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Festa Major d’estiu la Canonja

FRANCESC ROIG I QUERALT 
LA CANONJA 

Després d’una legislatura marca-
da profundament per la crisi 
econòmica i accentuada per la 
pandèmia, l’Ajuntament de la 
Canonja afronta amb realisme 
pragmàtic els compromisos ad-
quirits al programa electoral, 
però també l’organització de les 
celebracions festives de la Festa 
Major d’aquest agost que serà de 
ple retorn a la normalitat, des-
prés de la pandèmia. Una apos-
ta clara de recuperació de les ce-
lebracions identitàries de sem-
pre, amb més d’una cinquantena 
d’actes programats  que ja s’ini-
ciaren  el passat dia 5 amb mo-
tiu de la festa major de Masricart 
i acabaran el proper dia 16 amb 
l’habitual castell de focs artifi-
cials. En aquest sentit l’alcalde 

Roc Muñoz  manifesta que «la 
covid ens ha obligat a afrontar 
una de les pitjors situacions que 
podíem gestionar, igual que ho 
han hagut de fer totes les famí-
lies, les entitats i les empreses 
privades. No obstant això, des de 
l’activitat municipal, puc dir que 
hem superat força bé la 
pandèmia i estem complint amb 
el nostre projecte de municipi».  
 
Com valora, doncs,  l’acció 
municipal realitzada  du-
rant aquests dos últims  
anys? 
Hem afrontat amb decisió molts 
aspectes imprevistos que les cir-
cumstàncies del moment  reque-
rien, de la mateixa manera que 
ho han fet les famílies, les enti-
tats o les empreses. Perquè tot 
allò que afecta l’àmbit privat 
també  acaba repercutint en el 

sector públic. Per aquest motiu 
hem hagut de destinar  recursos 
econòmics i també humans per 
fer front a les necessitats més im-
mediates i donar resposta a la si-
tuació de crisi econòmica que la 
covid ha deixat com a seqüela. 
En aquesta línia hem incorporat  
dues persones més a la plantilla de 
la Guàrdia Municipal per a po-
der oferir el servei de 24 hores 
tots els dies de la setmana.  
 
Quines han estat aquestes 
línies  extraordinàries 
d’ajuts que s’han emprès?  
Han estat ajuts tant per a famí-
lies com també per als sectors 
econòmics i socials. Per afrontar 
aquest repte extraordinari vam 
posar en circulació recursos per 
un valor superior al milió d’eu-
ros, sumat a les quinze línies de 
subvencions que de manera or-

dinària ja teníem establertes i 
que ja estaven dotades amb una 
mica més del mig milió d’euros 
a l’any.  

 
Els ajuts familiars i comer-
cials, quins han estat?   
Hem continuat atorgant els Xecs 
Nadó a les famílies amb bebès 
nascuts durant els anys 20 i 21. 
Hem dinamitzat  i promocionat 
el comerç local amb la campanya 
“rasca i guanya” en col·laboració 
amb la Cambra de Comerç de 
Tarragona. Hem aprovat les ba-
ses d’ajuts per a millores d’acces-
sibilitat als habitatges i elimina-
ció de barreres arquitectòniques 
en edificis d’ús residencial o habi-
tatges de titularitat privada. Hem 
tornat a posar en marxa el Casal 
d’Estiu on hi han participat més 
de 300 nois i noies i hem tornat a 
convocar ajuts per sufragar el 

40% de la quota mensual de les 
famílies que escolaritzen els seus 
fills a la Llar d’Infants Mare de 
Déu de l’Esperança. Igualment 
hem rebaixat un 23% les quotes 
de l’IBI residencial d’aquest 2022 
En l’àmbit comercial s’ha fet la 
suspensió d’algunes concessions 
administratives a bars i restau-
rants ja que no podíem cobrar 
per un servei que no s’havia pogut 
exercir durant la pandèmia. I si 
algú ja havia pagat se li han re-
tornat els diners.  
 
