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Els pilars del programa d’ERC La Canonja seran polítiques d’esquerra, republicanes i 

catalanes. Això vol dir accions on el focus estigui en les persones (polítiques socials) i 

amb tot el què requereixin pel seu benestar: accions mediambientals, impuls en 

l’educació i cultura i assegurament dels serveis bàsics. La política econòmica es 

centrarà en un ús racional i imparcial dels pressuposts, utilitzant-los per un bé de tots i 

totes, i no per treure’n un benefici. No s’ha d’oblidar que som un poble amb uns ingressos 

ingents, però no es nota en el municipi.   

I treballarem per la república, des de la municipalitat, amb un independentisme obert i 

inclusiu. Totes i tots farem la república. Portem els valors republicans a l’ajuntament! 

 

Esquerra Republicana de La Canonja representa l’aire nou que necessita aquest poble. 

Recuperem la il·lusió, per un poble que té un enorme potencial. Creiem en aquest poble 

i tenim una idea molt clara de com volem que sigui La Canonja, no només en els pròxims 

4 anys, sinó també en els propers 20 anys.  

 

Fes-nos confiança! 
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Escoltarem. Aquest verb serà la nostra filosofia de treball. Per avançar, cal escoltar, 

però de manera pro-activa. La veu dels habitants de La Canonja s’ha de sentir i ha 

d’arribar a totes les instàncies. El poble és de tots i totes i l’hem de construir amb totes 

les mans possibles, per sentir-lo nostre. 

 

Futur. Tenim molt clar el model de poble que volem, que ens mereixem. I desitgem que 

tothom participi d’aquesta idea, d’aquest projecte, d’aquest somni. 

 

Il·lusió. Tenim ganes de treballar per aquest model. I molta força. Una força que neix 

del convenciment que mereixem un poble millor, un poble que té unes possibilitats 

enormes. I tenim les idees i l’energia per fer-ho possible.  

 

Acompanyament. Esquerra Republicana de Catalunya està molt, però que molt viva en 

tot el territori. I, entre tots, cal construir un model robust, esperançador i convençut de 

que tot està per fer.  

 

Feminista. La república ha de ser feminista. La veu de les dones s’ha de sentir, amb 

claredat i sense interferències. Només en igualtat pot existir el canvi. 
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Treballarem. I molt. Però els centres de més importància els podem focalitzar en els 

punts que seguidament descrivim, recuperant els serveis municipals i posant-los al 

servei de la gent. 

 

Poble social. El centre de gravetat s’ha de situar en la gent, com marca la tradició 

republicana.  

 

Poble verd. Cal canviar la grisor d’aquest poble, pel color verd, el color de l’esperança. 

Acollim moltes zones que es poden recuperar, impulsar, potenciar per tal de que el poble 

disposi de més zones verdes, per l’ús de tots i totes. 

 

Poble amb consciència ambiental. Treballarem per conèixer la qualitat ambiental del 

nostre entorn i fer-ne ús per millorar-ne la qualitat. El progrés ha de ser verd. 

 

Poble feminista. El poble ha de ser feminista. La igualtat entre dones i homes s’ha de 

promocionar des de les institucions. 

 

Poble amb una economia robusta. Un poble sòlid, ferm i amb futur requereix d’un 

model de negoci ample i divers. 

 

Poble segur. Volem viure amb una tranquil·litat plena. Lluitarem per aclarir els punts 

foscos de La Canonja. 

 

Poble democràtic. Les veus de tothom s’han de poder expressar, altes i sense por. Un 

poble a on els carrers no són per l’ús de la gent i de la manifestació de les seves idees, 

és un poble amb morrió. 
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Poble amb mobilitat. El poble ha de disposar de la millor xarxa de transport públic 

possible.  

 

Poble cultural. La cultura ha d’estar a l'abast de tothom i aquesta s’ha de poder fer 

arribar a tots els punts del poble. 

 

Poble saludable. Volem una xarxa de salut robusta i accessible i des de l’ajuntament 

en reforçarem les prestacions. 

 

Poble esportiu. L’esport ha de ser una eina per la salut de la seva gent. 

