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Butlletí municipal - abril i maig 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.cat

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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Ajudem al comerç local

La Canonja no s’escapa a aquesta situació i a més a més li hem de
sumar el fet de ser un petit municipi, situat al bell mig de dues grans
poblacions, com són Tarragona i Reus. Aquest fet per la dinamització
del comerç no ens és gens favorable, tot el contrari, la gent prefereix
“anar de compres” a les urbes i deixar el poble per a les petites coses.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’han buscat iniciatives per
reactivar el comerç, com va ser la campanya “Rasca i Guanya a la Canonja” que es va dur a terme l’any passat i que va generar un important flux de moviment comercial al nostre poble. Si mirem uns anys
enrere també podem recordar la campanya de les tapes “Destapa la
Canonja” o el “Vermut Pinxo”. En definitiva, des de l’Ajuntament sempre hem mirat pel comerç i per la restauració local, amb l’objectiu
d’incentivar el consum al nostre municipi.

Tant és així que fa uns dies des de l’Ajuntament es va organitzar una
reunió tripartida, entre Cambra de Comerç de Tarragona, l’Àrea de
Promoció Econòmica i una representació dels comerciants i restauradors locals. En aquesta trobada es va parlar de la situació actual, de
les principals necessitats que tenen i de quines accions es poden dur
a terme per reactivar el consum al municipi. Van sortir idees interessants que caldrà valorar i analitzar però el que està clar és que farem
tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir l’objectiu marcat.
Hem de posar en valor el producte local, de proximitat i l’atenció
personalitzada. No disposem de gaires comerços però els que tenim
són de qualitat i els hem de cuidar entre tots. Hem de comprar a la
Canonja, passejar pel nostre poble, dinar i sopar als nostres bars i
restaurants i d’aquesta manera contribuirem a reforçar el sentiment
de poble i ajudarem als petits empresaris i autònoms canongins.
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sumari

Que el comerç local no passa pel seu millor moment és una evidència
que podem veure a molts pobles i ciutats de Catalunya. Primer va
ser la pandèmia que amb els confinaments i les seves restriccions va
provocar el tancament de petits comerços i les baixes d’alguns autònoms. Ara, la crisi energètica, l’alça de preus i la manca de matèries
primeres estan afectant de ple a un sector al que li costa aixecar el
cap des de ja fa un parell d’anys.
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El ple de març aprova una
nova subvenció per cobrir els
desplaçaments de l’alumnat
matriculat en escoles i
conservatoris de música
El Ple ordinari de l’Ajuntament de la Canonja, celebrat el passat 31 de
març, va aprovar inicialment i per unanimitat el projecte tècnic del Pla
de renovació i millora de l’enllumenat públic del municipi, el projecte que
s’executarà en tres fases s’ha valorat en 954.595,18 euros i permetrà un
estalvi energètic total i d’emissions d’aproximadament un 72%.
El ple va quedar assabentat de diversos temes en l’àmbit econòmic, destacant la resolució d’alcaldia de 24 de febrer per la que s’aprovà la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic de 2021.
En aquest mateix àmbit, es va aprovar, amb l’abstenció de Som Poble
i el vot favorable de la resta de grups, la modificació de crèdit núm. 5
del pressupost vigent, per un import total de 5.323.600,00 euros, per
l’habilitació i suplement dels crèdits necessaris per fer front a diverses
inversions i subvencions; destacant la reforma i urbanització de la plaça
Catalunya, d’un tram del carrer Marina, la producció e instal·lació d’una
reproducció a mida real de l’escultura “La Banyista” de Salvador Martorell, la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics,
l’adquisició de diverses finques, la renovació de l’enllumenat públic, la
construcció d’un poliesportiu lleuger i les subvencions a Càrites i Fundació Bona Nit per un import total de 15.000 euros per fer front a les
necessitats derivades de la crisi de refugiats per la guerra d’Ucraïna.
El ple també va aprovar el nomenament de Salvador Aguadé Solé com a
membre del Patronat de Cultura a proposta de la Societat la Nova Amistat.
En l’àmbit de l’educació, el plenari va aprovar, per unanimitat, la inclusió, en les bases reguladores de la concessió de subvencions individuals
per les despeses corresponents a l’àmbit educatiu, d’una línia d’ajuts per
sufragar el cost dels desplaçaments de l’alumnat matriculat, cursant ensenyaments oficials reglats, en escoles i conservatoris de música de fora
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CANAL
YOUTUBE

El plenari també aprova un modificatiu de
crèdit per poc més de cinc milions d’euros per
fer front a diverses inversions i subvencions
del municipi. Aquesta línia se suma a les ja existents per pagament de
despeses de la quota de llars d’infants ubicades al municipi, per llibres i
material escolar, per premis a estudiants de 2n de batxillerat amb millor
puntuació en l’expedient acadèmic i per ajuts per estudis universitaris.
En l’àmbit urbanístic es va aprovar inicialment, amb l’abstenció d’ERC, la
modificació puntual del POUM núm. 6 per modificar la titularitat del sistema d’espais lliures a l’àmbit del CIM el Camp-Oest i per la creació d’una
illa d’equipaments al llarg de l’Av. Tarragona; i també provisionalment, en
aquest cas amb l’abstenció d’ERC i C’s, la modificació puntual núm. 1 per
la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no
urbanitzable i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.
També es va aprovar definitivament, per unanimitat de tots els grups, el
Projecte Executiu museogràfic de l’espai d’interpretació del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella.
Finalment el ple va tractar diverses mocions, tres d’ERC, una en contra de
la bretxa salarial, una en defensa del cànon de residus de Catalunya, que
va ser finalment retirada pel grup proposant, i una per la cessió dels actius
immobles de la SAREB, cap d’elles va prosperar. També una del PSC per a
la implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels treballadors de l’indústria química que sí va ser aprovada amb els vots a favor del
propi PSC, C’s i ERC, i l’abstenció de Som Poble i Junts.
El ple va acabar donant resposta, per part de l’equip de govern, a diversos
precs i preguntes dels grups de la oposició.
Les gravacions de les sessions plenàries es poden veure al canal de Youtube
de l’Ajuntament i les actes es poden consultar a l’apartat de Transparència
de la Seu Electrónica una vegada aprovades en la sessió posterior.

50 anys canviant la història
del càncer

Els Pins de Ca Forgues, port
d’un gran vaixell pirata

El dia 7 de març, l’investigador Pablo López, becat per la Fundació científica
AECC Tarragona, en la xerrada “Avenços en biomedicina i com afecta als
pacients amb càncer” celebrada al Castell de Masricart, va explicar davant
d’un públic molt atent un sistema per detectar la gravetat del càncer de
pròstata.

A finals d’aquest mes de març s’ha finalitzat la instal·lació d’un gran joc
en forma de vaixell per a infants al parc dels pins de Ca Forgues. Aquesta
intervenció correspon a una de les tres propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2020-2021. En concret la proposta demanava crear un
espai de joc per a infants d’edat una mica més avançada ja que considerava
que els jocs que hi havia fins ara estaven dirigits a bebès o infants molt
petits.