En l’àmbit del tercer sector 
social com s’han canalitzat 
els ajuts?  
Hem mantingut actius els serveis 
socials municipals i s’ha establert 
una estreta col·laboració de su-
port amb Càritas Parroquial, a la 
qual hem subvencionat. De la 
mateixa manera que també ho 

Entrevista 
«Hem destinat recursos econòmics i humans per fer front a les necessitats més immediates 
i donar resposta a la situació de crisi econòmica que la pandèmia ha deixat com a seqüela»

Roc Muñoz, alcalde de la Canonja, destaca que l’Ajuntament va executar un milió d’euros en ajudes per als sectors econòmics i socials per fer front a la covid. FOTO: ÀNGEL ULLATE

«Hem superat bé la covid complint 
amb el nostre projecte de municipi»

Roc Muñoz Alcalde de la Canonja 
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acabar les obres de la plaça d’Eu-
ropa i fer la seva connexió a tra-
vés del sector de les “timbes” 
amb la plaça Catalunya. Això  re-
valoritzarà tot aquest tram urbà 
que ja tenia un emblemàtic refe-
rent en l’edifici de les Antigues 
Escoles. Pel que respecta al Cen-
tre d’Interpretació del jaciment 
de la Boella, i posterior museït-
zació, els tràmits d’adequació 
dels accessos i acabament de les 
obres segueixen el ritme previst i 
la seva obertura  podria ser pos-
sible per a la primavera del pro-
per any 2023.  
També s’han adquirit diverses 
finques, unes al sud del Camp de 
Futbol municipal per poder fer 
en un futur ampliacions i millo-
res de les instal·lacions  esportives. 
Altres finques s’han comprat per 
a nous equipaments municipals 

que es desenvoluparan en un fu-
tur.  
 
També l’Escola Pública La 
Canonja ha rebut una con-
siderable inversió? 
Sí. Ha estat gairebé una inversió 
d’un milió i mig d’euros amb sub-
ministrament de material in-
formàtic per a ús escolar, millora 
de les instal·lacions de comuni-
cacions, d’electricitat, d’aigua, del 
sistema contra incendis, de la ca-
lefacció i algunes reformes al pa-
ti i accessos. Properament  s’ac-
tuarà en la rehabilitació de faça-
nes i cobertes de l’edifici 
construït el 1970 i  també la cli-
matització de la Sala d’Actes.  
  
En aquesta mateixa línia 
de dotació social i cultural 
quines iniciatives empren-
drà l’Ajuntament de la Ca-
nonja en els propers anys? 
Hem comprat l’antic edifici del 
Sant Vicente Ferrer, ubicat al peu 
de l’N-340; també  l’edifici de Cal 
Mestres, on s’ubicava el Centre 
d’Estudis Canongins i més anti-
gament la primitiva Cooperativa 
Agrícola Canonjense, a la plaça 
Mestre Gols,  on estem estudiant 
d’ubicar-hi els serveis que con-
vinguin un cop realitzades les 
obres pertinents. També rehabili-
tarem l’antiga Era del Castell, a 
la Bassa Fonda,  i proposarem de 
nou un conveni de col·laboració 
amb la Societat La Nova Amistat  
per a la reforma i rehabilitació 
de la seva seu social.  
 
Tot això fa preveure una 
necessària línia de conti-
nuïtat municipal  de cara a 
les properes eleccions mu-
nicipals del maig de l’any 
2023? 
Sí, segurament hi haurà conti-
nuïtat, perquè per culpa de la 
pandèmia encara queden uns 
quants objectius que cal seguir 
treballant  amb la mateixa in-
tensitat de sempre per tal 
d’aconseguir l’acompliment del 
màxim nombre de propostes 
que figuren al nostre programa 
electoral.

hem fet amb la Fundació Bona 
Nit. 
 
La seva participació al Se-
nat amb una ponència  so-
bre seguretat i impacte am-
biental de les grans ins-
tal·lacions industrials, es- 
pecialment químiques i pe-
troquímiques, que són les 
que predominen majo-
ritàriament al terme de la 
Canonja, és una acció de 
resposta a l’incident que es 
va produir a IQOXE fa dos 
anys? 
La Canonja és un dels municipis  
amb més implantació de la in-
dústria química del Camp de Ta-
rragona  i també amb una con-
vivència entre ciutadania i in-
dústria de més de 50 anys. 
Aquesta indústria és un dels 
principals motors econòmics del 
territori que dona ocupació, de 
manera directa o indirecta, a 
més d’11.000 persones, de les 
quals  unes 250 són canongines. 
Tanmateix, la seguretat ha de 
ser la primera prioritat del sec-
tor, no només de les persones 
que hi treballen sinó també de 
tota la població que conviu al 
seu entorn.  
 