 

Poble amb ensenyament de qualitat. Volem un ensenyament de qualitat a tots els 

nivells, en  totes les etapes de la vida d’una persona. Facilitarem l’accés al mateix, 

ajudant en tots els passos. 

 

Poble transparent. L’ajuntament ha de ser transparent amb totes les seves accions i 

ús dels pressupostos. 

 

Poble amb història. La Canonja és un poble amb molta història. I aquesta història no 

s’ha de deixar perdre. Per saber cap a on anem, cal saber d’on venim. 

 

Poble amb entitat. Les entitats són el motor de la vida del poble. Potenciem-les! 

 

Poble amb agricultura. Al nostre entorn tenim uns horts que no podem deixar perdre, 

més al contrari, cal revalorar. 

 

Poble més viu. El poble s’ha desenvolupat a partir d’on es mou, no a partir d’on viu, 

provocant que no hi hagi cap centre neuràlgic de vida, que vertebri l’activitat del poble. 

Aquesta situació es pot revertir, fent un espai que sigui el cor del nostre poble. 
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Poble social 

Un indicador de la maduresa de la societat és com tracta i com cuida els més 

necessitats. La Canonja construirà una estructura sòlida i ferma per tal de fer arribar una 

mà a tota aquella gent que ho requereixi, a tots aquells sectors més delicats de la 

societat, des de persones amb risc d’exclusió social,  a cuidar de manera adequada els 

nostres avis i àvies o ajudar a famílies amb menors, que són el futur del nostre poble i 

país.  

I també fer un pla d’acollida dels migrants, per tal de que es puguin integrar de manera 

ràpida i correcta dintre del nostre poble i fer-los actius importants del desenvolupament 

de la nostra societat. 

I per oferir el millor servei a la ciutadania, entenem que hem de donar prioritat a la 

municipalitat dels serveis. 

Treballarem per la no discriminació per raó d’origen, ètnia, religió, gènere o orientació 

sexual.  

Per fer-ho possible augmentarem el pressupost destinat a afers socials. Cal utilitzar totes 

les eines disponibles a les nostres mans per tal de detectar les famílies amb problemes 

i dedicar-los una atenció real (ampliació de la xarxa de professionals, com assistents 

socials, psicòlegs, orientadors laborals, per exemple). Això no vol dir només pagar un 

rebut en un moment determinat. Hem d’assegurar-nos que surten del problema i que els 

donem els mecanismes per tal de que puguin avançar. Els hem d’acompanyar en aquest 

camí, per assegurar-nos que ho aconsegueixen, amb ajuda de tècnics professionals en 

aquest àmbit. Per fer-ho possible cal fer una atenció integral de la família en quatre 

aspectes cabdals: feina, educació, habitatge i recursos. Hem de dotar a totes les famílies 

de mitjans per tal de què aquests quatre pilars es mantinguin ferms. 

Volem que La Canonja sigui un referent en l’exercici del respecte a la diversitat sexual i 

de gènere. Des de l’ajuntarem potenciarem la redacció d’un Pla per la Diversitat sexual 

i de Gènere, per tal de que vertebri la política en aquest aspecte i lluitarem de manera 

activa contra la LGTBIfòbia. Per fer extensiu aquest missatge no només ho farem des 

de l’ajuntament, sinó que també ens valdrem del teixit associatiu municipal i dels centres 

educatius, per tal de fer pedagogia i evitar qualsevol tipus de discriminació o bullying per 
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raó d’orientació sexual. Incorporarem la matèria LGBTI en la regidoria social i vetllarem 

per fer visible aquesta realitat, des d’assegurar que la biblioteca tingui un fons 

documental i material sobre diversitat sexual i de gènere a incorporar la perspectiva 

LGTBI als principals plans i programes municipals. 

Vetllarem per la nostra gent gran. Millorarem el Servei d’Atenció a domicili per atendre 

de manera adequada a la gent gran i dependents. Dotarem al municipi de les 

instal·lacions necessàries per atendre’ls i revisarem l’oferta de tallers i activitats, per tal 

de que sigui adequada i que s’avingui al que necessiten i volen. La Canonja necessita 

ja un casal adequat a les seves necessitats. 

