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 OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat

-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, 
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat

-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h 
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita prèvia.

-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a 
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.

  Perruqueria
Horari:Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30h. 
Dissabte al matí de 9.15 a 12.30h.
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes, 
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Cita prèvia al telèfon 696 634 997 (Loli), o directament a 
Enrique (encarregat del bar de la Llar)

  Servei d’Higiene Podal
Horari: el segon i quart dijous de cada mes, de 9 a 12h.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10 
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat

-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 19h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat

-BANC DEL TEMPS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n. Primer pis del Centre Cívic
Telèfon: 977 54 05 10
Dimarts de 17.30 a 19h.
bancdeltemps@lacanonja.cat

GUÀRDIA MUNICIPAL
Adreça: Carrer Raval, 6 
Telèfon: 977 548 081 - 606 239 911
 guardiamunicipal@lacanonja.cat
Compte twitter: @lacanonja112 

PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.15 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: dijous i divendres d’11.30 a 13h.
escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de 
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

-ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon
 977 54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari d’estiu (fins el 10 de setembre): de dilluns a divendres 
de 9 a 13h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Telèfon: 977 546 029 - 669 816 702
Horari: De dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit.
joventut@lacanonja.cat
Facebook: Pij La Canonja

Serveis de l’Ajuntament

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – Centre 
comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial Tàrraco (nits de 
divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a: 
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Autobusos de Tarragona
 

Cementiri Municipal
Dissabtes de 10 a 13 hores / Diumenges de 9 a 13 hores

Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a 
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

Mercat Setmanal
Tots els dilluns no festius durant el matí a la plaça d’Ernest Lluch

BASE Gestió d’Ingressos
Adreça: Raval, 17 baixos
Telèfon 977 54 66 43  -  Fax 977 54 32 93
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 hores
bfranco@base.cat
www.base.cat

Horari d’ús de l’skatepark:
Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 del matí a 9 de la nit
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 del matí a 11 de la nit

Se
rve

is

www.lacanonja.cat

Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista

Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes 
Farmàcia Òptica Miró 
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià 
Tanatori Municipal
Veterinari 

977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Telèfons d’interès

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de 
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.

Deixalleria Municipal
Adreça: Camí de la Coma, s/n
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.
Dissabtes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.
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 Després d’unes eleccions municipals que 
ens han tornat a donar la majoria absoluta al partit 
dels socialistes de la Canonja, incrementant el nos-
tre govern amb un nou regidor, ara arriba el mo-
ment de continuar treballant pel nostre poble i pels 
nostres veïns. Amb ganes, il·lusió, esforç i amb tota 
la voluntat de fer les coses ben fetes i sempre en 
benefici dels canongins. 

Una mostra d’aquest treball ben fet són les festes 
i activitats populars que organitza l’Ajuntament 
durant tot l’estiu. Podem dir que a la Canonja no 
parem mai quiets, sempre tenim alguna cosa a fer, 
gràcies a l’esforç i la implicació de les regidories de 
Festes, de Cultura i de Promoció econòmica. 

Vam començar l’estiu amb el “Surt a la Fresca”, una 
iniciativa del Patronat de Cultura que any rere any 
es consolida com una de les millors ofertes cultu-
rals i lúdiques del mes de juliol i que enguany ha 
comptat amb actuacions de nivell com la d’Arturo 
Gaya, Paco Prieto i Kike Pellicer amb un homenatge 
a Ovidi Montllor.

Els veïns també tenen una implicació especial en les festes d’estiu, així doncs l’Associació de 
Veïns del Sector Nord va organitzar les tradicionals festes d’estiu del barri durant dos caps 
de setmana de juliol. Els sopars de veïns als carrers agafen protagonisme durant l’estiu i 
són molts els que organitzen aquestes trobades en les que hi col·labora l’Ajuntament, com 
el Carrer Ravaleta o Pere Gran Marca.

Amb el mes d’agost arriben les festes majors al nostre poble, començant per la de Mas-
ricart. A la que enguany s’hi ha afegit un acte especial: la presentació del llibre “Petita 
història de la Canonja” amb il·lustracions de Pilarín Bayés, que explica la història al llarg 
del temps del nostre poble. 

Ara ja tan sols queda la Festa Major d’Estiu que enguany se celebra el cap de setmana 14, 
15 i 16 d’agost i que espero i desitjo que us agradi tot el que hem programat per passar 
tres dies de festa. També tindrem les Barraques els dies 7 i 8 a la zona de l’Skate Park.

Amb tot això espero que agafem forces per iniciar el nou curs que començarà al setembre 
i que vindrà carregat de nous projectes per la Canonja. Són temps difícils que ens han de 
servir per adaptar-nos a noves situacions i tenir cura de les persones que realment ho 
passen malament al nostre poble. Des de l’Ajuntament farem el que estigui a les nostres 
mans per reconduir aquestes situacions.

Bon estiu i bona Festa Major a tots!

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Temps de
festes majors

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Festa Major

Serà notícia

En bloc

Portaveus municipals

2

3

4 - 6

7

8 i 9

10 - 12

13

14 i 15

Su
mari
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 El dimarts 30 de juny es va celebrar el Ple Extraordinari en el que es va donar compte de les resolucions de l’alcaldia relatives al no-
menament dels membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d’alcalde i delegacions específiques efectuades per l’alcaldia als regidors. 

El nou consistori i la distribució del cartipàs municipal

ROC MUÑOZ MARTÍNEZ
Alcalde
Àrea d’Urbanisme i 
Llicències i àrea de Relacions 
institucionals
(PSC)

SALVADOR FERRÉ 
BUDESCA
Primer tinent d’alcalde
Àrea de Cultura, àrea de 
Participació ciutadana i àrea 
de Comunicació social. (PSC)

 El casal d’estiu per a joves de la Canonja, 
organitzat per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, 
enguany ha comptat amb la participació de 60 nois i 
noies que han gaudit d’un juliol ple d’activitats i nous 
reptes. L’equip educatiu ha organitzat activitats i sor-
tides per a que cada dia despertés il·lusió i el jovent 
s’hi ha implicat amb molta iniciativa i companyonia.