La preservació del  medi 
ambient és també una altra 
d’aquestes prioritats ? 
Naturalment, i puc dir que tot el 
sector industrial treballa per mo-
nitoritzar i minimitzar qualsevol 
impacte negatiu que es pugui 
produir. Tota la indústria està 
sotmesa a normativa i a tots els 
controls que fixa la UE. Tenim 
l’Observatori de la Qualitat de 
l’Aire, com a exemple d’implica-
ció; també sobre l’impacte acús-
tic  l’Ajuntament de la Canonja  
lidera un estudi per avaluar les 
incidències que puguin produir-
se per tal d’aplicar les mesures 
que siguin convenients. Però no 
podem perdre de vista que les in-
dústries, a més a més de ser se-
gures, han de ser també compe-
titives. Per això les xarxes tanca-
des poden ser una bona solució 
per a evitar sobrecostos i millo-
rar l’eficiència energètica de les 
infraestructures per tal de con-
vertir el sector en un teixit po-
tent per a la captació de talent 
acadèmic i investigador.  
 
Des de fa dècades la Ca-
nonja ve arrossegant el 
problema no resolt de la 
depuradora d’aigües resi-
duals. Hem arribat defini-
tivament al punt final de la 
solució? 
Sembla que sí. Ara s’ha adjudi-
cat tot el projecte a l’empresa 
d’enginyeria INVALL per tal de 
fer tota la conducció d’aigües re-
siduals fins  a sobrepassar el 
Collblanc  i aprofitant el desni-
vell del terreny,  per gravetat, 
arribar a la depuradora de Tarra-
gona. Tot el projecte estarà en-
llestit a finals d’aquest any  i la 
licitació i adjudicació de les 

obres es tancarà a l’estiu de 
2023.  
 
Quines obres s’han acabat 
i quines millores s’han im-
plantat a la via pública ?  
A començaments d’aquest any 
2022 va entrar en funcionament 
el nou edifici ÈPOCA, a la Ram-
bla 15 d’abril. S’ha iniciat també 
el procés de substitució  progres-
siva del sistema d’enllumenat pú-
blic amb llums LED per a fer-lo 
energèticament més eficient. 
S’han instal·lat radars  pe-
dagògics i elements dissuasius de 
velocitat i adaptació de semàfors 
per a persones invidents. S’han 
fet actuacions de millora a tres 
parcs infantils: Dues Hortes, 
Camprodons i Els Pins i s’ha ade-
quat la finca del costat de la 
deixalleria amb un “correcan”, 
amb la plantació de diferent ar-
brat.  
 
Quan estaran acabades les 
obres de nova construcció 
o de rehabilitació i reforma 
ja iniciades com les de l’Or-
feó Canongí  o el Centre 
d’Interpretació del jaci-
ment de la Boella, al Mas 
de l’Hort de l’Abeurador.?   
La reforma integral de l’Orfeó 
Canongí, com a Teatre Munici-
pal, s’ha alentit a causa dels pro-
blemes derivats de la pandèmia, 
però  jo penso que podrem fer 
l’obertura cap a finals d’aquest 
any. Això implicarà també una 
remodelació  dels carrers i pla-
ces del seu entorn per tal de mi-
llorar tot el conjunt urbà.  Refer  
una part de la plaça Mestre Gols, 
acabar el segon tram del carrer 
Marina amb plataforma única, 

«Hem continuat atorgant 
els Xecs Nadó a les 
famílies amb bebès 
nascuts durant els anys 
20 i 21 i hem rebaixat un 
23% l’IBI residencial» 
 
«Tenim previst 
adjudicar les obres de 
la depuradora d’aigües 
residuals a l’estiu  
del 2023. Ja s’ha 
adjudicat el projecte» 
 
«La seguretat ha de ser 
la primera prioritat del 
sector industrial, no 
només de les persones 
que hi treballen sinó 
també de tota la 
població que conviu  
al seu entorn»

Muñoz, en una imatge de la setmana passada al seu despatx de l’ajuntament canongí. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Ctra. Nacional 340, km. 1.155,5 · 43110 La Canonja (Tarragona)
automocio@tinet.cat · www.automociolacanonja.es

977 548 611 · 678 734 393

Gràcies per gaudir la Festa Major, l´any vinent més i millor!