 

Poble verd 

Volem canviar el color gris pel verd. La Canonja disposa de parcs, espais naturals –

riera, camins històrics o mur verd, per exemple-, que cal potenciar, conservar i afegir 

valor. Imaginem un poble amb uns espais de lleure adequats i d’ús per a tots i totes. 

Però no fer-ho de qualsevol manera, sinó de manera racional, integradora i amb una 

idea col·lectiva. No es val fer nyaps, com és la tendència actual.  

Incrementarem els espais verds del poble, per fer-lo més acollidor. Tenim uns espais 

que es poden destinar a aquest fi. No has somniat mai amb una riera de la Boella 

recuperada, per l’ús de tots i totes? Tenim altres espais, desaprofitats, com la zona al 

voltant del CAP nou, a on es pot estudiar també una gran àrea verda. No només ho 

somniem, sinó que és possible. Treballem-hi! 
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Poble amb consciència ambiental 

És necessari fer un estudi rigorós de la contaminació ambiental del nostre entorn. És 

important que dir això, no vol dir anar en contra de la indústria, que dóna tants beneficis 

al nostre poble. Però negar que també té inconvenients, és d’inconscient. Cal una 

indústria potent, però també cada vegada més neta. Una cosa no ha de treure l’altra. 

Que no us venguin el contrari. Cal fer estudis seriosos i independents amb indicadors 

de contaminació adequats a l’activitat que es desenvolupa a l’entorn. Si busques peres 

en un camp de tarongers, no trobaràs cap pera. I això és el que es fa. 

I no només parlem de contaminació ambiental. També ens referim a contaminació 

acústica i electromagnètica. En el cas de la contaminació acústica farem un control de 

mesuraments i fer un mapa de soroll de tot el poble. I a partir d’aquesta informació es 

podran fer les actuacions que siguin necessàries. En referència a la contaminació 

electromagnètica, farem un estudi per avaluar el risc que tenim els ciutadans del poble 

i prendre les decisions que facin falta. 

Els edificis municipals han de ser eficients energèticament i disposar d’una font d’energia 

renovable. Farem el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que ha de servir de 

punt de partida per fer un canvi en la filosofia del poble. I no quedar-nos aquí, sinó 

facilitar a què els usuaris puguin fer aquest canvi de model. 

Treballarem per treure tot el cablejat elèctric que contamina les façanes de les cases del 

poble. 

Treballarem per la instal·lació d’hort/s solars (instal·lacions fotovoltaiques directament 

sobre el terreny) per tal d’estendre l’ús d’energia renovable al municipi.  

I tot això anirà acompanyat de polítiques de comunicació d’estalvi energètic i sobre l’ús 

d’energies renovables, per tal de fer un canvi en el model energètic. 
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Poble feminista 

Volem un poble feminista. Volem un poble a on tothom pugui viure tranquil i amb les 

mateixes possibilitats, siguis home o dona. I no permetre cap tipus de violència masclista 

a cap nivell. Tolerància zero. Cal ajudar a les dones amb situació de risc i no quedar-

nos en la superfície. Cal fer polítiques d’educació de gènere. Amb l’educació ve el 

respecte. No hi ha millor prevenció que l’educació. I aquest cursos formatius els farem 

arribar, no només a l’escola i a l’institut, sinó a totes les entitats, per tal de que siguin els 

portaveus del missatge d’igualtat. Potenciarem els departaments de l’ajuntament 

implicats i farem el Centre d’Atenció de la Dona, que ha de centralitzar totes aquestes 

tasques. I, per casos de necessitat, disposarem d’una xarxa de llars d’acollida. 

L’esport femení es posiciona com una eina molt important. L’esport és un vehicle 

educacional, d’empoderament i de normalització que cal utilitzar. 

En tota festa o concentració de gent, establirem els punts violetes, per tal de centralitzar 

qualsevol tipus de queixa sobre violència masclista, a més de fer tasques de divulgació. 