L’Estiu Actiu creix

FRANCESC ROCA 
GUTIÉRREZ
Tercer tinent d’alcalde
Àrea de Festes, àrea de 
Relacions ciutadanes, àrea de 
Promoció econòmica i àrea 
de Noves tecnologies.  (PSC)

FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ
Quart tinent d’alcalde
Àrea de Seguretat ciutadana, 
àrea de Protecció civil i àrea 
d’Esports. (PSC)

LUCÍA LÓPEZ CERDÁN
Regidora
Àrea de Joventut
(PSC)

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 
LORENTE
Regidor
Àrea de Serveis públics i 
àrea d’Hisenda
(PSC)

ANTONIO M. REYES 
PADRÓN
Regidor
Àrea de Governació
(PSC)

GLÒRIA VIRGILI GISPERT
Regidora
Àrea de Medi ambient i 
àrea de Neteja pública
(PSC)

SILVIA SOLA CLUA
Regidora
Àrea d’Ensenyament 
i àrea d’Ocupació
(PSC)

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ BERMÚDEZ
Regidor
(CIU)

JOAN PONS SOLÉ
Regidor
(CUP)

Mª ENCARNACIÓN 
QUÍLEZ VALDEVIRA
Regidora
(PP)

FRANCISCA MÁRQUEZ 
SOLA
Segona tinent d’alcalde
Àrea d’Acció social i 
Ciutadania i àrea de Salut
(PSC)
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 El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, 
Salvador Ferré Budesca, repeteix com a diputat de la Diputació de 
Tarragona en el mandat 2015-2019. En aquest mandat formarà part 

de l’equip de govern com a diputat 
delegat del Pla d’Acció Municipal.

Els 27 diputats i diputades de la Di-
putació de Tarragona escollits pels 
respectius partits per integrar la 
Diputació de Tarragona per aquest 
mandat van prendre possessió el 
29 de juny. 

 El 21 de juny es va celebrar la V edició de la cursa 10K, or-
ganitzada pel Club Excursionista de la Canonja amb la col·laboració 
de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja. La cursa està in-
closa dins del Circuit Champion Chip de les comarques de Tarrago-
na i de la Challenge 10K comarques de Tarragona i és tot un èxit 
de participació. Enguany s’ha consolidat la modalitat 5k i, entre les 
dues modalitats, s’hi han tornat a inscriure unes 300 persones. Com 
cada any, també s’han realitzat les curses de promoció per a nens i 
nenes des de 3 fins a 12 anys.

Resultats de les curses:
-Masculí 10K: 
1. Xavi García Insa; 2. Marc García Gimé-
nez; 3. Luis García Roca
-Femení 10K: 
1. Anahi Herrera Servin; 2. Véronique Fi-
lella; 3. Helena Domènech Clua
-Masculí 5k:
 1. Sergi Hidalgo Blade; 2. Jorge De An-
drés Sánchez; 3. Ferran De Torres Burgos
-Femení  5k:
 1. Patricia Amador Peris; 2. Asun Gutié-
rrez Vázquez; 3. Judit Francin Daimiel

 Prop de 25 joves de diferents països han arribat aquest 
juliol a la Canonja per participar en el Camp de Treball Internacional 
de la Riera de la Boella. La proposta educativa ha estat impulsada 
per La Canonja 3 -poble, paisatge i sostenibilitat-, entitat ecologista 
del municipi, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Cata-
lunya.

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i la regidora de Medi Ambient, 
Glòria Virgili, van donar la benvinguda als participants del campus 
al Mas de l’Abeurador, futur Centre d’Interpretació del Jaciment Ar-
queològic del Barranc de la Boella. Allí, l’alcalde els hi va explicar la 
història del Jaciment de la Boella i la importància de netejar la riera 
i els seus voltants per a conservar la vegetació autòctona.

Durant 15 dies, aquest grup de joves han conegut el projecte de 
restauració ambiental de la zona i han col·laborat en la neteja dels 
canyars de canya america-
na que es troben en alguns 
trams de la riera. Els canyars, 
que són tan habituals a les 
lleres dels rius, no són altra 
cosa que l’evolució d’una im-
portació que s’ha demostrat 
tòxica per a la vegetació au-
tòctona i perjudicial per a la 
qualitat de l’aigua.

 El 8 de juliol el Consell Comarcal del Tarragonès va inaugu-
rar el nou mandat, que comptarà amb dos consellers de la Canonja: 
el regidor de la CUP, Joan Pons Solé, i la regidora del PP, Mª Encar-
nación Quílez Valdelvira.

El Consell Comarcal del Tarragonès té 33 consellers: PSC (9), CiU (9), 
ERC (5), C’s (4), PP (3), ICV-EUiA (2) i la CUP (1).  

 A principis del mes de juliol, l’alcalde de la Canonja va re-
bre a la farmacèutica M. Asunción Fuertes, que després de 40 anys 
d’exercici al municipi es jubila i deixa el negoci del carrer Raval, i al 

nou farmacèutic Oriol Escoda Llop, que a partir 
d’ara regenta la farmàcia. Roc Muñoz va agrair 
a M. Asunción Fuertes tots aquests anys de de-
dicació al poble i va donar la benvinguda al po-
ble al nou farmacèutic, natural de Falset. 

M. Asunción Fuertes va mostrar el seu agraï-
ment al poble de la Canonja i a l’Ajuntament pel 
bon tracte rebut, que tots aquests anys l’han 
fet sentir una canongina més i l’han omplert de 
bons records. 

Salvador Ferré Budesca escollit 
diputat provincial

V Cursa 10k La Canonja

El Camp de Treball Internacional 
de la Riera de la Boella

Dos regidors canongins elegits 
consellers del Consell Comarcal

Comiat i benvinguda a la 
farmàcia del carrer Raval
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 La XIX edició del Ral·li de Cotxes Antics Costa Daurada va 
passar per la Canonja el passat 21 de juny. Els vehicles antics van 
entrar al poble passant pel carrer Marina i pujant pel carrer Raval, i 
van estar exposats durant mitja hora davant de l’Ajuntament.

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va rebre als participants i els va 
obsequiar amb un recordatori del seu pas pel municipi. Per la seva 
banda, Joan M. Llorens Perelló, President de Biela Club 600 Clàssic & 
Històric, va fer entrega d’una biela a l’alcalde.

 L’any passat es va donar un gir al “Surt a la Fresca” que 
després d’una valoració positiva s’ha decidit continuar enguany.

Els divendres del mes de juliol el públic canongí pot gaudir d’un se-
guit d’espectacles de diferents formats que tenen com a vincle en 
comú el fet d’adreçar-se a una àmplia varietat d’espectadors.