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
DE OCASIÓN

Gestor autorizado E-1208.10
AUTOMOCIÓ LA CANONJA S. L.
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JOAN MERCADÉ LARA  
LA CANONJA  

Si hi ha alguna cosa que destaca 
a les Festes Majors és la imatge 
gràfica. Es veu per tots els racons: 
a les samarretes, els cartells que 
es pengen pels carrers i en tots els 
programes de festes. La guanya-
dora del concurs de la imatge de 
les festes del 2022, les de la tor-
nada a la normalitat, és l’Ainoa 
López Domínguez (la Canonja, 
1992). Ella és del poble i li fa mol-
ta il·lusió veure a la gent pels carrers 
amb la imatge que ha fet ella. Re-
presenta el fanal de la plaça Mes-
tre Josep Gols, coneguda com la 
de «la raval». Un indret que tot ca-
nongí coneix i que és un símbol 
d’unió entre les diferents genera-
cions que hi ha al poble.  

 «Ni t’imagines la il·lusió que 
em fa veure a la gent amb la sa-
marreta», comenta l’Ainoa. Ella 
ha nascut, s’ha criat i té a tots els 

amics i familiars a la Canonja. 
També l’enorgulleix veure’ls a 
tots ells amb la samarreta i amb 
la seva imatge. Ho descriu com 
que «no té paraules per transme-
tre la il·lusió» que té. A més, les 
d’aquest any tenen un valor afegit. 
Són les de la tornada a una cer-
ta normalitat, amb tots els actes 
al complet i sense restriccions. 
Això també ajuda que la il·lusió 
sigui màxima. «La gent té ganes 
de gaudir del poble i les festes, i se-
gur que les agafaran amb molta 
més força».  

Una imatge simbòlica 
Per fer la imatge de les festes, l’Ai-
noa López es va inspirar amb un 
element que «qui és d’aquí sap 
què és». El fanal de la plaça de «la 
raval» és un lloc que els ciutadans, 
de diferents generacions, s’han fet 
seu. Com explica la dissenyadora, 
és el lloc des d’on comencen les 
matinades. De fet, a la imatge, hi 

«Em fa molta il·lusió veure la 
meva imatge a la samarreta»

Ainoa López Domínguez ha estat l’encarregada de dissenyar el logotip de les festes

Ha representat el fanal de la plaça de «la raval», un símbol d’unió entre la gent de la Canonja

L’Ainoa López, al centre, ensenya la samarreta de color rosa amb el seu disseny del fanal de la plaça Mestre Josep Gols. FOTO: ALBERICH FOTÒGRAFS

Els detalls 
de la imatge  
A banda de 
veure’s el fanal 
de la plaça 
Mestre Josep 
Gols, hi surt 
una gralla per-
què és el lloc 
d’inici de les 
matinades, i el 
número 43110, 
codi postal de 
la Canonja. 

!
surt una gralla per representar 
aquest acte. És un lloc de reunió 
que també serveix per represen-
tar la unió que té la Canonja. 
«Sobretot, fa al·lusió al fet que els 
joves, grans i membres de les co-
lles, siguis del que siguis, ens 
ajuntem allà tots», afirma. De fet, 
un d’aquests cops el recorda com 
un símil a la festa de la Patum de 
Berga. Després d’un dels con-
certs, a la matinada, «vam acabar 
allà, tots els joves, donant voltes 
al fanal».  

L’any passat va estar a punt de 
presentar-se al concurs del disseny 
de la imatge, però no ho va fer. 
Aquest sí i se li nota que està en-
cantada en haver-la fet. La il·lusió 
que li ha donat, com detalla, la 
motiva a poder fer les de les 
pròximes festes. Això sí, tindrà 
competència. L’Ainoa afirma que 
«hi ha gent que ja em veu pel po-
ble i em diu que està preparant la 
imatge de l’any que ve». 

S
abeu allò d’estrenar sa-
bates noves, sortir al 
carrer i ensopegar no-

més xafar la vorera? Aques-
ta va ser una mica la meva 
història. M’estreno com a 
regidora de festes i arriba 
la pandèmia!! 

Segur que us en recordeu: 
moviment de taules amunt i 
avall, invitacions, tots sepa-
rats i ben asseguts, però si 
n’anaven les cames soles 
ballant cap a la pista!!! 