Aquesta xerrada es va dur a terme en el marc del 50è aniversari de la Fundació Científica Contra el Càncer, que també va portar a la sala d’exposicions
del Castell de Masricart, durant la primera quinzena de març, una exposició que mostrava 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,
amb el nom “50 anys canviant la història del càncer”, mostrava imatges de
laboratoris reals realitzats pel fotògraf Míchelo Toro i amb la col·laboració
de la Fundació Científica l’Associació Contra el Càncer.

Finalment, s’hi ha instal·lat un gran vaixell (que compleix la normativa europea EN-1176) de 16 metres de llarg i 9 d’ample, amb estructura de fusta
laminada, tobogans d’acer inoxidable, panells en polietilè d’alta densitat i
cordes de polipropilè amb ànima d’acer.

Ajuntament i Cambra de
Comerç es reuneixen amb
comerciants canongins
per estudiar accions de
dinamització del comerç local
A mitjans de març, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la
Canonja va organitzar una trobada amb els comerciants del municipi i la
Cambra de Comerç de Tarragona per copsar les seves inquietuds i analitzar la situació actual i les possibles campanyes que es poden realitzar
en el municipi. Hi va assistir una representació del teixit comercial de la
Canonja i algun restaurador local per tal de que la reunió fos més plural
i recollís tots els sector implicats. Els comerciants van coincidir en el bon

funcionament que va tenir la campanya del “Rasca i Guanya” que es va
dur a terme l’any passat. Van apuntar la necessitat de reactivar l’activitat
en el municipi fent campanyes com la del 2021. Un cop escoltades les
seves impressions, ara els tècnics de l’Ajuntament amb la col·laboració
de la Cambra de Comerç estudiaran quines són les millors opcions per
dinamitzar el comerç local.
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“Gràcies per tant”
El dia 21 de març és el dia internacional de la Síndrome de Down i per a nosaltres ha estat una jornada especial. Aquest curs, dos dels nostres alumnes
de 1r d’ESO ens ajuden a aprendre i millorar cada dia, tal com diuen ells:
“Tinc síndrome de Down”.
Al principi ens va envair una mica la por pensant que potser no estàvem
prou preparats per atendre’ls amb la màxima professionalitat i delicadesa
que tots els alumnes es mereixen però amb el suport de l’associació Down
i sobretot la constant ajuda d’ells mateixos, vam començar plegats un camí
ple d’aprenentatges i adaptacions mútues.
Celebrem aquest dia per recordar que les persones amb síndrome de Down,
causat per una trisomia al cromosoma número 21, tenen dret a la igualtat,
a la felicitat i la inclusió plena en la societat. Són persones amb discapacitat
intel·lectual i també amb alguns problemes físics i de salut i això les fa
especialment vulnerables i és per aquest motiu que les hem de protegir de
qualsevol abús o discriminació. Al Collblanc, s’atén la diversitat de forma
inclusiva. Ells formen part del seu grup i participen en totes i cadascuna de
les activitats lectives i lúdic esportives del centre.

No hem d’oblidar que l’aprenentatge és diversió —o, si més no, hauria
de ser-ho. Tant la llengua com la literatura ens ofereixen il·limitades
possibilitats per jugar i motivar als nens, trencant amb la dinàmica de
sempre, però, trobant l’equilibri pel que fa a l’aprenentatge, i la poesia,
evidentment, no n’és una excepció.
Per això al club de lectura infantil de la biblioteca, amb motiu del Dia
Mundial de la Poesia que se celebra el 21 de març, va recitar i treballar
diferents poemes de la Joana Raspall i la Gloria Fuertes, a través d’enigmes
que van haver de resoldre. I per acabar la jornada van jugar al joc del trivial
de poesia, un joc compost per les proves de dibuixar, tabú, mímica i com
acaba el poema, on van descobrir poesies i autors, i els van recitar de forma
divertida i amena.

Els nostres alumnes ens expliquen en primera persona com ha estat aquest
primer curs a l’Institut:

El Casal de Setmana Santa

-“Em dic David Sánchez, tinc síndrome de Down i visc a Bonavista. Sóc estudiant de l’Institut Collblanc i vaig a 1r. B. M’encanta anar a l’institut perquè jo ja sóc gran i hi tinc nous amics. M’agrada molt fer educació física.”

Aquest mes de març, prop d’una trentena d’infants de la Canonja s’han
inscrit al Casal de Setmana Santa organitzat per l’Ajuntament i la Fundació En Xarxa. Pels dies de l’11 al 14 d’abril, s’han preparat quatre jornades
plenes de diversió amb tot un seguit d’activitats com tallers de teatre i
expressió, música, dansa, manualitats i sortides al voltant del poble.

-“Em dic David de Oliveira, tinc síndrome de Down i visc a la Canonja, vaig
a 1r A. Tinc molts amics, alguns ja els tenia abans i d’altres els he conegut
aquí. Sis hores de classe són moltes, em canso molt. El que més m’agrada és
jugar a bàsquet a les hores del pati i el que menys, la mascareta i el Covid.
Hi ha molts professors però m’agraden molt i em cuiden molt.”
El punt de vista dels docents queda resumit en una frase, una frase que
és el lema d’aquest dia: “Gràcies per tant”, per tant que ens heu ensenyat
en aquest poc temps. Sou vosaltres qui ens ajudeu cada dia a ser millors i
a entendre com integrar aquesta diversitat en el nostre dia a dia. Són els
vostres companys, tots els alumnes de 1r d’ESO, qui moltes vegades ens han
donat indicacions a nosaltres quan no ens teníem encara prou confiança i
no coneixíem algunes respostes. Seguim aprenent cada dia al vostre costat.
Seguirem construint una millor societat.
Institut Collblanc
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El Club de Lectura infantil
celebra el Dia de la Poesia

Aprofitant l’arribada del bon temps, el casal omplirà carrers i places,
traient suc als recursos d’exterior del poble i celebrar la primavera.

La canongina Gregoria
Márquez celebra el seu
centenari
El dia 10 de març, la canongina Gregoria Márquez Alejandre, natural
de Fuenteovejuna que va venir a viure a la Canonja fa molts anys i a
formar-hi la seva família, va celebrar cent anys de vida.
L’Ajuntament va celebrar amb ella i la seva família aquest dia tan
especial amb un berenar a la sala de plens, on l’alcalde Roc Muñoz li
va lliurar un ram de flors i una placa en record d’aquest dia. Va ser un
goig per tothom compartir amb ella aquest moment i gaudir de la seva
vitalitat.

Declaració institucional de
l’Ajuntament de la Canonja per
la pau i la solució dialogada al
conflicte a Ucraïna

El Torneig de Tennis Taula
Sant Sebastià celebra la seva
XV edició
El Torneig de Tennis Taula Sant Sebastià va celebrar la seva quinzena edició
el dia 5 de març a l’Institut Collblanc. Aquest torneig, que tradicionalment
s’ha celebrat dins el programa de la Festa Major d’hivern i que enguany es
va haver d’ajornar a causa de la pandèmia, sempre ha gaudit de molt bona
participació i d’un gran nivell entre els jugadors i jugadores.
El regidor d’Esports, Antonio Reyes i la regidora d’Ensenyament, Lucía López, hi van ser presents i van lliurar els premis a les persones guanyadores.