La plaça de la O va acollir l’actuació dels “Cremats”, que amb una 
visió renovada de la cantada d’havaneres va obtenir un gran èxit. Per 
altra banda, l’hort de abeurador, que acull per segona vegada una 
actuació musical, fou l’escenari ideal de l’homenatge a Ovidi Mont-
llor a càrrec de Arturo Gaya, Paco Prieto i Kike Pellicer.

La resta d’actes del Surt a la Fresca d’enguany miren d’adaptar-se 
igualment a la diversitat de públic del nostre poble i consisteixen en 
un concert de saxofon i piano que es porta a terme a l’església de 
Sant Sebastià i el retorn de l’humor de “Los Martínez” a la plaça del 
Castell.

El Patronat de Cultura 
del Castell de Masricart, 
que d’acord amb els 
seus estatuts renovarà 
els seus membres en un 
ple proper, fa una aposta 
decidida per la progra-
mació de qualitat que 
significa aquest festival 
d’estiu.

El Ral·li de Cotxes Antics Costa 
Daurada creua la Canonja

Qualitat i varietat pel 
Surt a la Fresca

  

 El Casal d’Estiu 2015 ha retut un petit homenatge al 
setè art, el cinema. Durant les 7 setmanes de casal, els in-
fants i joves participants han representat i enregistrat petites 
pel·lícules basades en els films més famosos de Hollywood: 
«Cantant sota la pluja», «Titanic», cinema mut, western, cinema 
d’aventures... I l’equip educatiu va enregistrar una pel·lícula de 
ciència ficció. Totes les produccions es van projectar durant la 
Vetllada, que es va celebrar el 24 de juliol.

En aquesta edició del Casal d’Estiu hi han participat 180 in-
fants i 26 premonitors.

El Casal d’Estiu es converteix 
en un plató de cinema

 Un curs més, l’Institut Collblanc s’ha vestit de gala per a ce-
lebrar la graduació dels alumnes de quart d’ESO. Dies plens d’emoció 
i de nervis pel començament d’una nova etapa.

A més, durant aquests actes es van 
donar a conèixer els noms dels millors 
expedients: Núria Sánchez i Ismael 
Lancharro.

Sens dubte, moments inoblidables 
que alumnes, família i professors vam 
gaudir de manera especial. Enhorabo-
na a tots els graduats!

Coincidint amb el fi de curs s’ha celebrat la jubilació merescuda de 
dos companys del claustre: els professors Paloma Salazar i Sebastià 
Gilart . Agrair la presència de la regidora sortint, Mila Carreté, i la 

seva substituta en el càrrec, Sil-
via Sola, que varen participar en 
l’entrega de dos magnífics ob-
sequis en nom de l’Ajuntament 
de la Canonja. Només ens resta 
desitjar tot el millor per a la Pa-
loma i el Sebastià, així com un 
bon estiu a tota la comunitat 
educativa de l’Institut Collblanc!

Institut Collblanc

Orles i fi de curs a l’Institut 
Collblanc
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Petita història de la Canonja

Ara toca
Pilarín Bayés (Vic. 1941)

 Des de l’inici fins ara la Pilarín ha 
publicat més de 800 llibres. Ha col·laborat en 
innombrables publicacions, exposicions d’obra 
original, i els seus dibuixos s’han aplicat a tot 
tipus de suports i formats. La seva gran qua-
litat artística i humana li ha permès il·lustrar 
qualsevol escenari, indret o personatge de tot 
el món i de totes les èpoques. 

Ens podries explicar quin és el procés que 
has seguit per a poder plasmar les diferents 
escenes de la història del nostre poble?   
En primer lloc em llegeixo atentament el lli-
bre, dividim el text en pàgines (maquetem) 
seguidament fem una feina de documenta-
ció en col·laboració entre les noies de l’estudi, 
l’escriptora i l’entitat que promou el llibre, en 
aquest cas ens ha estat molt valuosa l’aportació 
de material que ens han facilitat des del Patro-
nat de Cultura del Castell de Masricart. A con-
tinuació, dibuixo la història en blanc i negre i 
la passem a l’autor i a l’Ajuntament perquè ho 
revisin i fem les modificacions pertinents, un 
cop tots estem d’acord ho acoloreixo i, segui-
dament, ja es pot imprimir.

La teva obra té un caràcter original que la 
fa fàcilment identificable, quin creus que 
és el tret més característic que li atorga 
aquesta personalitat pròpia? Quina tècni-
ca de treball utilitzes?
D’entrada no utilitzo mai noves tecnologies 
(excepte per dibuixos animats). Dibuixo amb 
ploma i tinta xina i acoloreixo amb llapis 
aquarel·lable. Els trets més característics meus 
potser són el plantejament de les perspectives 
tant en el cas de paisatges i edificis, com en el 
de persones (boques esbiaixades, caps i cares 
en posicions inversemblants, galtes vermelle-
tes, ulls rodons...).

«Petita història de la Canonja» és el número 
292 d’aquesta col·lecció de la que tu n’ets 
la il·lustradora. De cada una d’aquestes 
petites històries et deu sorprendre alguna 
cosa. Què en destacaries de la Canonja? 
El seu llarg recorregut històric des dels jaci-
ments prehistòrics fins a l’actualitat, la sole-
ra de les seves entitats com l’Orfeó, la Nova 
amistat, el preciós Castell de Masricart... i 
aquest saber mantenir el caràcter i les festes 
tradicionals al llarg del temps i per sobre el 
gran creixement de població que heu tingut.

Alba Cañellas Canadell (La Canonja. 
1990).

 Historiado-
ra de l’art i apassio-
nada per la cultura 
en totes les seves 
vessants. Especia-
litzada en educació 
cultural, art contem-
porani i literatura. 

Com a canongina, 
què ha significat per a tu escriure un 
llibre infantil sobre la història del poble?
Com a canongina que creu en un poble viu 
i actiu ha sigut un plaer haver rebut aquest 
encàrrec i poder posar un granet de sorra en 
donar a conèixer i fer entenedora al públic 
infantil la història de la Canonja. Per altra 
banda, però, també ha sigut un repte el fet 
d’escriure un conte de no ficció i intentar fer-
lo el més amè possible: per mi, un dels objec-
tius més importants ha sigut que fos fàcil de 
llegir i que, tot i parlar d’història, les nenes i 
els nens no tinguessin la sensació d’estar lle-
gint un llibre teòric.

