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REDACCIÓ 

L’àrea de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de la Canonja ha inici-
at enguany un procés de pressupos-
tos participatius que començarà di-
marts dia 24 de gener a les 19 hores 
al Castell de Masricart amb una ses-
sió per informar els canongins so-
bre com s’hi pot participar. 

«Un dels objectius d’aquesta ini-
ciativa, que forma part del nostre 
programa electoral, és incorporar 
als processos de participació la vi-
sió que els ciutadans tenen de la Ca-
nonja. És a dir, donar-los veu i vot 
en la presa de decisions sobre una 
part del pressupost municipal i, per 
tant, sobre aquelles qüestions que els 
afecten en primera persona», co-
menta el regidor de Participació Ciu-
tadana, Salvador Ferré. 

La quantitat destinada per aquest 
procés és de 200.000 euros, una xi-
fra que el mateix regidor destaca 
«com a força elevada si ens compa-
rem amb altres poblacions que han 
dut a terme processos similars». Fer-
ré apunta la importància d’obtenir 
la màxima participació, «ja que si no 
el procés pot quedar desvirtuat i no 
tindria gaire sentit». 

Durant la sessió de presentació del 
24 de gener, es podran elaborar pro-
postes conjuntes, treballant amb 
grups. A banda d’aquestes propos-
tes, s’habilitarà un formulari, en pa-
per i telemàtic, per tal que qui no ha-
gi tingut l’oportunitat d’assistir a la 

Els veïns decideixen 

on aniran 200.000 €
L’ Ajuntament impulsa els pressupostos participatius per 
implicar la ciutadania en la presa de decisions del consistori

Dimarts que ve, dia 24, es presenta el procés participatiu. FOTO: CEDIDA
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Tota la població 
de 16 anys o més 
empadronada al 
municipi tindrà 

l’oportunitat  
de votar les 
propostes 

mitjançant  
un procés de 

votació popular

presentació pugui aportar també les 
seves idees. El formulari telemàtic 
estarà disponible a la web de l’Ajun-
tament: www.lacanonja.cat. La pre-
sentació en paper es podrà fer a l’Ofi-
cina Municipal d’Atenció Ciutada-
na i al Castell de Masricart. 

Cada canongí podrà presentar 
un màxim de tres propostes. Una 
comissió formada per personal tèc-
nic municipal realitzarà la valora-
ció tècnica, jurídica i econòmica de 
les propostes recollides. 

Tota la població de 16 anys o més 
empadronada al municipi podrà vo-
tar les propostes mitjançant un pro-
cés de votació popular. Les propos-
tes finals se seleccionaran segons la 
votació obtinguda, fins a esgotar el 
límit de 200.000 euros.

El Teatre Auditori del Morell pu-
jarà aquest dissabte el teló per do-
nar la benvinguda al segon espec-
tacle de la temporada d’hivern i 
primavera. A partir de les 21 hores, 
començarà la representació tea-
tral Les Dones Sàvies, una comèdia 
que, traslladada a l’actualitat, re-
crea el clàssic de Molière ambien-
tat en la França del 1672 per posar 
en evidència la pedanteria d’al-
guns intel·lectuals de l’època. Ara, 

‘Les Dones Sàvies’, un clàssic de 

Molière adaptat als temps actuals

Imatge promocional de la comèdia que dissabte arriba al Teatre Auditori del 
Morell dintre de la temporada teatral d’hivern i primavera. FOTO: DT

EL MORELL

22 llocs de feina a 

través del programa 

‘Treball i Formació’ 

Imatge d’una de les persones beneficiades amb el programa que dóna 
suport a les brigades dels ajuntaments de la comarca. FOTO: CEDIDA

■ El Consell Comarcal del Tar-
ragonès està desenvolupant el 
programa ‘Treball i Formació 
2016’ que recentment s’ha ini-
ciat, amb el finançament del 
Fons Social Europeu i el Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, i la col·laboració dels 
municipis de Constantí, el Mo-
rell, Creixell, la Canonja, la Se-
cuita, Altafulla, Perafort, Roda 
de Berà, Vespella de Gaià, la Po-
bla de Montornès, la Nou de Ga-
ià i Renau. 

Aquest programa, del qual 
s’han beneficiat 22 persones, va 
iniciar-se el 31 de desembre pas-
sat i està adreçat a persones atu-
rades majors de 45 anys que no 
rebin cap mena de prestació o 
subsidi, tot i que poden ser be-

neficiaris de la Renda Mínima 
d’Inserció. 

Els treballadors participants 
en el programa realitzen feines de 
suport amb les brigades munici-
pals dels ajuntaments col·labo-
radors i, a la vegada, reben una 
formació complementària i trans-
versal adreçada a millorar les se-
ves habilitats laborals i la gestió 
per facilitar l’ocupabilitat. 

19 de les 22 persones que par-
ticipen en aquest programa són 
majors de 45 anys, 6 d’elles per-
ceptores de la renda mínima d’in-
serció, i totes tenen un contrac-
te laboral de 6 mesos. Les tres 
restants són majors de 55 anys, 
una d’elles és perceptora de la 
renda mínima d’inserció i tenen 
un contracte laboral d’un any.

L’obra de 
teatre tindrà 

lloc aquest 
dissabte, a les 

21 hores, al 
Teatre Auditori

amb Ricard Farré i Enric Cambray 
sobre l’escenari, l’obra es traslla-
da al 2016 i es presenta en una ver-
sió reduïda de 60 minuts. Els dos 
actors interpreten diversos per-
sonatges per donar vida a la ma-
teixa comèdia de costums que va cre-
ar Molière, però ara ambientada 
en un embolic familiar on, amb un 
joc interpretatiu que trenca les 
convencions, es recull la burla dels 
pedants d’avui dia.