Els canongins i canongines es van concentrar per
mostrar la seva solidaritat i en defensa de la pau
davant de l’Ajuntament, l’1 de març

Davant l’atac de la Federació Russa contra Ucraïna, els grups polítics
representats a l’Ajuntament de la Canonja volem expressar la nostra condemna a les accions bèl·liques i fer una crida a l’aturada de les hostilitats.
El poble de la Canonja manifesta el seu compromís amb la pau i amb els
drets humans i defensem el diàleg, la negociació i l’acord com la via per
resoldre qualsevol conflicte al món.
Per això, fem una crida a que es posi fi al conflicte bèl·lic i què es torni a la
via diplomàtica, en el marc del dret internacional i de les Nacions Unides,
per a una solució pacífica i no violenta.
Fem arribar també des de la Canonja la nostra solidaritat i el nostre escalf
a la ciutadania ucraïnesa. Com sempre succeeix en els conflictes bèl·lics,
lamentablement la població civil és la principal víctima de les guerres i
està en perill la seva vida, la seva seguretat i els seus drets. Lamentem el
patiment que aquest atac està provocant sobre la població, on malauradament ja podem comptar víctimes mortals.

Tristament, tornem a tenir una guerra al continent europeu. Desitgem que
la comunitat internacional treballi per fer possible l’aturada del conflicte i
per establir un diàleg enfocat a la construcció de la pau, preservant la vida
i els drets humans de tota la ciutadania afectada.
Ens adherim als manifestos de les entitats municipalistes catalanes i espanyoles per reafirmar el compromís de la ciutadania canongina amb la pau i la
seva solidaritat amb el poble ucraïnès.
7

Últimes subvencions de la
Diputació concedides a la
Canonja
La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern
que va celebrar en data 21 de desembre de 2021, va aprovar concedir a
l’Ajuntament de la Canonja una subvenció de Salut Pública per generar
entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria
de l’any 2021. L’import d’aquesta subvenció ascendeix a 9.864,82 euros,
el qual ha estat destinat a finançar despeses de la reducció d’espècies
plaga en l’àmbit del municipi de la Canonja, consistent en la desratització,
desinfecció i desinsectació de diferents espais i equipaments municipals
com ara la Casa Consistorial, el Centre Cívic, el poliesportiu municipal,
parcs i jardins, clavegueram… Altres despeses que s’han pogut finançar
amb aquesta subvenció són les derivades de la recollida de gossos i altres
animals vius o ferits al municipi, així com l’adquisició de productes de
neteja i desinfecció per als diferents espais i equipaments municipals i
l’adquisició de mascaretes i guants, bosses de plàstic i safates, mampares i
altre material divers per protecció Covid.
Per altra banda, l’Ajuntament de la Canonja va adjudicar, en data 14
d’octubre de 2021, el contracte d’execució de les obres compreses en el projecte d’urbanització de la plaça d’Europa, a l’empresa ACSA, Obras e Infraestructures, SAU, per import de 148.140,12 € (IVA inclòs). Aquesta actuació es
troba inclosa al Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona,
per l’anualitat 2021, i subvencionada per import total de 100.000 €, per
acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació, en la sessió celebrada
en data 23 de març de 2021.

Voreres i passos de vianants
més accessibles
Per tal de millorar els passos de vianants i la seva accessibilitat, així com
l’estat del paviment al voltant dels arbres de les voreres, a mitjans de març,
la brigada municipal ha estat realitzant diferents treballs d’arranjament de
les voreres dels carrers Vila-seca, Campsrodons i Marina.
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La Gent Gran Activa de la
Canonja present al Primer
Simpòsium Internacional de
Animació Sociocultural
El grup de teatre municipal de la Gent Gran Activa va realitzar la seva primera funció, després de dos anys sense actuar a les festes majors a causa
de la pandèmia, el dia 4 de març en el Primer Simpòsium Internacional
d’Animació Sociocultural a l’ Auditori de Salou. Las Chicas de Oro van representar l’obra “Generación EGB”, una comèdia carregada d’ironia i sentit de
l’humor que compara l’escola del 1950 amb un institut de l’any 2022. Plena
de cançons, l’obra també és un cant a l’educació, la tolerància i la pau, fent
alguna referència també a la Guerra d’Ucraïna.
Després de l’èxit de la representació, les dones del grup de teatre, conjuntament amb les regidores de l’Ajuntament de la Canonja, Paqui Márquez
i Glòria Virgili, van protagonitzar
un espai molt especial d’intercanvi
de vivències on expressaven com el
teatre els hi havia canviat la vida. Va
esdevenir un acte íntim i emotiu on
alumnes, professors i professionals
de l’animació sociocultural van riure
durant l’obra i, després, es van emocionar a la taula rodona.

Setmana de la Dona
a la Canonja
Al llarg de la setmana del 8 de març, l’Ajuntament i la Mirada Violeta de
la Canonja van organitzar diferents activitats feministes sota els lemes
“Totes les dones, tots els drets” i “Seguim lluitant pel feminisme”, amb la
col·laboració del Col·lectiu de Dones. En total quatre actes protagonitzats
per dones que tingueren el tret de sortida amb la manifestació del Dia
Internacional de les Dones el dimarts 8 de març a la tarda i la lectura del
manifest.
El dijous 10, sis veïnes emprenedores de la Canonja van explicar les
seves experiències i motivacions a l’hora d’obrir negocis propis. Aquestes
motivacions moltes vegades han anat lligades a un canvi personal, després
d’una educació més o menys masclista condicionada per l’època, una
maduració personal i la necessitat d’assolir també una independència
econòmica.
L’endemà, sota el títol “Mirada feminista al mercat de treball: bretxa
salarial, segregació i conciliació” l’advocada laboralista, Joana Badia Rión,
va oferir una xerrada molt interessant d’on podríem destacar temes com la
precarització de les feines feminitzades, així com de les conseqüències que
tenen les jornades parcials, que habitualment són a càrrec de les dones, en
el futur de les dones i les pensions.
Finalment, el dissabte, estava previst celebrar un acte de cloenda a la
Rambla 15 d’abril però a causa del mal temps i la pluja es va haver de dur
a terme a dins de l’edifici Època. Hi va haver vermut i contes populars, a
càrrec de la narradora Karme González, amb l’eix comú de la igualtat i la
dona com a protagonistes. La Mirada Violeta també hi va muntar la carpa
del Punt Lila, amb informació feminista i per la prevenció de l’assetjament,
l’abús i les agressions sexuals i masclistes.
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Per Carnaval tot s’hi val
La Canonja, poc a poc va recuperant la Festa del Carnaval. Entenem aquest
esdeveniment com el conjunt d’actes que conformen aquest apartat del
cicle festiu tradicional que comença el dijous gras i acaba el dimecres de
cendra. El conjunt d’activitats que es porten a terme en aquest espai de
temps és ben variat en funció de determinats aspectes ara el caràcter rural
o urbà o de la població, o els costums que s’han anat adquirint al llarg del
temps. Tot i així, hi ha unes característiques que són comuns a gran part
d’aquestes celebracions: La crida a la disbauxa, la sàtira grollera, el comensalisme, les farses, les rues i les mascarades entre d’altres.
A la Canonja, el ritual de carnaval comença amb l’arribada de Sa Majestat
Carnestoltes i el seu discurs satíric fent un repàs de les vivències del nostre
poble en el darrer any. Un discurs que és sarcàstic i groller, a l’estil dels
“versots” pronunciats per altres elements de la cultura popular com ara
dels diables i diablesses dels diferents grups de foc del nostre entorn, o els
balls parlats dels que en tenim un bon exemple en el ball de “Dames i Vells”
de la veïna ciutat de Tarragona, i que tenen tots en comú l’ús de la màscara. Qui parla és el personatge, mai l’intèrpret, interpel·lant als espectadors
amb el seu llenguatge groller i obscè, que hem d’entendre com a propi del
moment festiu previ a l’arribada de l’abstinència quaresmal, però que desapareix en aquells actes adreçats específicament a la mainada.
Aquesta sàtira, es repetirà amb un esquema similar al testament de Sa Majestat Carnestoltes, inici de la farsa que representarà el seu enterrament.
Entre l’arribada i l’enterrament es manté l’element irònic. Recordem que
si bé són poques les comparses canongines que utilitzen la sàtira com a
motiu de la seva disfressa i en la majoria de casos prefereixen usar motius
i coreografies dins que anomenaríem un humor més blanc, no són poques
les que incorporen a la rua algun element bufonesc que interpel·la al públic
i manté la crítica pròpia del carnaval.
Pel que fa a comensalisme, fa temps que el carnaval canongí està buscant el seu espai de compartició d’àpats en comú. A l’èxit i participació a
l’anomenat mercat de la sardina, celebrat després de l’enterrament i que
fa ja alguns anys que es porta a terme, s’ha afegit enguany la celebració
del dijous gras amb el repartiment del típic “Braç de Fabiola” o el dinar de
comparses.
Enguany també, s’ha afegit al carnaval canongí un element totèmic típic
de moltes festes similars en diverses formes, tradicionalment amb simbologia fàl·lica, i que al nostre poble ha adoptat un format basat en la
numeració de l’any en curs.
Poc a poc, com ha de ser en els actes de caire popular, la celebració del
Carnestoltes canongí, més enllà del seu èxit de públic, esdevé una festa participativa que va adoptant i adaptant els elements tradicionals que
conformen la festa, en aquest cas, el Carnaval.