Ens pots fer 5 cèntims de com fou el 
procés de documentació i redacció de la 
història?
A l’hora de documentar-me vaig partir dels 
documents que se’m van facilitar des de 
l’Ajuntament en els quals hi ha un recull 
d’informació i dades, des de tècniques fins 
a històriques, sobre la Canonja. Això em va 
servir per ordenar cronològicament les dife-
rents fases per les quals havia passat el po-
ble. Al mateix temps, per alguna informació 
més concreta vaig posar-me en contacte 
amb altres persones i associacions, com ara 
Francesc Roig i Queralt, per les qüestions més 
històriques, o la Canonja 3 per tot el que fa 
referència a la riera de la Boella. A l’hora de 

 Amb aquest butlletí, i coincidint amb 
la Festa Major del nostre poble i que enguany 
celebrem 5 anys de la recuperació de la mu-
nicipalitat, hem volgut fer 
arribar a totes les cases de la 
Canonja la “petita història” 
del nostre poble. D’aquesta 
manera, us presentem «Peti-
ta història de la Canonja», di-
rigida a nens i nenes d’entre 
8 i 12 anys, il·lustrada per la 
dibuixant Pilarín Bayés i na-
rrada per la canongina Alba 
Cañellas. 

La iniciativa de la realització 
d’un llibre infantil que expli-
qués la nostra història sorgí a finals de l’any 
2013 en una reunió del Consell del Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart. Aquesta pro-
posta va néixer amb la idea d’aportar un gra-

redactar el conte, per mi va ser important el 
fet que hi hagués un argument darrere la his-
toria per fer-la més fàcil de digerir. Una vegada 
el vaig haver pensat simplement es va tractar 
d’estructurar què volia dir a cada pàgina i de 
pensar quin llenguatge utilitzar per fer-lo en-
tenedor al públic infantil.

Per què vas decidir que la protagonista 
sigui una escolta de l’AEiG Bisbe Borràs?
Per mi hi havia una idea que volia transme-
tre d’una manera molt clara, que és el fet que 
un poble el fa, sobretot, la gent que hi viu i 
en participa activament. Això pot voler dir des 
de formar part d’entitats o associacions fins 
a anar a la biblioteca, a comprar a les boti-
gues locals o passejar-hi de tant en tant. Per 
això em va semblar que donar protagonisme 
a l’agrupament com a entitat històrica de la 
Canonja em podia servir per reforçar aquesta 
idea, a banda que el cau és un lloc on hi van els 
nens, així que era una manera que es pogues-
sin sentir identificats en la història. A banda 
de l’agrupament, al llarg del conte he procu-
rat incloure en l’argument el màxim nombre 
d’entitats possible, tot i que no he pogut fer-
les aparèixer totes.

Dues coses que t’agradaria destacar 
del teu poble i dues que destacaries 
d’aquesta experiència.
De la Canonja destacaria el fet que hi ha una 
joventut molt implicada i que gaudeix i se sent 
molt partícip de la vida al poble, i també el 
fet que hi ha un potencial històric i cultural 
-sobretot amb els descobriments que s’estan 
fent darrerament al jaciment arqueològic- 
que pot tirar endavant i ser un punt fort. De 
l’experiència, sobretot, diria que ha sigut molt 
bonic i, al mateix temps, delicat, el fet de resu-
mir tants anys d’història en tan poques pàgi-
nes procurant que fos una història incloent i 
en la qual el major nombre de persones possi-
ble s’hi poguessin sentir identificades.

net de sorra més en el procés de normalització 
de la Canonja com a poble i, per aquest motiu, 
es va escollir aquesta col·lecció de l’Editorial 

Mediterrània on hi formen part 
molts dels pobles de Catalunya, 
tots il·lustrats per la reconeguda 
dibuixant.

Un cop realitzat un primer son-
deig amb l’editorial, es va buscar 
qui podria escriure els textos de 
la nostra història, una persona 
del municipi, jove, amb estudis 
d’Història i coneixements litera-
ris que, amb el suport del Cen-
tre d’Estudis Canongins, pogués 
acostar als més joves la història 

de la Canonja.

Salvador Ferré Budesca
Regidor de Cultura
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Centauro la Grupestra
El divendres 14 d’agost arriba a la Canonja... Centauro La Grupes-
tra!!!
Aquesta orquestra està formada per vuit músics polivalents, quatre 
d’ells són cantants, els quals al seu torn toquen instruments com el 
trombó, saxos, trompetes, teclat, bateria, baix, guitarres...

Les seves actuacions no són con-
vencionals. Els músics van acom-
panyats de sis tècnics que fan que 
el seu espectacle compti amb una 
espectacular posada en escena 
gràcies al seu so i il·luminació. 
Ofereixen quatre hores de música 
totalment en directe sota el seu 
lema “Això és diferent”. I això que 
suposa? Que faran ballar a tot el 
públic, el faran riure amb les seves 
bromes, el faran participar en les 

seves cançons i finalment voldrà repetir.
No esperis que t’ho expliquin, vine a viure-ho.

Orquestra Selvatana
L’Orquestra Internacional Selvatana omplirà la plaça Catalunya pel 
concert i el ball de Festa Major del dia 15. L’orquestra està formada 
per disset músics i cinc tècnics. Un total de vint-i-dues persones 

entre les que hi ha components 
que fa més de 25 anys que estan 
a l’agrupació.

És la formació ideal que no pot 
faltar en una festa major de 
prestigi, ja que ofereix un ampli 
ventall de possibilitats musicals i 
d’espectacle que van des del con-
cert clàssic fins al ball de gala.

L’ànim de renovació constant 
d’aquesta formació de Cassà de 

la Selva (Girona) ha comportat la incorporació de joves intèrprets i 
cantants amb una gran preparació musical que, al costat de noms 
de prestigi que ja formen part de la història de la Selvatana fan que 
dia a dia la formació cassanenca, que ja té 100 anys d’experiència i 
segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de 
les comarques gironines i imprescindible en les grans festes.

 Enguany, la Canonja té l’honor de rebre pel Pregó de la Festa 
Major d’Estiu a Francesc Xavier Molina Arias i a Josep Maria Andreu 
Prats, jugador i president del Gimnàstic de Tarragona, respectiva-
ment, en el mateix any que l’equip ha ascendit a Segona Divisió A.

