tracta d’adquirir un
compromís amb el nostre poble, que cal respondre en dies especials com
pot ser una cavalcada de reis o una riuada”. La regidora confia en poder
ampliar el cos de voluntaris de Protecció Civil i arribar a cobrir la totalitat
dels serveis requerits. “Animo a la gent a que s’incorpori a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil per ajudar a la Canonja i contribuir entre tots
a reforçar el servei públic”, finalitza Lucía López.

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita
la participació ciutadana de forma regular en tasques
de protecció civil com a recurs del municipi en el
desenvolupament de les seves funcions en matèria
de protecció civil, d’acord amb la Llei 4/1997, de 20
de maig, de protecció civil de Catalunya.
Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les
associacions de voluntaris de protecció civil que
depenen funcionalment del municipi amb el qual
acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

AGENDAF								 FEBRER i MARÇ 2022
DURANT TOTA LA SETMANA DE CARNAVAL
Concurs de Balcons i Aparadors guarnits
INFORMACIÓ
I INSCRIPCIONS

DIUMENGE 20 DE FEBRER
Arribada del Carnestoltes i lectura del pregó
Hora i lloc: A les 12 h, sortida des de l’escola fins arribar a l’ajuntament.

DIJOUS 24 DE FEBRER
Dijous gras
Hora i lloc: A les 17 h, a la Rambla 15 d’abril

DISSABTE 26 DE FEBRER
Rua i concurs infantil de disfresses
Hora i lloc: A les 12 h, a la rambla de les Garrigues

DIUMENGE 27 DE FEBRER
Magnífica rua de Carnaval
Hora i lloc: Sortida a les 17 h a l’avinguda de la Florida. Arribada a la
plaça Ernest Lluch. Inscripcions al Castell de Masricart

DIMARTS 1 DE MARÇ
Senalló de Contes
Hora i lloc: A les 17 h a la Biblioteca Pública de la Canonja

Enterrament de la sardina
Hora i lloc: Vetlla a les 18 h al Castell de Masricart amb la lectura del
testament a la plaça a les 19 h. A continuació, seguici mortuori fins al
pati del Poliesportiu, espectacle dels Diables de la Canonja i Mercat de la
Sardina.

DE L’1 AL 18 DE MARÇ
Exposició “50 anys canviant la història del càncer”
Horari i lloc: Matins de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h
i tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h, a la sala d’exposicions del
Castell de Masricart.

DEL 7 AL 13 DE MARÇ

CURSOS DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Cursos gratuïts dirigits especialment a persones en situació
d’atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És
IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la que treballen disposi
de centre de treball a Catalunya.

DE L’11 AL 22 DE FEBRER
Logística integral

DEL 23 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ
Prevenció de riscos laborals

DIES 7 i 8 DE MARÇ
Transpalet: elèctric o apilador, manual i de conductor a
bord

DEL 9 AL 14 DE MARÇ
Operador de carretons norma UNE-58451

DIJOUS 17 DE MARÇ
Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments

DEL 25 D’ABRIL A L’11 DE MAIG
Competències digitals bàsiques

DEL 13 DE MAIG AL 5 DE JUNY
MOS 77-725: Microsoft Word 2016 Nivell Inicial
Més informació i inscripcions a:
https://www.lacanonja.cat/viure-a-la-canonja/oferta-formativa
Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica i borsa de treball
municipal
• Adreça: Plaça de Catalunya, S/N
• Horari del servei: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb
cita prèvia).
• Telèfon: 686 995 811
• Correu electrònic: ocupaciopromocio@lacanonja.cat

Actes en el marc de Dia Internacional de les Dones
OFERTA
FORMATIVA
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