10

La Rua de Carnaval 2022:
participativa i, sobretot, festiva
L’acte central del carnaval canongí es va portar a terme el diumenge 27
de febrer. Les comparses canongines, malgrat les dificultats, van acudir
un any més a la cita de la rua de carnaval, que enguany va voler premiar
la voluntat, l’esforç i la participació més enllà de la competició.
La regidoria de Festes, amb la col·laboració indispensable de la Comissió de Carnaval, ha fet un considerable esforç per tal de donar relleu
a la rua i vol fer un agraïment molt especial a les colles participants
Comparsa MC, Picarols, AVV Sector Nord, Colla Pessigolla, Chavalitos,
Tricolor, Orfeó, PIJ i també a la colla convidada La Unión, per acostar a
la Canonja la fantasia del Carnaval.
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La Comissió de Carnaval
entrega els premis dels
Concursos de Balcons i
Aparadors Guarnits
El 8 de març a la tarda, al Castell de Masricart, la regidora de Festes, Glòria
Virgili, i la Comissió de Carnaval van entregar els premis a les persones
guanyadores dels concursos de Balcons i Aparadors Guarnits 2022. El jurat,
que va valorar tant la creativitat, el valor artístic, l’originalitat, el missatge
com el resultat conjunt, no ho va tenir fàcil per prendre la decisió i, finalment, va decidir entregar dos tercers premis.
Els guanyadors del Concurs de Balcons Guarnits es van endur un diploma
i una panera de productes d’establiments canongins; i la guanyadora del
Concurs d’Aparadors, el diploma i un sopar per a dues persones al restaurant “La Boella”. Des d’aquí, volem donar l’enhorabona a totes les persones
participants i agrair-los-hi la contribució, amb el seu esforç i il·lusió, perquè el Carnaval torni a brillar.

Premis del Concurs de Balcons Guarnits 2022:
1. Marta Valiente Polo
2. Fuensanta Merino Bellido
3. Ivet i Èric Domènech | Gabriel Torrés Caparrós

Premi del Concurs d’Aparadors Guarnits 2022:
1. Merceria L’Art de Cosir

Els infants celebren la seva
pròpia rua
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Una de les novetats del carnaval d’enguany ha estat el concurs de disfresses
infantils que ha canviat el seu format passant d’una festa al saló d’actes de
l’escola a la celebració de la rua infantil on els concursants no necessitaven
d’una inscripció prèvia. D’aquesta manera, amb l’acompanyament musical
del DJ Nacho de las Casas el carnaval dels petits va iniciar un divertit viatge
al voltant de la Rambla de les Garrigues que va acabar amb el reconeixement i entrega de premis a les disfresses més originals i divertides.

La Festa de la Municipalitat
El bateig del Mamut de la Canonja, que se celebrarà el dissabte 9 d’abril,
donarà inici a la Festa de la Municipalitat. La bèstia de foc canongina serà
apadrinada per la Víbria de Tarragona i el Basilisc de Mataró. L’acte, que
es portarà a terme a la plaça del Castell, anirà seguit per un correfocs que
passarà per diferents carrers del nostre poble fins arribar a la Plaça de Catalunya on tindrà lloc l’encesa final.
El divendres dia 15, Diada de la Municipalitat, se celebraran els habituals
actes protocol·laris que començaran a dos quarts d’una del migdia amb el
seguici de la Corporació en Ple des del Castell de Masricart fins a la Rambla
15 d’abril amb l’acompanyament dels gegants Bià i Esperança, el Mico i el
Ball de Diables de la Canonja.
Un cop arribats a la rambla, hi haurà el parlament d’autoritats i l’encesa de
la tronada commemorativa que anirà seguida d’un brindis popular i una
ballada de sardanes amb la cobla Cossetània.

La Canonja substituirà
l’actual enllumenat públic
per LEDS per millorar
l’eficiència energètica
El Ple de l’Ajuntament de la Canonja del 31 de març ha aprovat inicialment el projecte tècnic del Pla de renovació i millora de l’enllumenat
públic del municipi. El projecte que s’executarà en tres fases s’ha valorat
en 954.595,18 euros i permetrà un estalvi energètic total i d’emissions
d’aproximadament un 72%.
Aquest projecte definirà els treballs necessaris per renovar i adequar les
instal·lacions de l’enllumenat exterior del municipi per obtenir una millora en conceptes d’eficiència energètica. També indicarà les actuacions
que es duran a terme així com les característiques tècniques i de seguretat que hauran de reunir les instal·lacions, de manera que la seva
execució s’ajusti a la normativa vigent.