Ep, no me’n penedeixo, 
que gràcies a tots i totes, la 
cosa va sortir prou bé; però 
enguany, per fi, tornarem a 
ballar. Podem dir que torna 
la FESTA amb majúscules. 

Hem preparat la Festa Ma-
jor amb més ganes que mai, 
perquè des de l’Ajuntament 
tenim la seguretat que en-
guany tota la Canonja tam-
bé té moltes ganes de festa, 
de diversió, de gaudir 
d’aquests dies del mes 
d’agost d’una manera espe-
cial i tornar a la pista de la 
plaça de Catalunya per ba-
llar-les totes, però també a 
dinar amb la família i a so-
par amb els amics abans 
d’anar al ball. 

Fem de la Festa Major 
d’enguany un moment molt 
especial. Que sigui divertida 
i entranyable alhora. Que 
tornin els castells més 
amunt que mai, que giravol-
tin els gegants i la canalla 
en xali, que el seguici esti-
gui en tot moment al carrer 
i tota la Canonja l’acompa-
nyi. Enguany no anem de 
festa, VIVIM LA FESTA. 

«Podem dir 
que torna la 
FESTA amb 
majúscules»

Saluda

GLÒRIA VIRGILI 
Regidora de Festes 

de la Canonja

L’hem preparat amb 
més ganes que mai.  
Enguany no anem de 
festa, VIVIM LA FESTA
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Dijous 11 d’agost 
19.30 h. Rambla 15 d’abril.  
A la fresca, a càrrec de la  
companyia Anna Confetti 

 
Divendres 12 d’agost 
18.30 h. Plaça del Castell.  
Presentació del ball oficial del  
Mico de la Canonja 
19 h. Plaça del Castell Vestida 
dels Gegants de l’Orfeó Canongí 
19.30 h. Primera balladeta dels 
elements del Seguici Popular 
20 h. Castell de Masricart  
Pregó a càrrec de Francesc Roig i 
Queralt.  
Anada d’autoritats a l’encesa de 
latronada 
21.30 h. Av. de les Garrigues. 
Tronada d’Inici de la Festa Major 
d’Estiu 
Després de la tronada  
Correfoc 
Després del Correfoc 
La Remullada 
00.00 h. Plaça de Catalunya 
Ball de Festa Major amb “La Loca 
Histeria” 

 
Dissabte 13 d’agost 
10 h. Edifici ÈPOCA.  
Campionat d’escacs 
12 h. Inici de la Rambla 
les Garrigues.  

Migdia amb música. Jay Ciru 
20.30 h. Rambla 15 d’abril.  
Pasión Azteca 
00.00 h. La Despertada 
00.00 h. A la plaça del Castell. 
Concentració dels elements del 
seguici 
00.00 h.  Plaça de Catalunya. 
Ball amb l’Orquestra Venus 
01.00 h. Despertada al replà de 
l’església 
01.30 h. Anada al ball des del Re-
plà de l’església 

 
Diumenge 14 d’agost 

08.00 h. Desperta’t amb la banda 
de Cornetas y Tambores 
12.00 h. Tram final de la Rambla 
de les Garrigues.  
Migdia musical amb De Duende 
17.30 h. Plaça d’Ernest Lluch.  
Plantada del seguici popular 
18 h. Cercavila del seguici  
popular 
19 h. Davant de l’Ajuntament. Di-
ada castellera amb la Colla Jove 
dels Xiquets de Tarragona i els  Xi-
quets del Serrallo 
19 h. C/Raval, davant de l’Ateneu 
la Mina. Refresca’t amb  l’Ateneu 

00.00 h. Plaça de Catalunya. Ball 
amb Fugados de Alcatraz + DJ 

 
Dilluns 15 d’agost 
08.00 h. Matinades amb l’Escola 
de l’Orfeó Canongí - El Tecler 
11.00 h. Carrer Raval. Plantada 
del seguici popular 
11.30 h. Anada a ofici i  
acompanyament d’autoritats 
12 h. Ofici de Festa Major 
En finalitzar l’ofici. Processó  
solemne /Balls de lluïment 
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Cossetània 

20 h. Plaça de Catalunya. Con-
cert amb l’ Orquestra Montgrins 
00.00 h. Plaça de Catalunya 
 Ball de Festa Major amb l’Orques-
tra Montgrins 