Josep Mª Andreu Prats
Josep Mª Andreu, actual president del 
Gimnàstic de Tarragona, està vinculat 
a la Canonja a través de la seva dona 
Teresa Solé Tomás, filla de Joan Solé 
Bargalló i Rosa Tomás Canadell fills del 
poble i vinculats tota la seva vida tant 
professional (industrial del vi) com sen-
timentalment amb la Canonja.

Amb els estudis de Dret, Màster en Di-
recció d’Empreses i el títol de capaci-
tació professional Trans Mercaderies i 
operador logístic de transport, Josep 
Maria Andreu és empresari del sector 
del transport i logística. L’any 2001 va acceptar la Presidència del 
Consell d’Administració de la Societat Anònima Esportiva Gimnàstic 
de Tarragona. En aquesta primera etapa com a President   (2001-
2007) assolí l’ascens a Segona Divisió A al juny del 2004, i a Primera 
Divisió el juny del 2006.  Al juny del 2012, inicia la segona etapa com 
a President tornant a aconseguir l’ascens a Segona Divisió A, al maig 
del 2015.

Francesc Xavier Molina Arias
Xavi Molina, fill de la Canonja, és un migcam-
pista defensiu que destaca per la seva poliva-
lència. Sortit de la cantera de la Canonja, va 
donar el salt al Reus Deportiu a l’edat de 20 
anys. Desprès d’una temporada com a cedit a 
l’U.E. Rapitenca va ser fitxat pel C.D. Alcoyano, 
on va assolir la seva màxima fita personal amb 
l’ascens a la 2a Divisió A, la temporada 2010-
11. Consumat el descens de categoria de l’equip 
valencià, va jugar al C. E. Atlètic Balears, on va 
ser un dels pilars bàsics de l’equip. L’any 2013 
va començar la seva primera campanya com a 
grana, assolint enguany l’ascens a Segona Di-
visió A.

Les Orquestres Els pregoners de la Festa Major

   La idea del disseny de la imatge de la 
Festa Major d’Estiu 2015 surt del treball con-
junt de la Coordinadora de Barraques del Ma-
mut, formada per les 4 entitats canongines 
AEiG Bisbe Borràs, Ateneu Popular la Mina, 
PureLuxury i Motorclub La Canonja.

Les canongines Anna Martínez Falguera i 
Violeta Bofarull Veciana han estat les enca-
rregades de plasmar la idea, el sentit, donar-

li forma i dissenyar la imatge final i la 
samarreta.

La imatge de la Festa

Fe
sta

 M
ajo

r

Les paraules clau que vol transmetre la imatge de la festa d’enguany 
són: unió, il·lusió i alegria. Paraules i sentiments que ens parlen 
d’un dels moments més màgics i esperats de les festes, el ball de 
Festa Major. Per a tots els canongins i canongines aquesta és una 
nit molt especial ja que uneix a totes les generacions del poble, de 
petits a grans.

La música i la màgia de la nit reuneix a tothom a la plaça per gaudir 
d’una altra festa major increïble. 

La samarreta de la Festa es podrà adquirir a les Barraques del 
Mamut
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 El cap de setmana dels dies 7 i 8 d’agost les Barraques del 
Mamut celebren la seva segona edició amb un cartell potent, se-
guint la tònica del primer any: Ausentes, Orquestra Mitjanit, Dj OGT, 
Papagayo, Itaca Band i El Son de la Chama. I, el divendres, també hi 
actuaran els canongins Crash i Raperillos. I amb un canvi d’ubicació: 
la zona de l’skate park.

Amb aquests caps de cartell es pretén que les Barraques del Mamut 
esdevinguin un festival de música consolidat dintre del panorama de 
festivals alternatius del Camp de Tarragona. 

La primera edició va ser tot un èxit de participació tant per 
l’organització com pel nombre de públic que va assistir a la festa. 
Des d’un bon començament es va aconseguir una organització par-
ticipativa amb tres entitats canongines al capdavant juntament amb 
les àrees de Joventut i Festes de l’Ajuntament de la Canonja. Però 
moltes entitats i associacions del poble i de l’entorn més proper tam-
bé hi van col·laborar, així com 24 comerços i empreses del municipi. 
Durant els dos dies d’espectacles i concerts, més de 2.000 persones 
van passar per les Barraques del Mamut, convertint-les en l’acte amb 
més participació de la Festa Major d’Estiu de la Canonja.

Enguany, són quatre les entitats que participen en l’organització 
d’aquestes jornades, juntament amb l’Ajuntament, i que faran que 
les Barraques 2015 repeteixin l’èxit: l’AEiG Bisbe Borràs, l’Ateneu Po-
pular la Mina, el Motorclub La Canonja i Pure Luxury amb MKSN.

El cartell de les Barraques: 

Ausentes
El grup de rock, Ausentes, fa parada a la Canonja en la que, segons 
ha anunciat la mateixa banda, serà la seva última gira després de 8 
anys d’aventura i rock’n’roll. Ausentes va néixer al barri de la Floresta 
a mitjans del 2007. L’any següent de la seva formació gravaren la 
seva maqueta i, després de dos anys de concerts, entraren a gravar 
als estudis EQ el seu primer àlbum “En peligro de Extinsión”, que els 
va dur a més de 30 escenaris. El 2012, van treure el seu últim disc 
amb temes carregats de rock urbà, amb tocs de rumba i rock ameri-
cà: “Absurdas melodías”.

Orquestra Mitjanit
L’Orquestra Mitjanit repeteix a les Barraques del Mamut! És una for-
mació que ha anat guanyant adeptes allà on mostra el seu especta-
cle. Pel seu so, el seu repertori, la seva posada en escena i actitud da-
vant el públic, alguns s’atreveixen a definir-la com un nou concepte 
en grups de versions i orquestres de ball. De fet s’ha convertit en els 
últims anys en un referent de les festes majors que aposten per una 
programació moderna, participativa, popular, intel·ligent i catalana.  
“Quan el sol es pon i la nit obre les seves portes, la màgia i l’energia 
es transformen en música.”

DJ OGT
Les seves influències van des de la millor rumba catalana amb to-
tes les seves fusions amb ska, flamenc, reggae, llatina, punk... pas-
sant per les noves generacions de rumba amb bases electròniques o 
funky (anomenada Achilifunk i mesclada per Txarly Brown), fins al 
bon mestissatge, Latin Beats, Afrobeats i tota classe de ritmes que 
crearan una atmosfera que farà ballar i gaudir al públic sense parar! 
Tot això i més, està batejat com AGRORUMBA Y OLÉ! La rumba del 
camp, la rumba del carrer!!!