Intercanvi de llibres, teatre
familiar i festa de la Gent
Gran per Sant Jordi
Divendres 22 d’abril, per tal de celebrar la diada de Sant Jordi, la regidoria de cultura ha programat a les 6 de la tarda al saló d’actes de l’escola
l’espectacle familiar “La llibreria màgica” a càrrec de la companyia Peixos
i Peixeres.
L’activitat, recomanada a nens i nenes a partir de 4 anys, gira al voltant de
les trifulgues d’en Ramon i Joan per tal de salvar una centenària llibreria i
els seus contes. Ho aconseguiran? L’espectacle és gratuït, amb aforament
limitat.
La Biblioteca Pública de la Canonja, per la seva banda, ho celebrarà traient
com sempre una mostra de les novetats bibliogràfiques al pati del Castell
de Masricart i, al matí, rebrà els infants de la Llar i alumnes de l’escola. A la
tarda, enguany recuperarà la fira d’intercanvi de llibre Tengui-Falti. Qui hi
vulgui participar té fins el dia 18 d’abril per portar a la biblioteca els llibres
que ja tingui avorrits per obtenir punts que podrà canviar per altres llibres
el dia 22, de 4 a 6 de la tarda, al pati del Castell de Masricart o a la mateixa
biblioteca al llarg de l’última setmana d’abril.
Finalment, el mateix dissabte 23 d’abril, la Gent Gran Activa celebrarà la
seva popular festa de Sant Jordi a la rambla 15 d’abril, a les 12 del migdia.
S’hi durà a terme el concert de la coral, ballada de sardanes i exhibició del
grup de gimnàstica. Per acabar, hi haurà un aperitiu musical.

El projecte contempla la substitució
de totes les lluminàries de la Canonja
per tecnologia LED, així com la renovació dels quadres de comandament
de manera que es pugui fer el control
i la monitorització amb un sistema de
telegestió. El termini estimat de durada dels treballs d’execució de l’obra
completa és de disset mesos: sis per la
primera fase, sis per la segona i cinc
per la tercera.
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L’Escola la Canonja participa al
7è concurs de recollida de piles
El Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través
de l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes
Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de Piles i Acumuladors (SCRAP) Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec, organitzen el concurs de recollida de piles: “Les piles, a l’APILO de l’escola” dirigit als centres educatius de
Catalunya per tal de fomentar el coneixement i la recollida selectiva de piles
i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies.
La normativa europea i estatal estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de
recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat.
Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb
la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa.

buidaran dins els contenidors grans. Les nenes i els nens del centre, aquest
curs, es transformen en agents Apilo. A partir d’ara se n’encarregaran de
localitzar, recollir i portar totes les piles, bateries i acumuladors esgotats
perquè es reciclin correctament.
L’objectiu del concurs és recollir en el contenidor Apilo la màxima quantitat
de piles i acumuladors portàtils procedents de les famílies dels alumnes,
fins el 13 de maig.

Estem envoltats d’aparells de tot tipus que utilitzen piles com a font
d’energia: el rellotge, el mòbil, els comandaments a distància, les joguines....
Les piles i les bateries són dispositius que contenen substàncies químiques
que reaccionen entre elles i transformen l’energia d’aquesta reacció en
electricitat i quan s’esgoten, aquestes substàncies químiques i materials
poden fer malbé el medi ambient. Si les reciclem, el protegirem i també
estalviarem molts recursos.

Els premis que es donaran en aquesta edició del concurs APILO seran els
següents:
• 2.000 € per al centre educatiu de Catalunya que reculli més piles i acumuladors portàtils, 1.000 € per al segon i 500 € per al tercer.
• 1.500 € per al centre educatiu de cada una de les províncies (Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona) que reculli més piles i acumuladors portàtils per
alumne.

L’Escola La Canonja compta amb 2 contenidors APILO, amb forma de coet.
Gràcies a aquests coets, les piles esgotades arribaran al Planeta Reciclatge.
L’alumnat portarà a casa un microcontenidor de cartró i servirà per transportar fins l’escola les piles esgotades de casa. Un cop arribin al centre el

Canongins i canongines.... necessitem comptar amb la vostra ajuda!!! Recollirem totes les vostres piles!!!!
Iniciem la MISSIÓ APILO XXII!!!
Escola la Canonja

La primavera al Punt Juvenil
Des de la Regidoria de Joventut s’estan preparant noves iniciatives de cara a la
primavera i a l’estiu. Durant els propers mesos el jovent del poble podrà gaudir d’un
ampli ventall d’activitats setmanals i sortides que ompliran els carres de somriures i
gresca amb l’objectiu de què el PIJ continuï sent un lloc de referència.
Per una altra banda, recordem que el PIJ de la Canonja està obert les tardes de dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre i els divendres de 5 a 9. És un espai de
lleure socioeducatiu amb ping-pong, jocs de taula, Play, ordinadors, futbolí, diana
i activitats dirigides pels dinamitzadors de l’espai com tornejos, tallers culturals,
preventius, de visualització i conscienciació, sobretot en els dies destacats del calendari com el 25N, el 8M... És un espai de respecte i transformador.
Cal recordar també que som un Punt d’Informació Juvenil que atenem i acompanyem les diferents necessitats juvenils, cerca de feina, ajuda amb el currículum,
informació juvenil respecte a la prevenció d’addiccions, sexualitat, àmbit relacional
i emocional, etc.
Finalment, com a novetat i activitat especial, aquest mes d’abril, un grup de joves
marxarà d’acampada al Refugi Sant Andreu de Farena on conviuran durant tres
dies envoltats de natura realitzant rutes de senderisme, entre altres activitats.

Si vols estar informat/da de les novetats,
segueix-nos a @pijlacanonja.
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L’agenda del Servei
d’Ocupació i Promoció
Econòmica directa al teu
mòbil
El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica municipal ha posat en marxa
un sistema de comunicació directa per tal que les persones interessades
en estar informades sobre tot el que s’hi realitza no se’n perdin cap detall,
d’una manera senzilla, ràpida i directa al mòbil.
Es tracta d’una llista de difusió de WhatsApp per on s’enviarà informació
puntual sobre les novetats, cursos i activitats del servei. Tothom que hi estigui interessat només s’ha de guardar el número 686 99 58 11 als contactes
del mòbil i enviar un WhatsApp amb les paraules ALTA OCUPACIÓ i el seu
nom i cognoms.
Qui es doni d’alta formarà part d’una llista de distribució, no d’un grup de
WhatsApp, els membres no tindran cap informació ni el número dels altres,
ni podran interactuar entre sí. Serà un canal unidireccional on només es rebrà la informació que enviï el Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica. Per
donar-se de baixa només caldrà enviar un simple WhatsApp indicant BAIXA.