 
Dimarts 16 d’agost  
12 h. Plaça Pau Vidal. Migdia amb 
música Vergüenza ajena 
20 h. Rambla 15 d’abril.  
Havaneres i cançó de taverna Grup 
d’havaneres Xató 
21.30 h. Correfoc de bèsties 
23 h. Castell de focs. Fi de festa 
Major

PROGRAMA D’ACTES

El seguici popular serà protagonista aquests dies. FOTO: ALBERICH FOTÒGRAFS La música serà un dels plats forts fins al dimarts 16.  FOTO: ALBERICH FOTÒGRAFS
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REDACCIÓ 
LA CANONJA 

Com cada any i quan arriba l’es-
tiu l’Ajuntament aprofita per fer 
obres de manteniment i millora 
a l’Escola la Canonja. Enguany 
es duran a terme obres impor-
tants amb una inversió total que 
s’acosta al milió i mig d’euros. 
Una de les obres de pes serà 
l’actuació a les façanes nord i 
cobertes i millores dels patis 
d’educació infantil i pintura 
d’espais comuns a la planta 
baixa. La intervenció en cober-
tes consistirà en la renovació de 
la major part de les cobertes de 
l’escola, substituint les actuals 
impermeabilitzacions, que es tro-
ben obsoletes, per una nova ca-
pa impermeable i per un aïlla-
ment tèrmic que ajudi també a 
la millora de l’eficiència energèti-
ca de l’edifici. Pel que fa als pa-

tis d’educació infantil s’amplia-
ran les zones de cautxú del pati 
infantil interior, s’implantarà una 
zona de cautxú en el rocòdrom 
infantil exterior i es milloraran 
i renovaran els jocs infantils. Pel 
que fa a la pintura es procedirà 
a pintar els vestíbuls i passa-

dissos de planta baixa, per tal de 
renovar la seva imatge general. 
També s’aprofita l’estiu per fer 
millores en les instal·lacions de 
baixa tensió, fontaneria i abas-
tament d’aigua contra incendis 
de l’escola, així com la realitza-
ció de mesures correctores ne-

cessàries per a donar compli-
ment a la normativa de preven-
ció d’incendis d’aplicació. S’està 
realitzant la construcció de dife-
rents sectors d’incendis, un sis-
tema automàtic de detecció d’in-
cendis, una nova xarxa d’abas-
tament d’aigua contra incendis 
per independitzar-la de la ins-
tal·lació d’aigua freda. També es 
fan noves les canonades de distri-
bució principal. Es disposarà 
d’un dipòsit d’aigua de 12 m3 i el 
corresponent grup de pressió 
per tal de garantir la pressió i 
cabal a les boques d’incendi 
equipades, així com l’adequació 
dels elements de protecció activa, 
enllumenat d’emergència i sen-
yalització d’evacuació. En el cas de 
la instal·lació elèctrica, es dispo-
sarà de noves línies en substitució 
de les obsoletes, reordenant la 
instal·lació, millorant la seguretat 
i facilitant el manteniment.

L’Ajuntament inverteix 
1,5 milions a les obres 
de l’escola la Canonja

Educació

Una de les intervencions de pes és l’actuació a les façanes nord 
i les cobertes, així com les millores dels patis d’educació infantil

Es milloren instal·lacions 
de baixa tensió, 
fontaneria i abastament 
d’aigua contra incendis

Imatges recents de les obres que s’estan duent a terme al llarg 
d’aquest estiu a les instal·lacions educatives. FOTO: MERCÈ VECIANA
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Francesc Roig i Queralt (la Ca-
nonja, 1955) és el pregoner 
d’aquest any. Una petició a la 
qual, com tot el que estigui rela-
cionat amb la Canonja, no li va 
poder dir que no. Vol fer un dis-
curs per totes les edats, amb mol-
ta memòria i sentiment de poble, 
quelcom que no s’ha perdut mai. 