Establirem bonificacions en els impostos per totes aquelles famílies monoparentals que 

ho necessitin. 

 

Poble amb una economia robusta 

Crearem eines per tal de potenciar i diversificar el model de negoci del poble. Això vol 

dir treballar amb els botiguers i escoltar les seves necessitats. Ajudem a la ciutadania a 

establir el seu negoci reduint la fiscalitat (establint trams de bonificació els primers 4 

anys, per exemple) i acompanyant-lo amb tota la documentació associada, per tal de 

que l’emprenedor pugui centrar-se en crear el negoci. Creem zones estratègiques per 

fer-los créixer, com el centre, carrer de Raval i el carrer de les Garrigues –per què no 

disposem de mercadet gran i amb varietat de productes, com antigament, amb 

productes de proximitat?-. No oblidem que un poble amb un comerç actiu és un poble 

viu, amb futur. 

Crearem un viver que permeti la creació de nous negocis que facin un poble més actiu. 

Cal afavorir l’arribada de noves empreses, complementant les existents, i, sempre que 

es pugui, d’alt valor afegit. Hem de diversificar el model de negoci per assegurar el futur 

econòmic. 

Potenciarem l’oficina de treball, per tal de que sigui un punt de cerca de feina útil per 

tots els habitants del poble. L’ajuntament s’ha de posicionar com l’interlocutor entre la 

ciutadania i les empreses per tal de facilitar la incorporació de les persones en situació 
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d’atur al món laboral. I aquesta cerca d’empreses no només s’ha de focalitzar en el 

poble, sinó que cal estendre-la per tot el territori. 

 

Poble segur 

Imaginem un poble més segur, amb uns cossos de seguretat al servei de les persones, 

no de l’ajuntament. Perseguirem els punts foscos del poble i no deixarem marge a les 

activitats delictives o incíviques. Farem un estudi de l’estat de la il·luminació de tots els 

carrers i es faran les actuacions que siguin necessàries. Farem un poble on tothom pugui 

viure tranquil. 

Incrementarem la dotació de vigilants municipals per tal de donar el servei 24 hores. 

 

Poble democràtic 

Farem un poble més actiu i escoltarem, realment, les necessitats de la gent. No ens ha 

de fer por escoltar. El poble és de tots i totes i la construcció i l’evolució l’hem de fer 

conjuntament. 

Cal potenciar les eines de participació ciutadana i no quedar-nos únicament amb els 

pressupostos participatius.  

I també volem un poble amb llibertat d’expressió. Els carrers del poble han d’estar a la 

disposició de la gent, de l’expressió de les seves idees 

 

Poble amb mobilitat 

Avaluarem les necessitats del poble respecte al transport públic i l’adequarem. 

Treballarem amb les diferents administracions per tal de que La Canonja estigui ben 

comunicada i tingui que dependre cada vegada menys del transport privat. I no només 

amb Tarragona ciutat sinó amb tot el Camp de Tarragona. 

Farem una avaluació de les necessitats de mobilitat del poble i potenciarem una xarxa 

de transport públic accessible a tothom i que acosti a la població als indrets que 

requereixi. No només mirarem cap a Tarragona. 
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 Poble cultural 

S’ha de treballar per fer arribar a tothom la cultura de manera activa. Els carrers i les 

instal·lacions municipals han de permetre l’explosió cultural que aquest poble necessita. 

Per fer-ho possible, facilitarem les infraestructures necessàries per tal de que tota 

persona o entitat pugui dur a terme les seves activitats públiques. Cal donar a conèixer 

totes les cultures presents en el poble. Tothom suma. 

Cal fer actes diversos i fer-los arribar a tothom, amb una bona difusió.  

La revista del poble ha d’estar al servei de la seva gent, no de l’ajuntament. La 

regenerarem per a què sigui un altaveu per tothom, no només una eina publicitària de 

qui tingui el poder en el moment. 

L’Orfeó Canongí ha de ser l’eix vertebrador de la cultura canongina. Però per fer-ho 

possible es requereix que l’Orfeó sigui un edifici amb les condicions necessàries i amb 

una alta versatilitat per tal de que es puguin fer múltiples activitats. No ens podem 

permetre que la  sala disposi de butaques fixes, limitant molt l’ús d’aquest espai.  