Festa MajorLes segones Barraques del Mamut

Papagayo
Papagayo, amb 5 anys damunt els escenaris, presenta el tour 2015 
amb el seu segon àlbum: Wairuä. El disc és mestissatge en estat pur i 
condueix a un viatge d’estils diversos però amb un so comú. Els seus 
temes transporten a un ambient natural i molt personal. De temàtica 
eminentment sentimental, Wairuä és un missatge d’optimisme que 
convida a la festa i el ball. 

Itaca Band
Els Itaca Band, presenten el seu tercer treball, “Temerario” (Propa-
ganda pel Fet!). Un disc contundent, sense por i buscant l’essència. 
On totes les cançons volten a l’entorn de la temeritat, de perdre la 
por a viure. Un treball fruit del moment social i també vivencial dels 
membres del grup. Amb lletres elaborades i un discurs musical vi-
brant on destaquen els sons més ballables i també els més elèctrics.

El Son de la Chama
Passant pel reggae fins el punk-ska més llatí, es percep completa-
ment la consecució d’un so propi que defineix e identifica aquesta 
banda de Tarragona. 

La situació actual en la que vivim, juntament amb els somnis i 
preocupacions pròpies dels 8 músics, fan que la banda adopti un 
aire inconformista que es veu clarament plasmat en la temàtica del 
seu primer disc “Consciencia”. Això, dona pas a un directe contun-
dent que no deixa que el públic perdi el fil en cap moment, amb una 
fórmula infal·lible d’energia de principi a fi.
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La Biblioteca de la Canonja 
formarà part del Sistema de 

Lectura Pública de Catalunya

 La Biblioteca Pública de la Canonja està ulti-
mant els tràmits per entrar a formar part del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya, procés que es durà 
a terme durant els pròxims mesos.

Amb la incorporació de la Biblioteca a la xarxa ges-
tionada pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, els usuaris i usuàries de la biblioteca de la 
Canonja gaudiran d’avantatges i nous serveis, com poder accedir al 
catàleg conjunt de les biblioteques públiques, tenir carnets vàlids 
per ser utilitzats a tots els centres, accés al servei de préstec inter-
bibliotecari...

A més a més, la Biblioteca estarà inclosa en l’oferta d’activitats de 
foment de la lectura i podrà rebre diferents ajuts per al desenvolu-
pament de col·leccions.

Recordem que la Biblioteca Pública de la Canonja restarà tancada 
durant el mes d’agost i l’1 de setembre tornarà a obrir, en horari 
d’estiu.
El 14 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, començarà 
l’horari habitual.

Estiu a la Biblioteca

Durant aquest juliol la Biblioteca ha tingut sessions de contes tots 
els dimecres. El primer dimecres del mes se celebrà l’últim dia del 
Senalló de Contes 2014-2015, i la contacontes Sherezade Bardají 
va fer viatjar a tots els infants que abarrotaven la biblioteca per 
diferents mons de fantasia. La resta de dimecres, el Casal d’Estiu ha 
omplert la Biblioteca amb històries d’aventures transcorregudes per 
la Canonja i contes de tota la vida.

Dues setmanes de juliol, els dimarts i els divendres, la Biblioteca 
també ha rebut la visita de la Fundació Topromi.

 Vivim en una societat de consum basada en l’explotació i l’ús 
indiscriminat dels recursos naturals. Des de l’àrea de Medi ambient 
de l’Ajuntament de la Canonja, a través d’aquest butlletí, intentarem 
donar consells i idees per reciclar correctament i aprendre hàbits per 
no malgastar recursos naturals, i així poder aconseguir un municipi 
més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Cada dia es fabriquen milers de productes que en molts casos només 
tenen pocs minuts de vida útil i després són llençats com a residus. El 
tractament que es fa a aquests residus no sempre és l’adequat, i quan 
fem neteja, simplement estem movent les escombraries d’un lloc a 
un  altre, però no estem resolvent el problema. Hem d’anar molt més 
enllà i, per això, podem recórrer a la denominada estratègia de les 
tres R: REDUIR, REUTILITZAR, RECICLAR.

 Seguir l’estratègia de les tres R representa avantatges importants:
   -Disminueix la contaminació ambiental en reduir-se el   
volum de deixalles que suposen milions de tones de brossa diàries.
   -Disminueix la despesa energètica ja que invertirem menys en la 
producció de nous productes, la qual cosa implica també una dismi-
nució del cost de producció.
   -Disminueix l’ús de recursos naturals per a la fabricació de nous 
productes, i així se’n garanteix l’ús sostenible.
   -Millora de la qualitat del medi ambient i, per tant, de la qualitat 
de vida.

 Aquest any se celebra la novena edició del Festival interna-
cional Teatre Màgic a Tarragona i la Canonja amb l’objectiu de portar 
els mags més destacats del moment. El Patronat de Cultura de la 
Canonja hi col·labora un any més amb la participació d’espectacles 
de mig format que es portaran a terme els dies 19 i 20 de novembre. 

En aquesta ocasió podreu gau-
dir, entre d’altres, de l’espectacle 
familiar de màgia teatralitza-
da “Els misteris de Chan Tún”. 
L’argentí Mad Martin és un mag 
molt divertit que interpreta a 
un il·lusionista xinès anomenat 
Chan – Tún que deixa a tothom 
bocabadat amb el seu estil màgic 
oriental portat a l’actualitat.

Se
rà 

no
tíc

ia

La importància de reduir, 
reutilitzar i reciclar

Més màgia, a la Canonja
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Serà notícia

Torna el Vermut i Pintxo
 La Canonja torna viure el Vermut i Pintxo, sempre ame-
nitzat amb bona música, a diferents bars del poble. Gràcies a l’èxit 
de l’edició anterior i a la bona acollida per part dels bars i restau-
rants, la iniciativa, engegada per l’àrea de Festes de l’Ajuntament 
de la Canonja, enguany no només se celebrarà durant els dies 
de Festa Major sinó que es durà a terme durant tots els caps de 
setmana d’agost i el 6 de setembre.

Podeu veure el programa complet a la contraportada d’aquest 
butlletí.

Inscripcions pel Carnaval 2016

 Al ple municipal del mes de setembre es presentaran les 
bases del concurs de Carnaval de l’any que ve per a la seva aprova-
ció.

Amb aquesta previsió, durant el mes d’octubre s’iniciarà el període 
d’inscripció per a les comparses de Carnaval que vulguin participar 
a la rua.