Quina és la seva relació amb la 
Canonja?  
Jo hi vaig néixer i, per tant, hi he 
estat des de petit. Sempre hi he 
viscut, malgrat que he treballat 
fora. La relació és molt estreta 
per la corresponsalia del Diari, 
del 1972 al 2008, la qual t’obli-
gava a estar molt al dia dels es-
deveniments. La meva vinculació 
amb el poble va lligada amb tres 
entitats molt significatives. Una 
és el Centre d’Estudis Canongins, 
on en vaig ser secretari i ara en 
soc el president. Després, estic 
vinculat des del 1972 al Consell 
Parroquial. Independentment 
d’això, estic com a president de 
la Fundació de la Llar d’Infants 
Mare de Déu de l’Esperança, 
l’única del poble. Ara, soc presi-
dent de Càritas Catalunya i això no 
em permet estar tant aquí a La 
Canonja. 

Ja té pensat com serà el pregó? 
Intentaré fer-lo refrescant. Tin-
drem davant tres generacions. 
Agafaré de referència l’any 
1962, que és l’últim estiu que jo 
considero que la Canonja tenia 
les característiques d’identitat 
com a poble pròpies i que tot es 
va trasbalsar amb l’annexió a Ta-
rragona. El 1962 és l’any que 
considero que es pot fer una visió 
calidoscòpica de la realitat que 
es vivia. Intentaré que sigui re-
frescant per la memòria dels 
més antics i que els més joves, 
tot allò que escoltin, ho guardin 
com a referent. Vull jugar i en-
llaçar tots els elements per do-
nar una visió tridimensional de 
què passava, com es vivia 
aquells anys a la Canonja i fer 
entendre que, ara, és totalment di-
ferent. 

El què menys ha canviat és el 
sentiment de ser canongí? 
El sentiment d’identitat no s’ha 
perdut mai. El sentiment d’iden-
titat de poble. Això ho ha tingut 
sempre. 

Què significa per vostè fer el 
pregó? 
És una extraordinària satisfacció 
per poder mantenir el contacte 
viu amb les persones que vulguin 
venir a escoltar. No em resulta in-
novador, ja que estic vinculat 
amb la gent mitjançant les enti-
tats que t’he dit. Tanmateix, això 
ho faig com a Francesc Roig i, 
per mi, és una satisfacció que 
l’Ajuntament hagi decidit dema-
nar-me fer el pregó.  

Ni s’ho va pensar? 
Em va sorprendre, però vaig dir 
que sí. No vaig dubtar. Sempre 
he tingut un ‘sí’ per qüestions re-
lacionades amb el meu poble, i 
de manera gratuïta i voluntària. 
Ho he fet sempre d’una forma al-
truista.

Entrevista 
El president de Càritas Catalunya, una persona molt implicada 
al teixit social del seu poble, pronuncia el pregó d’enguany

Francesc Roig farà un discurs 
refrescant per fer entendre a la 
gent les diferències del poble 
antic amb l’actual. FOTO: CEDIDA

«Mai hem perdut el 
sentiment d’identitat»

Francesc Roig i Queralt Pregoner de les festes

«Sempre he tingut  
un sí per qüestions 
relacionades amb el 
meu poble, i de manera 
gratuïta i voluntària» 
 
«El 1962 és l’any que 
considero que es pot fer 
una visió calidoscòpica 
de la realitat que es 
vivia. Vull explicar  
com es vivia llavors  
a la Canonja» 
 
«És una satisfacció  
que l’Ajuntament hagi 
decidit demanar-me fer 
el pregó d’enguany»
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Els dos grans projectes culturals  
de la Canonja, a punt per al 2023

Equipaments

El consistori ultima les actuacions del Teatre Municipal i el Centre d’Interpretació del Jaciment del Barranc de la Boella

Teatre Municipal. A punt per a finals d’any 
Les obres de reforma de l’edifici de l’Orfeó Canongí, seu del nou Teatre Municipal, avancen a bon ritme, amb la previsió que entri en funcionament a finals d’any. Amb aquest equipa-
ment, la Canonja disposarà d’un espai on poder desenvolupar actes culturals i socials per tal que tots els canongins en puguin gaudir. FOTO: ALBERICH FOTÒGRAFS

Museu del Mamut. El projecte museogràfic, adjudicat 
Les obres de consolidació, reforma i ampliació de l’edifici està previst que finalitzin abans d’acabar l’any. L’Ajuntament ha adjudicat el projecte museogràfic perquè estigui enllestit el 2023. 
Amb aquest equipament es posarà en valor la importància de les troballes arqueològiques realitzades al Barranc de la Boella per tal de donar-les a conèixer arreu. FOTO: ALBERICH FOTÒGRAFS