Pensant en la
Festa Major d’Estiu

Torna el Batibull!
L’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs torna a celebrar el Batibull, amb
el suport de l’Ajuntament de la Canonja. Una festa per al poble i que aquest
any recuperen després de dos anys sense poder celebrar-la. El Batibull és la
gran celebració de l’agrupament, i aquest any, serà el 49è any ja preparantse pel gran 50è de l’any vinent.
I què és el Batibull? Consta de diverses activitats que se celebren el cap
de setmana després de Sant Jordi, tot i que enguany coincidirà amb la
diada. El Batibull sempre té la temàtica d’un problema actual i social. I,
aquest any, el Batibull girarà entorn a la Salut Mental sota el lema “Ments
Sense Barreres: Fem visible l’invisible”. Els infants i joves del cau, durant les
setmanes anteriors realitzaran dinàmiques al voltant d’aquesta temàtica, i
finalment, en la celebració comentaran el que han treballat i quina ha estat
la seva conclusió.
En aquesta edició s’ha programat pel divendres una ruta nocturna. Dissabte serà el dia de “la celebració”, una activitat organitzada per l’equip
de famílies, sopar i Dj. Finalment, diumenge es durà a terme una fira on
participaran diferents entitats del poble i hi haurà vermut amb animació
musical infantil.
Trobareu tota la informació més detallada i referent als tiquets del sopar a
l’Instagram de l’Agrupament: @aeigbisbeborras

A hores d’ara podem avançar que comptem amb la presència de grups i
orquestres com “La Loca Histeria”, “Venus”, “Fugados” i “Montgrins” que
acompanyaran els vespres de festa. De la mateixa manera, els grups del
seguici ens preparen tot un seguit de novetats que de ben segur donaran
nova rellevància a aqueta festa tan esperada.

Des de la Regidoria de Festes s’està elaborant el programa de la Festa Major
d’Estiu amb la voluntat de recuperar l’activitat que els darrers anys s’ha
anat posposant a causa de la pandèmia.
Els actes d’enguany donaran inici amb activitats organitzades per la Regidoria de Joventut per a la gent més jove el cap de setmana del 6 i 7 d’agost,
amb festa de Dj’s i les actuacions dels grups Cultrum i Smoking Souls, i
finalitzaran amb el tradicional castell de focs el dia 16 d’agost. Entre aquestes dues dates es portaran a terme activitats de forma diària i per a gaudi
de tots els públics.
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Salvador Ferré
Budesca

La importància de la formació ocupacional
La situació laboral actual ens deixa unes xifres que relacionen d’una manera inversament proporcional a persones que cerquen
feina i aturats de llarga durada amb l’oferta
d’ocupació actual per part de les empreses.
Aquestes dades mostren la dificultat per trobar feina de les persones sense cap tipus de
formació o no formades per als nous perfils
demandats pel mercat de treball. Un problema que, tot i generalitzat, s’ha detectat que
també es produeix en bona mesura entre els
aturats del nostre municipi.
No cal fer una anàlisi exhaustiva per entendre
que hi ha una relació certament positiva entre
estudis i treball i l’increment de possibilitats
de trobar feina amb una bona formació no
només bàsica sinó també professional i especialitzada en un entorn d’alta competitivitat
del mercat laboral.
La formació ha esdevingut un element clau
per resoldre aquesta disfunció entre la demanda de les empreses i els perfils de les persones demandants, tant si s’està ocupat com
si s’està cercant feina.
La formació ha de servir per acreditar coneixements específics per a cobrir l’actual demanda d’ocupació i és per això que els cursos
de formació s’han d’adaptar a les necessitats
del mercat i als requeriments de les empreses
de forma continua.
Les persones treballadores, tant en actiu com
aturades, han d’entendre que en un mercat laboral com l’actual, amb uns entorns de treball
que cada cop són més dinàmics i evolutius, la
formació contínua i continuada és el nostre
millor aliat i la realització de cursos formatius,
mòduls o cicles la millor eina no només per
trobar feina sinó també per mantenir-la.
La Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació de l’Ajuntament, conscient d’aquesta
situació, ha posat en marxa per al primer semestre d’enguany una programació d’accions
formatives adreçades especialment a persones en situació d’atur o en ERTO, encara que
també si poden inscriure persones treballadores en actiu.
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Aquestes accions formatives programades des
del passat febrer fins al mes de juny contemplen cursos de logística integral, prevenció de
riscos laborals, transpalets elèctrics, carretons,
seguretat alimentària, competències digitals
bàsiques i Microsoft Office.

Està previst que aquestes activitats continuïn
durant el segon semestre de l’any oferint noves propostes o repetint-ne algunes que es
consideri necessari realitzar.
La situació actual dels desocupats a la Canonja és una prioritat per l’equip de govern i seguirem treballant en mesures encaminades a
adequar la formació de les persones als requeriments de les empreses, oferint la possibilitat
d’una qualificació professional concreta a treballadors i desocupats vinculada a les exigències del mercat laboral, millorant així les oportunitats d’accés al treball. Es tracta de posar a
l’abast dels ciutadans recursos formatius que
tinguin impacte en la ocupabilitat.

Miquel Sabaté
Pagès

8 de març
Les regidores que formeu part del grup de govern a l’Ajuntament de la Canonja, i al crit de
“Totes les dones, tots els drets”, us heu dirigit
a la població a través de les xarxes socials fent
tot un seguit de proclames amb continguts
com “denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes”, “la voluntat
d’incorporar la perspectiva de gènere en les
polítiques municipals” o la generació d’accions
basades en “l’anàlisi de la realitat territorial”,
qualificant la jornada del 8 de març com el
que és efectivament, una reivindicació per a
la igualtat d’oportunitats, igualtat no compartida amb la regidora de Junts, desconeixent
per quin motiu no apareix entre vosaltres. I si
renuncieu al politiqueig que heu demostrat?
No dubtem de la vostra bona voluntat, per
convicció, però sí que creiem que des de
l’Ajuntament i invocant al món local, després
de quasi tres anys de mandat, hauríeu d’haver
presentat resultats o, si més no, indicar quines accions heu dut a terme per fer efectives
aquestes reivindicacions que esmenteu, donat
que, qualsevol altra actitud forma part del que
ara en diuen postureig.
En aquest sentit, us volem recordar el vostre
vot en contra i el de la resta dels regidors del
PSC a la moció que vam presentar Som Poble
el juny del 2020 i que proposava els següents
acords:
1- Incorporar la variable de sexe en totes les
estadístiques, enquestes i recollida de dades
que es portin a terme per l’Ajuntament.
2- Efectuar una avaluació diagnòstica
d’impacte de gènere prèvia al disseny dels
plans i projectes de l’Ajuntament .

3- Realitzar la redacció del pla d’igualtat de
manera participativa obrint canals de participació amb la ciutadania i les associacions.
4- Redactar un pla d’igualtat de gènere pel
municipi en el període de l’actual legislatura
2019-2023.
Aquestes propostes esmentades, que d’una
manera o altra les conté el vostre vídeo, ja fa
més dos anys que podrien haver estat aprovades i implantades, fent efectiva aquesta carta
als reis que ara sí que reivindiqueu.
Des de Som Poble, us emplacem a “empoderarvos” i presentar una moció que incorpori els
punts que ara reivindiqueu i fa quasi dos anys,
nosaltres, ja us proposàvem. Ens n’alegrem
que ara, per fi, ho tingueu clar. En aquest tema
no volem que ens veieu com a rivals polítics,
sinó com a companys de viatge, i de nou, però
ara des d’aquestes línies, us oferim mà estesa i
diàleg per a treballar en una proposta conjunta, que ben segur també tindrà el suport de la
resta de grups municipals.
I és que els vídeos amb demandes buides de
contingut, per molt que estiguin fets per dones, ens recorden a la pel·lícula “Las chicas de
la Cruz Roja” protagonitzada també per quatre
noies, però molt lluny del feminisme reivindicatiu d’aquest segle XXI.