Però l’Orfeó no pot estar sol en aquesta tasca. Cal disposar d’altres espais, adequats a 

la població que tenim. Una biblioteca moderna, àmplia, acollidora a on es pugui fer 

activitats diverses és una necessitat. 

La cultura popular no està present en la vida del poble. Cal tenir en compte que les 

manifestacions de la cultura popular no només tenen una funció cultural, sinó que tenen 

una vessant integradora i d’arrelament que no es poden menysprear. Ho potenciarem, 

ho reactivarem, farem créixer la cultura popular i la farem visible, per tal de que sigui no 

un complement a les festes, sinó un dels eixos principals. Fem tradició. 

Tenim un tresor, que és el Jaciment de La Boella, però no ens l’hem fet nostre. 

Potenciarem la difusió de les troballes ja, fent-lo arribar a tota la ciutadania de La 

Canonja, treballant conjuntament amb el IPHES (Institut Català de Paleoecologia 

Humana i Evolució social) i amb altres entitats del poble que s’han implicat en aquest 

descobriment. Facilitarem que el nostres nens, nenes i jovent puguin aprendre d’aquest 

indret. No podem deixar perdre una oportunitat d’aquest calibre.  
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Poble saludable 

Volem una xarxa de salut robusta i accessible. Treballarem amb tots els organismes per 

tal d’oferir a tothom el servei que es mereix. Des de l’ajuntament vetllarem per tal de que 

La Canonja disposi d’unes instal·lacions i serveis adequades a les seves necessitats i 

col·laborarem de manera activa per tal de millorar-los. L’educació és la millor acció de 

prevenció. Per aquesta raó col·laborarem de manera activa per tal de fer tasca de 

divulgació a centres d’ensenyament i entitats, per fer arribar informació de prevenció i 

educació sanitària. 

 

Poble esportiu 

Hem de treballar amb l’esport, sobretot a nivell de les bases i fer-lo una eina integradora 

i educativa. Potenciarem tots els esports i no ens quedarem amb els majoritaris.  

Cal facilitar l’ús del Pavelló Municipal a totes les entitats esportives del poble. Aquesta 

instal·lació ha de ser adequada als usos dels seus ciutadans..  

Treballarem per tal de dotar al poble de la piscina coberta, tantes vegades promesa per 

l’ajuntament i reclamada per tota la ciutadania. 

 

Poble amb ensenyament de qualitat 

Els nostres fills i filles són el futur del poble. Per aquest raó hem de treballar 

conjuntament amb els diferents organismes per tal d’oferir una escola i institut de qualitat 

i que, permetin a tots els nens i nenes desenvolupar-se de manera activa. L’escola no 

només és un centre educacional, sinó que és un punt d’integració que no hem d’oblidar 

mai.  

Però abans d’arribar a l’escola, els nostres petits i petites passen per la llar d’infants. 

Per aquesta raó cal lluitar per oferir una llar d’infants de qualitat, accessible i adequada 

a les necessitats dels seus usuaris. I per què no una Llar d’Infants Municipal? No 

disposar-la és una anomalia en comparació d’altres poblacions veïnes. 

I no ens hem d’oblidar de l’escola d’adults, la qual toca potenciar i adequar-la per tal de 

que tots els usuaris puguin desenvolupar-se de la millor manera. Augmentarem l’oferta 

de cursos. Acompanyarem als membres de la població que no troben feina, i els oferirem 

tallers ocupacionals per tal reciclar-los i orientar-los, treballant conjuntament amb 

empreses de l’entorn. 
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I l’ajuntament ha de vetllar per una millor formació dels nostres joves, fins a la última 

etapa dels seus estudis, bé sigui a la universitat o estudis de formació professional, per 

exemple, fent arribar les ajudes necessàries a tots aquells que no necessitin. 