La Comissió de Carnaval, formada per representants de sis colles i 
dues persones proposades per la regidoria de Festes, també es reu-
nirà previsiblement durant el mes d’agost.

Els actes de Carnaval començaran la darrera setmana del mes de 
gener de 2016.

Acte institucional per la Diada 
de l’Onze de Setembre

 El jardí del Castell de Masricart tornarà a rebre l’Ajuntament 
i les diferents entitats canongines per a l’ofrena amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya.

L’acte institucional que s’iniciarà a 2/4 d’1 del migdia, comptarà un 
any més amb els parlaments de l’alcalde Roc Muñoz i del regidor de 
Participació Ciutadana, Salvador Ferré.

Manuel de Pedrolo, en el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort, 
serà el protagonista literari de la jornada, que comptarà també amb 
la participació de diferents músics canongins.
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La Canonja amplia l’ajut per la compra de llibres a les llars d’infants 
i crea una subvenció pels millors expedients de batxillerat

Pel curs 2015/2016 s’hi podran acollir a més a més dels alumnes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, els alum-
nes inscrits en el primer cicle d’educació infantil, sempre que estiguin empadronats a la Canonja

 La Canonja continuarà per tercer any consecutiu amb la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar 
pels infants i joves empadronats a la Canonja. La novetat d’enguany és l’ampliació d’aquests ajuts als alumnes de primer cicle d’educació 
infantil (des de P0 a P2). Per tant, tots els escolars que estiguin matriculats en llars d’infants o cursant els estudis d’educació infantil, educa-
ció primària, educació secundària obligatòria i batxillerat al curs 2015/2016 es podran beneficiar d’aquesta subvenció per a llibres i material 
escolar.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer les famílies al començament de curs per comprar els llibres, que 
en alguns cursos supera els 400 euros. Segons la regidora d’Ensenyament, Silvia Sola, “en aquests moments tan difícils, donar un cop de mà 
als pares és molt important, i més si parlem de l’educació dels fills”.

Es podran beneficiar d’aquests ajuts tots els alumnes, tant de col·legis públics, com de privats concertats assignats pel Departament 
d’Ensenyament, que estiguin empadronats a la Canonja, abans del dia 1 de gener de 2015. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament.

Les ajudes individuals que s’han aprovat pel curs 2015/2016 van des dels 15 als 60 euros:
- Per als nens i nenes inscrits en llars d’infant   màxim de 15 €

- Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5    màxim de 25 €
- Per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n)    màxim de 40 €
- Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4t)    màxim de 50 €
- Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è)    màxim de 60 €
- Per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)  màxim de 60 €
- Per als alumnes de Batxillerat     màxim de 60 €

En els casos de famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran 15 euros suplementaris per alumne.

Aquesta subvenció va començar ara fa tres anys i cada curs s’ha anat ampliant 
per agafar tots els alumnes de totes les etapes escolars. “Vam començar amb 
educació infantil i primària, l’any passat vam ampliar a batxillerat i enguany 
hem aprovat els ajuts per a les llars d’infants. Són temps per ajudar a les fa-
mílies i aquesta proposta formava part del nostra programa electoral”, explica 
la regidora.

Subvenció als millors expedients de 2n de Batxillerat

Amb aquesta voluntat d’ajudar a les famílies i de fomentar l’estudi, l’Ajuntament 
ha aprovat per aquest curs 2014/2015 i pel proper curs 2015/2016, la con-
cessió d’una subvenció per al millor expedient acadèmic de 2n de Batxillerat 
dels alumnes residents a la Canonja que hagin estat cursant els seus estu-
dis en qualsevol centre públic o privat concertat, assignat pel Departament 
d’Ensenyament. La quantitat a concedir serà del 50% del cost de la matrícu-
la d’ingrés a la Universitat o a qualsevol altre estudi reglat, amb un import 
màxim de 1.000 euros. En cas que aquesta subvenció no hagi estat destinada a un alumne de l’IES Collblanc, es concedirà una altra subvenció 
per al millor expedient acadèmic de 2n de Batxillerat dels alumnes residents a la Canonja que hagin estat cursant els seus estudis en aquest 
Institut. La quantitat a concedir serà del 50% del cost de la matrícula d’ingrés a la Universitat o a qualsevol altre estudi reglat, amb un import 
màxim de 800 euros. Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra pel mateix concepte, atorgada pel centre on es cursen els 
estudis de Batxillerat.

“Amb aquesta beca volem premiar l’esforç i el treball dels alumnes que han de començar estudis universitaris i era una de les propostes en 
matèria educativa que portàvem en el programa electoral”, conclou l’alcalde Roc Muñoz.
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En bloc
CURS 2015-2016   ESCOLA D’ADULTS LA CANONJA  

 L’Escola obre el període d’inscripcions per al curs 
2015-2016 el proper mes de setembre.

L’oferta formativa s’adreça a aquelles persones de la Canonja, 
majors de 18 anys, que volen aprendre català i/o castellà i/o 
millorar-ne el seu coneixement, tant a nivell oral com escrit, 
o bé volen iniciar-se en una formació bàsica en informàtica.

Concretament s’ofereixen cursos de:

- Formació Instrumental

Són ensenyaments que proposen una formació general de ni-
vell bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

Nivell I: Alfabetització

Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; 
operacions bàsiques de càlcul matemàtic; català; coneixe-
ment de l’entorn...

Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortogra-
fia; matemàtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les 
noves tecnologies; català... 

-  Nivells de Català (Bàsic, Elemental, Intermedi i de Su-
ficiència). 

Es tracta de programes progressius on hi participen des de 
persones que no tenen cap coneixement bàsic de català  fins a 
persones que volen aconseguir un domini en l’ús de la llengua 
que els permeti comunicar-se amb adequació i correcció en 
les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llen-
guatge  formal a nivell oral i escrit.

- Nivells de Castellà per a persones estrangeres ( Bàsic 
o Inicial).

Es pretén capacitar a aquest grup de població de coneixements orals bàsics de llengua castellana per tal que es puguin defensar en situa-
cions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, 
festes,...).

-  Informàtica.

S’adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les destreses necessàries per fer funcionar l’ordinador i conèixer les prestacions 
bàsiques de la informàtica: El sistema operatiu, el processador de textos, Internet i correu electrònic seran els continguts de l’esmentat curs; 
tot i que prèviament, s’assoliran les habilitats necessàries per fer funcionar l’ordinador (manipulació del ratolí, utilització de les funcions 
bàsiques del teclat...).