Francisco
Gómez Torres

Un país mágico
Vivimos en un país mágico, un lugar donde
ocurren cosas que atentan a toda racionalidad,
que traspasan las leyes de la física, la lógica.
Para muestra un ejemplo, en nuestro país se
ha duplicado y triplicado el coste del aceite de
girasol y nos dicen “que es por lo de la Guerra de Ucrania”. Sin embargo, el actual aceite
que se está vendiendo pertenece a la cosecha
del año pasado ¿Qué explicación puede tener?
Magia…
Al abrir la cartilla bancaria descubrimos que el
recibo del gas está disparado y nos dicen “que
es por lo de la Guerra de Putin”. Sin embargo,
en España no consumimos gas ruso, prácticamente todo nuestro gas es de origen argelino. Entonces se nos dice “es que compartimos
gas con el resto de los países europeos”, hay
que ser solidarios. Sin embargo, a pesar de la
guerra, no ha habido la más mínima reducción
de gas por parte de Rusia a la Unión Europea,
pero el precio se dispara ¿Qué explicación pueden tener todos estos hechos? Magia…
Seguimos observando hechos mágicos, la electricidad se ha disparado tanto que para pagar

el recibo de la luz prácticamente hay que vender la lavadora, nuevamente se nos dice en el
telediario que “es por la Guerra de Putin”, y te
informan de que el precio de la luz siempre se
fija sobre el método más caro de producirla, y
como el gas esta disparado pues disparan el
precio de la luz… te preguntas porque sufrimos un sistema tan absurdamente injusto y la
respuesta solo puede ser, es magia, la magia
que padecemos en España desde siempre. Una
magia que permite a los políticos profesionales
realizar todo tipo de arbitrariedades mientras
nos dividen y enfrentan con asuntos de ideología, identidad de género, y cualquier cosa que
sirva para que no nos demos cuenta de lo que
hacen con un país que es de todos, que también es nuestro. No me malinterprete, sufrido
vecino, la ideología, la identidad de género, la
lucha por las igualdades es importante, pero
hace tiempo que dejaron de usarse como herramienta de mejora social y ahora suelen ser
solo armas arrojadizas con las que mantenernos a todos enfrentados mientras los poderosos se llevan el botín.
Finalmente, no podía quedarse fuera de esta
fiesta de abuso económico el precio de los carburantes, estamos tan acostumbrados a que
suba arbitrariamente que ya ni preguntamos
po rqué ha aumentado un 50 % de golpe. En
el telediario no falta quien nos diga aquello de
“es por lo de la Guerra de Putin”, que sirve para
casi cualquier cosa ya. Pero es que nuevamente es una locura pues la mayoría de nuestro
combustible viene de Oriente Próximo, por no
hablar de que Rusia no ha disminuido sus exportaciones de crudo. Nuevamente buscas un
sentido y acabas reconociendo que éste es un
país mágico, con magia, pero de la mala.

Maite Olivé
Guinovart

Sota el mateix color!!!
Tot just hem passat el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones i dia reconegut per
l’Organització de les Nacions Unides, on es reivindica el feminisme i es denuncia el sexisme.
Fent una mica d’història, hauríem de destacar fets fonamentals; la vaga de les obreres
de l’industria tèxtil nord-americana del 1857,
l’incendi de la fàbrica Cotton o el d’una empresa de Nova York el 1991, on hi treballaven
500 dones i en van morir 142, malgrat l’any anterior havien convocat una vaga per demanar
millors condicions. Avui encara patim moltes
deficiències, i continuem defensant drets bàsics com l’equiparació de salaris entre dones
i homes, la presència de les dones en alts càrrecs, l’erradicació d’abusos a la feina, a casa
o als carrers.

L’any 1975 l’Assemblea General de les Nacions
Unides, va declarar Any Internacional de la
Dona. Avui, al 2022 hi ha països que encara
impedeixen l’accés a les escoles a les nenes i
també són víctimes de matrimonis forçats per
tradicions o diners, sense oblidar la pràctica
de l’ablació, infraccions flagrants de drets humans!!. L’oposició contra aquesta pràctica de
mutilació genital femenina, està cobrant força
i en els últims vint anys, les dones i nenes que
s’oposen i desitgen el fi d’aquesta pràctica, ja
s’ha duplicat.
Per tot això i per moltes coses més que afecten
a les dones pel sol fet de ser-ho, des de fa uns
quants anys, el dia 8 març sortim al carrer per
reivindicar-nos, i molts cops acompanyades
cada vegada més, d’amics, companys o parelles.
Tenim molt per defensar i molt per avançar.
Aquí a la Canonja no ens hem quedat enrere i tenim una entitat feminista que es diu la
Mirada Violeta, que amb la d’enguany, a part
d’altres activitats i xerrades, ja porta tres diades sortint al carrer i ha anat sumant gent per
ser cada vegada més grans.
Enguany, el dia 8 de març, l’Ajuntament a més
a més de col·laborar, ha participat i ha compartit cartell d’actes amb la Mirada Violeta. També ha creat un vídeo on es solidaritzen amb la
causa, hi surten 4 dones, totes les regidores del
PSC. Voldríem recordar que tots els regidors i
regidores, hem sortit escollits mitjançant unes
eleccions on els vilatans escullen, concretament al nostre Ajuntament, 13 representants
dels que actualment, 5 som dones, 4 del PSC
i una de Junts per la Canonja, l’ÚNICA dona a
l’oposició, i que, no vaig tenir com elles, la possibilitat d’expressar-me i solidaritzar-me com
regidora de l’Ajuntament de la Canonja del que
jo també en formo part.
Si només ho fa el partit que governa, convertim una sana reivindicació en un acte de propaganda partidista.
Esperem tornar-hi l’any vinent i poder sortir tothom darrere la mateixa pancarta, units
contra una mateixa causa i un mateix color,
EL VIOLETA.

Marc Riu
i Rusell

La Canonja

La bretxa salarial, una desigualtat injustificable
Sembla lògic i de justícia que dues persones
que facin la mateixa feina o de valor similar
tinguin el mateix sou. Però això no passa i ens