 

Poble transparent 

La transparència ha de ser una de les bases de la política. Volem un ajuntament 

transparent, a on tothom pugui saber a on van destinats cada un dels diners. I cal fer un 

ús racional dels pressupostos, no de manera partidista, sinó sempre pensant amb el 

poble. No cal oblidar que són els nostres diners. 

Volem un ajuntament obert, més proper a tothom. Facilitarem la comunicació amb 

l’equip de govern (de vegades és més fàcil conversar cinc minuts que no pas fer una 

instància) i escoltarem. 

 

Poble amb història 

La Canonja és un poble amb molta història. I aquesta història no s’ha de deixar perdre. 

Per saber cap a on anem, cal saber d’on venim. Treballarem per tal de que tots els 

habitants es sentin orgullosos de la història del poble i que se la facin seva. Per això cal 

dignificar els espais/edificis històrics i explicar-ne la seva història, combinant elements 

tradicionals (cartells explicatius als espais que pertoquin) i elements digitals (ampliació 

d’informació a partir de codis QR). Volem una història viva de La Canonja. 

La història la farem conèixer a tots els nivells, treballant conjuntament amb tots els 

organismes educatius i entitats del poble, com el Centre d’Estudis Canongins. Donarem 

a aquest centre la importància que té, potenciant la seva activitat.  
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Poble amb entitat 

Les entitats són el motor de la vida del poble. Cal treballar amb elles, potenciar-les per 

tal de que puguin desenvolupar les seves tasques, no absorbir la seva feina. Cal fer una 

xarxa d’entitats, per afavorir la interacció entre elles, per tal de que puguin sorgir 

sinèrgies de treball, que sempre fan que el poble sigui més viu, més ric. Per facilitar 

aquesta xarxa no hi ha res millor que fer un hotel d’entitats. Hi ha nombrosos espais per 

poder establir aquest hotel, només cal voluntat i creure en la tasca de les entitats. I 

estarà present un tècnic que sigui la unió entre les diferents entitats i l’administració, per 

fer més fluida la comunicació. Entre les principals tasques d’aquesta persona ha de ser 

la facilitació de les tasques administratives o ajudar en l’obtenció de subvencions. 

Tota la xarxa d’entitats ha d’estar regulada per un reglament, que defineixi, entre altres 

punts, com es donen les subvencions per part de l’ajuntament. Calen criteris objectius i 

transparents. 

 

Poble amb agricultura 

L’agricultura ha estat un dels eixos econòmics durant molts anys. Tenim un entorn amb 

hortes, que no hem de deixar perdre. Cal recuperar-les i revalorar-les. Defensem la 

presència d’horts per a ús de la ciutadania i donar les eines i recursos necessaris a tota 

persona que es vulgui dedicar a la pagesia. I no ens quedarem aquí, sinó que acostarem 

els productes de proximitat a la ciutadania. 

 

Poble més viu  

El poble s’ha desenvolupat a partir d’on es mou, no a partir d’on viu, provocant que no 

hi hagi cap centre neuràlgic de vida, que vertebri l’activitat del poble. Però aquest 

inconvenient pot ser solucionat amb imaginació i voluntat. Fem un espai que sigui el 

centre de la vida del poble, a on tots els canongins i canongines s’hi acostin a fer vida. 

La Canonja disposa de diversos punts que poden complir aquest objectiu. Potenciem la 

Rambla o repensem l’ús de la Plaça de la Raval. Es poden fer diferents actuacions per 

tal de fer-los el cor viu del poble. 

La Canonja ha esdevingut un municipi segregant els seus diferents nuclis i això ha 

comportat que la gent que hi conviu en aquests sectors no es relacionin entre ells. Des 

d’Esquerra la Canonja apostem, a través del replantejament urbà del municipi, es 

consolidi un punt central on es pugui reunir tota la societat del poble.  
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Amb més profunditat, des d’Esquerra la Canonja apostem per la formulació d’un nou pla 

urbanístic que, a través de l’anàlisi dels eixos potenciadors del municipi, aconsegueixi 

unir aquests sectors en un centre neuràlgic consolidador amb previsió d’un augment 

demogràfic que influeixi en la redacció d’un nou planejament urbà per a la zona de les 

Garrigues que uneixi el Sector Nord, el nucli central de la Canonja i el sector Sud.  

