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EDITORIAL

Benvolgudes ciutadanes 

i ciutadans de la Canon-

ja. Teniu a les vostres 

mans el primer exemplar 

d’aquest nou Butlletí, ERC 

la Canonja, que vol inten-

tar ser el portaveu de les 

inquietuds dels canongins i 

el nexe d’unió entre el grup 

municipal d’Esquerra Re-

publicana de Catalunya, la 

secció local i la ciutadania.

Amb el naixement d’aques-

ta publicació, la

gent d’ERC volem fer un 

pas endavant en el nostre 

compromís amb el poble 

de la Canonja.

ERC la Canonja, amb un 

projecte clar, un programa 

concret, un equip humà 

amb empenta i ganes de 

treballar, volem i podem 

fer un bon servei al nostre 

poble.

A través d’aquest butlletí 

pretenem fer-vos arribar 

tota la informació en rel-

ació amb la nostra tasca 

de seguiment dels afers 

municipals així com de les 

nostres propostes i inicia-

tives a l’Ajuntament.

D’aquesta manera, amb 

un tarannà positiu i amb 

una sana refl exió ciutad-

ana, entre tots amb bona 

voluntat i una clara visió de 

futur, hem de poder trobar 

les sortides més adients i 

justes per al nostre poble 

de la Canonja

PERQUÈ VOTEM EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS?

Els pressupostos es van 

aprovar amb el NO del 

nostre Grup Municipal i 

convé explicar el perquè 

del nostre no: per a nosal-

tres, un pressupost és una 

eina que hauria de defen-

sar les partides destinades 

a reforçar l’estructura del 

nostre poble. Això signifi -

ca que cal invertir en as-

pectes socials, mediam-

bientals, culturals, en la 

defensa de la dona o en el 

foment de l’ocupació, per 

exemple. Aquests àmbits 

són els que donen solide-

sa a un poble com a tal. No 

obstant, aquestes partides 

es mantenen igual, en el 

millor dels casos, o cauen 

en picat. No només això. 

Els imports assignats els 

considerem insufi cients. 

Posem uns exemples.

En el centre de la política 

cal col·locar la persona. 

Per a nosaltres la inversió 

en assistència social és 

primordial i en el pres-

supost presentat cau un 2 

%. No compartim de cap 

manera aquest concepte. 

Només cal fer incís que 

els sous dels òrgans del 

govern municipal han aug-

mentat un 53 %. Deixa pat-

ent quina és la prioritat de 

cadascun.

La major part dels ingres-

sos venen derivats de 

l’activitat del sector químic 

(dependre majoritàriament 

d’un sector econòmic és 

molt perillós, però aquest 

és un altre tema).

Tot i això, la inversió en 

protecció del medi ambi-

ent decau 81 %. L’activitat 

química és molt important 

pel nostre municipi, però 

no es pot ignorar que cau-

sa una problemàtica am-

biental. Per tant, caldria 

compensar aquest fet amb 

inversions relacionades 

amb la protecció ambien-

tal. Aquest és un exemple 

de pressupost descom-

pensat i del poc interès 

que demostra el partit gov-

ernant respecte a aquest 

tema. A més, tots sabem 

que estem davant d’una 

emergència climàtica i a 

nivell municipal es poden 

fer moltes accions per tal 

de revertir aquesta situ-

ació. I trobem a faltar par-

tides que, per a nosaltres 

són imprescindibles.Una 

d’elles seria una remesa 

destinada

a la protecció de la dona. 

Una de les xacres més 

abominables de la nostra 

societat és la violència de 

gènere. A nivell municipal 

es pot fer molta feina. Cal 

defensar aquesta causa 

amb projectes, amb fets.

El pressupost ha de ser 

una eina transformado-

ra, un instrument clau pel 

desenvolupament del po-

ble, no entès només com a 

infraestructures, sinó en el 

sentit del benestar de tots 

els habitants de la Canon-

ja. No acceptem un pres-

supost a on aspectes tan 

importants, com socials, 

els feministes o els me-

diambientals, no es tenen 

en compte. Diem no a un 

pressupost que potencia 

molt les infraestructures, 

però no defensa (sinó que 

retalla) les estructures de 

poble.

La inversió en protecció mediambiental 
cau un 81% mentre els sous dels òrgans 
de govern augmenten un 53%.
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SEGUEIX-NOS I CONTACTA AMB NOSALTRES

PETICIÓ DE CONVOCATÒRIA D’UNA REUNIÓ

El greu accident ocorregut 

el 14/01/2020 a IQOXE 

ha deixat patent una sèrie 

de mancances en el pla 

d’emergències PLASEQ-

CAT que caldria revisar 

urgentment i fer-ne una 

actualització. Però també 

són greus les notícies que 

ens arriben sobre temes 

de seguretat laboral rela-

cionades amb l’empresa 

en qüestió.

Això fa imprescindible una 

reunió dels partits que 

formen part de l’Ajuntam-

ent de la Canonja, AEQT, 

entitats i associacions de 

veïns i sindicats de les 

empreses situades en el 

Polígon Petroquímic sud, 

per valorar, tant el pla 

d’emergències PLASEQ-

CAT i l’accident en sí com 

les condicions laborals i de 

seguretat de la pròpia em-

presa.

Per aquesta raó, sol·lic-

item al senyor Alcalde de 

la Canonja, Roc Muñoz, 

que faci les gestions perti-

nents per a poder celebrar 

aquesta reunió el més avi-

at possible.

Per sobre de tot cal as-

segurar la protecció i se-

guretat de les persones 

treballadores del Polígon 

Petroquímic, però també 

de tots els veïns i veïnes 

que vivim en les pobla-

cions situades al voltant 

del mateix.

Com veïns i veïnes sempre 

ens hem sentit oblidades i 

molt poc informades del 

que realment representa 

viure envoltats d’una petro-

química que ens ha apor-

tat feina però també ens ha 

pres salut. No es la prime-

ra vegada que hem tingut 

un accident i no volem

de cap manera que ens 

torni a passar.

Desitgem que arran 

d’aquesta reunió surtin 

resolucions que permetin 

incidir i millorar tot el pla de 

seguretat comentat, així 

com de millorar els con-

trols que es fan en les

empreses del Polígon ci-

tat, de manera que es 

pugui millorar la segure-

tat d’aquests centres de 

producció i minimitzar  al 

màxim les possibilitats de 

que es tornin a succeir ac-

cidents.

PREGUNTEM AL PLE

IMPORTANT: els veïns i veïnes de la Canonja s’han sumat a les reivindica-

cions demanant respostes de l’accident. Es fan els dimarts, juntament amb 

diferents associacions i entitats dels barris de ponent.

Una de les preguntes efectuades en l’últim ple és so-

bre la previsió d’una rotonda a la Nacional 340 i com 

afectaria als veïns del número 44 de l’Avinguda de 

la Pineda i altres edifi cis adjacents. El senyor Roc 

Muñoz ha afi rmat que està prevista aquesta rotonda, 

tot i que no va defi nir exactament la posició i que no 

tindria cap efecte en els edifi cis esmentats. 

IMPORTANT: aquesta és una pregunta que hem formulat al ple de l’Ajuntament arran de 

l’interès d’uns veïns  i veïnes. Si vols que presentem alguna cosa, recorda que som la 
teva veu al ple