trobem que les dones cobren sous inferiors. És
el que es coneix amb el nom de bretxa salarial. És una desigualtat injustificable sustentada per una societat heteropatriarcal.
Però no tan sols això. Vivim en una societat,
en què les dones fan les feines més precàries
i més mal remunerades, una situació enquistada difícil de trencar (és l’anomenat terra
enganxós). Tenim també el topall amb què es
troben les dones per accedir a llocs de decisió,
càrrecs directius (el sostre de vidre).
Aquesta és la realitat de l’activitat laboral
femenina. Les dones tenen més contractes a
temps parcial i menys possibilitats de fer la
jornada completa. Són les dones les que s’han
d’encarregar dels infants i de les persones
grans majoritàriament. Són les dones les que
fan la major part de les feines de la casa. I
sí, molts homes poden treballar moltes hores i
prosperar a la feina perquè hi ha una dona al
darrere que va a buscar els infants a la sortida
de l’escola, per exemple.
El resultat d’aquesta situació és que les dones
han arribat a guanyar anualment, de mitjana,
un 20,6% menys que els homes, un percentatge que, malgrat que s’ha anat reduint en els
darrers anys, continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació
que pateixen les dones en el món del treball.
Per tal de posar solució al problema, cal fer un
estudi per poder portar a terme la diagnosis
de la situació i trobar l’estratègia necessària
per arribar a l’equitat.
Per aquesta raó són tan importants els
plans d’igualtat, per mostrar el compromís
en la lluita contra les desigualtats de gènere. L’Ajuntament ha de promoure la igualtat
d’oportunitats entre tota la plantilla i contribuir a la sensibilització i a la transformació social. Però l’Ajuntament, que ha de ser un referent, també hauria de tenir la responsabilitat
de treballar amb les empreses del municipi per
a l’elaboració d’aquests plans d’igualtat que
facin possible la reducció de la bretxa salarial,
l’eliminació del terra enganxós i la promoció
de dones als càrrecs de decisió.
Totes aquestes accions han d’anar acompanyades amb campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la bretxa salarial i les
conseqüències que se’n deriven. És important
fer-ho, no tan sols al voltant del 8 de març, el
Dia Internacional de la Dona.
Tot això forma part d’una de les mocions que
hem presentat en el Ple de l’Ajuntament de
la Canonja d’aquest passat març. Perquè davant de les desigualtats de gènere només pot
haver-hi una resposta: treballar per erradicarles. I no tan sols amb paraules, sinó amb fets
que ens portin a la igualtat real.
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La Canonja, punt de partida
de la campanya per fomentar
l’ús de les deixalleries de la
comarca

algun material. Els educadors/es romandran a les deixalleries per un període de dos mesos. En paral·lel, en diversos establiments i les botigues
del Tarragonès s’hi han lliurat fulletons per tal d’animar a la ciutadania a
apropar-se a les deixalleries amb els seus residus on seran atesos, a més de
pel personal de FCC, pels educadors/es ambientals abans esmentats.

El Consell Comarcal del Tarragonès ha posat en marxa aquest 2022 una
campanya informativa de conscienciació ciutadana per tal de fomentar l’ús
de les deixalleries que disposa la nostra comarca i el servei de recollida de
materials voluminosos. Per tal de donar el tret de sortida a la campanya, a
finals de febrer es van donar cita a la deixalleria de la Canonja el president
del Consell Comarcal del Tarragonès, Óscar Sánchez; l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz; el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré; i el president de
l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, Joan Martí Pla. També hi van
participar representants de l’empresa FCC Medio Ambiente, adjudicatària
dels serveis de recollida; i d’Eurogesmed SL, l’empresa encarregada del control i l’avaluació dels serveis indicats.
El Tarragonès compta amb cinc deixalleries fixes situades als municipis del
Catllar, la Canonja, Roda de Berà, el Morell i Torredembarra. A més, els ciutadans i ciutadanes de la comarca també tenen a la seva disposició una
deixalleria mòbil que es desplaça de forma itinerant a vuit de les poblacions
del Tarragonès: la Nou de Gaià, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià, Salomó i la Secuita.
La nova campanya busca potenciar l’ús d’aquestes instal·lacions i contribuir
així a augmentar els índex de reciclatge i selecció de residus. Per aconseguir-ho, el departament de Medi Ambient del Consell ha editat més de
12.000 fulletons i cartells informatius, alhora que 10.000 calendaris amb la
imatge corporativa del servei. Els calendaris busquen apropar a les llars del
Tarragonès informació essencial com els dies d’obertura de les deixalleries
o els dies de servei de recollida de voluminosos, entre altres. A més, també
s’ha contractat a un equip d’educadors/es ambientals que s’encarregaran
d’informar a les persones usuàries quan van a les deixalleries a dipositar
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DEIXALLERIA MUNICIPAL
Adreça: Camí de la Coma, s/n
Telèfon: 637 262 759
Horari:
• De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
• Dissabte: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
• Diumenge: de 9 a 15 h

AGENDAF								

ABRIL i MAIG 2022

DIMARTS 5 D’ABRIL

DIVENDRES 15 D’ABRIL

DISSABTE 23 D’ABRIL

Senalló de Contes: “Una veu pròpia”
amb la narradora Muntsa Plana

Festa de la Municipalitat

Sant Jordi amb la Gent Gran Activa

Hora i lloc: A les 17 h, a la Biblioteca Pública
de la Canonja
Edat recomanada: A partir de 7 anys
Dins el cicle “Contes liles, contes per a la
igualtat” del Consell Comarcal de Tarragonès

Hora i lloc: A les 12.30 h, a la rambla 15
d’abril

DEL 22 AL 24 D’ABRIL
Batibull 22”

DISSABTE 9 D’ABRIL

Hora i lloc: A les 12 h, a la Rambla 15
d’abril

DIMARTS 26 I DIVENDRES 29
D’ABRIL
Portes Obertes de la Llar d’Infants
Mare de Déu de l’esperança

Bateig del Mamut, la bèstia de foc
canongina

Horari: de 17.15 a 19 h
Cita prèvia: per correu electrònic
e3008237@xtec.cat / per telèfon 977 550
550 / per WhatsApp 682 904 550

Hora i lloc: a les 20 h, a la plaça del Castell

La llar d’infants ha de ser un lloc de
trobada respectuosa, on es vagin teixint
els vincles necessaris que permetran
als infants sentir-se confiats i segurs
per endinsar-se en la descoberta del
món. Oferim diversitat de materials i
objectes perquè els infants els explorin
lliurement en l’àmbit sensorial i
perceptiu. L’experimentació permet que
l’aprenentatge sigui significatiu per als
infants.
Mirem el món amb ulls d’infants.

DIVENDRES 22 D’ABRIL
La Biblioteca rep els infants de la
Llar i alumnat de l’escola per Sant
Jordi

DEL 10 AL 12 D’ABRIL

Hora i lloc: de 9 a 13 h, al pati del Castell de
Masricart

Acampada Jove

Fira del Tengui-Falti

Lloc: Refugi de Sant Andreu de Farena
Inscripcions: al PIJ, dimarts, dimecres i dijous
de 16 a 20 h i divendres de 17 a 21 h
Més informació: @pijlacanonja | 625 063
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DE L’11 AL 14 D’ABRIL
Casal de Setmana Santa

Horari: de 9 a 13 h i servei d’acollida de 8 a
9h
Inscripcions fins el 31 de març. Preu: Casal:
24 € / Acollida: 8 €. Places limitades
Més informació: Tel. 977 54 50 18 /
WhatsApp 682 013 186

Hora i lloc: de 16 a 18 h, al pati del Castell
de Masricart
Fins el 18 d’abril es podran portar a
la Biblioteca els llibres que es vulguin
intercanviar per obtenir els punts i gastarlos el dia de la fira.

Teatre familiar: “La llibreria màgica”
A càrrec de la companyia Peixos i Peixeres
Hora i lloc: A les 18h , a la sala d’actes de
l’Escola la Canonja
Recomanat per a nens i nenes a partir de 4
anys. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

DIMARTS 3 DE MAIG
Senalló de Contes: “Princeses blaves
i prínceps encantadors” amb la
contacontes Lídia Clua
Hora i lloc: A les 17 h, a la Biblioteca
Pública de la Canonja
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