El nou planejament urbà ha de servir per a consolidar el comerç de proximitat dotant al 

municipi d’un espai comercial que afavoreixi al creixement econòmic i el 

desenvolupament de les infraestructures econòmiques del nostre poble. És per això que 

hem de recalcar el nostre compromís amb els botiguers i dotar-los de les facilitats que 

precisin per fer front a la alta competència de les grans superfícies.  

La Canonja és un municipi que ha desenvolupat la seva activitat social a través del 

jovent i de les persones de la tercera edat, i com a poble hem de potenciar l’activitat a 

realitzar-se a dins. Per això hem de posar a disposició dels ciutadans els espais i 

equipaments necessaris per tal de poder desenvolupar aquest marc social que ens 

enriqueix. Les millores dels equipaments públics com el centre cívic, les instal·lacions 

educatives i esportives o el plantejament de nous equipaments, com una sala de vetlla, 

han d’ésser part de la base que consolidi el pla urbanístic que desenvolupem entre tots 

per tal de que tots els ciutadans ens sentim a gust amb el poble.  

La proximitat del principal pols químic del camp de Tarragona ha generat una impressió 

de municipi industrial en els conjunt dels vilatans i la falta de manteniment dels nostres 

parcs i espais verds a provocat que acabem tenint una superfície ambigua. La nova 

trama urbana ha de consolidar un nou sòl públic que permeti als canongins i canongines 

poder gaudir del seu municipi.  

El replantejament dels espais naturals, dels parcs, zones verdes... ha d’esser clau en el 

nou projecte de trama urbana per tal de generar als ciutadans la sensació de recuperació 

del territori. A través de l’estudi del nostre municipi podrem projectar de manera eficient, 

sostenible i inclusiva la construcció d’aquests espais entre tots. Finalment, el nou 

projecte ha de consolidar el sostre residencial i potenciar l’accés a habitatges 

sostenibles, de qualitat, a l’abast de tota la ciutadania.  

El nou model de poble que generem serà la petjada que deixem al nostre futur i per això 

hem d’urbanitzar el nostre sòl amb respecte al territori i al medi-ambient. Potenciar 

l’accés a l’habitatge a les persones en perill d’exclusió social, en risc de pobresa, al 

joves... pot ser el primer pas per fer créixer el nostre municipi acord amb el creixement 

interurbà que està patint el nostre territori. L’impuls de noves infraestructures com el 

transport (línies d’alta velocitat ferroviàries, aeroports...), indústria, turisme... ha de ser 
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el punt de partida per tal de que la Canonja pugui ser el referent de municipi involucrat 

en el creixement del nostre territori i lloc on es puguin establir noves famílies. 

Acostem tot el poble a tots els ciutadans. Apropem el Sector Nord, amb actuacions 

urbanístiques que l’acostin, des d’un carril bici a actuacions per millorar els seus 

accessos i entorn. 

Per què La Canonja sigui viva, cal pensar amb els seus habitants. Facilitem la cerca 

d’habitatge, a través d’una oficina d’habitatge pública gestionada des de l’ajuntament, al 

servei de tots els ciutadans. 

L’habitatge s’ha convertit més en un bé que no pas en un dret. I això no pot ser. 

L’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor de mercat. Són moltes les famílies 

que tenen risc de ser desnonades. Nosaltres estarem al seu costat, per lluitar 

conjuntament. 

Treballarem per tal de que hi hagi un sentit en les actuacions urbanístiques. No volem 

pedaços o execucions estranyes. Transparència per sobre de tot. 

L’ajuntament disposa d’un grapat d’edificis públics, els quals estan en desús o en 

situació poc clara. No ens ho podem permetre i cal aprofitar-los.  

 

Visca La Canonja, Visca Catalunya lliure! 

  



Il·lusió per La Canonja

Som l’aire fresc que necessita

La Canonja

@esquerracanonja Esquerra La Canonja @EsquerraCanonja @marc_river lacanonja@esquerra.cat