Anar a l’Escola d’Adults la Canonja és més que “anar a aprendre”, és també “anar a ensenyar” als altres i “aprendre a aprendre”. Tothom 
s’hi enriqueix. També des de l’Escola, s’organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s’impulsa la participació a actes promoguts per altres 
col·lectius i entitats del poble. I, es contribueix al  coneixement i difusió tant de la pròpia cultura com de les cultures que ens envolten. 

L’Escola d’Adults està ubicada al Centre Cívic, a la plaça de Catalunya. L’horari d’atenció al públic, durant el període d’inscripcions, del 2 al 
15 de setembre, serà de dilluns a divendres, de  4h a 2/4 de 7 h de la tarda, exceptuant els dies 9 i 10 que es farà al matí de 10 a 13h.

Per a més informació podeu també adreçar-vos per telèfon: 977 556067 o per correu electrònic: escolaadults@lacanonja.cat
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Salvador Ferré 
Budesca

 Aquest darrers dies en que s’ha par-
lat a tort i a dret de la famosa candidatura 
unitària en la que el MHP de la Generalitat, 
Artur Mas, anirà de número 4, m’ha vingut 
al cap aquell versicle final de la Paràbola 
dels treballadors a la vinya de l’evangeli de 
Sant Mateu que diu: “Así, los últimos serán 
los primeros y los primeros los últimos”, que 
en el cas que ens ocupa podríem transfor-
mar en “los cuartos serán los primeros”, ho 
cito en castellà perquè en aquesta llengua, 
els que tenim una certa edat, fèiem les clas-
ses de “Historia Sagrada”.

Jesús parlava als seus seguidors a través de 
paràboles per fer entenedor el seu missat-
ge, el President Mas ens parla als catalans 
com si fóssim criatures. És un insult a la 
intel·ligència vendre’ns la moto que ell no 
encapçala la llista, per acabar dient-nos que 
si la “seva” llista obté el suport majoritari 
ell serà investit president de la Generalitat 
i Oriol Junqueras l’acompanyarà com a vi-
cepresident.

Per què no va ell de cap de llista?, Per què vol 
amagar-se del debat electoral?. Potser per-
què no se li pugui recordar tot el seguit de 
retallades que ha dut a terme des del 2010?

Quin és el balanç d’aquests darrers 4 anys 
de govern del president Mas? Això és el què 
hauríem de debatre en aquesta propera 
campanya, en lloc d’això el què debatrem, si 
és que hi ha debat perquè tot apunta a que 
serà mono-temàtic, serà com ens “descon-
nectem” d’Espanya per acabar en el país de 
les meravelles i ser tots molt feliços i menjar 
anissos.

Quatre anys en els que per a fer retallades 
en sanitat, educació i ajuts a la dependència,  
per privatitzar serveis públics, laminar drets 
dels treballadors, no han tingut cap proble-
ma en pactar, el primers 2 anys, amb el PP, 
amb qui CIU va aprovar la darrera i més dura 
reforma laboral. I, després, amb ERC amb qui 
han tapat tots els casos de corrupció que ha 
investigat la Comissió del Parlament.

El balanç de Mas com a president és pobrís-
sim. Amb l’activitat parlamentària sota mí-
nims, s’han tramitat i aprovat 41 lleis (quan 
en el període Maragall-Montilla se’n van 
aprovar 146), amb un increment de l’endeu-
tament de 35.000 milions el 2012 a 58.000 
el 2015, amb un augment del 66% de les 
taxes universitàries, amb el pressupost del 
SOC reduït de 526 milions el 2010 a 247 el 
2014, amb 50.000 nens en situació de po-

bresa, amb retallades de la Renda Mínima 
d’Inserció que ha passat d’atendre 33.000 
famílies l’any 2011 a 27.071 l’any 2014, i po-
dríem continuar amb un llistat inacabable.

De tot això no en voldran parlar i el que ens 
proposaran serà un full de ruta amb final 
incert en el que no es tindrà en compte una 
part molt important, segurament la meitat, 
dels catalans i les catalanes. Som consci-
ents de l’immobilisme del govern central 
i del Partit Popular que no ha fet cap gest 
ni cap proposta, però també aviat hi haurà 
eleccions a les Corts Espanyoles i molt pro-
bablement el PP perdrà la majoria. Davant 
d’això els socialistes tornarem a proposar 
DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I PACTE, per arribar 
a una reforma de la Constitució que mi-
llori el finançament, que fixi clarament les 
competències i que reconegui el caràcter 
plurinacional d’Espanya i a Catalunya com 
a nació. No volem trencar res ni amb ningú, 
en un món de sobiranies compartides la so-
lució del federalisme, un sistema en que es 
minimitzen els conflictes, és la manera com 
s’administren millor les diferències.
 
Bé, però abans del 27-S celebrarem la Festa 
Major d’estiu, una oportunitat de fer po-
ble, de sortir al carrer i participar dels actes 
programats, de compartir bones estones, de 
celebrar amb els amics i els veïns les nostres 
tradicions. Que tinguem tots plegats una 
bona Festa Major.

«Los cuartos serán los primeros»

 Fa ja uns quants anys que van co-
mençar les primeres mesures de la reforma 
laboral que ens portaria treball, benestar, i 
prosperitat. Se’ns volia convèncer a tots els 
treballadors que una reforma laboral que li-
mités els drets i beneficis dels treballadors 
afavoriria que hi hagués més contractació.

Per a l’única cosa que tal reforma laboral ha 
demostrat servir és per a convertir el treba-
llador en una peça de l’engranatge laboral 
de la qual es pot prescindir i canviar quan 
l’ocupador ho cregui convenient, com si 
d’una peça de qualsevol màquina es tractés, 
tenint en compte que sempre hi haurà un 
altre treballador disposat a fer aquesta fei-
na en condicions més precàries, a canvi d’un 

salari més baix. Convertint un lloc de treball 
digne i respectable en dos, i de vegades tres 
llocs, per a aquesta vacant amb unes con-
dicions més indignes i a canvi d’uns salaris 
més baixos.

Les successives reformes laborals que hem 
tingut en aquests últims anys, lluny de dis-
minuir la taxa d’atur, l’única cosa que han 
aconseguit és que les empreses es freguin 
les mans acomiadant els treballadors per 
molts menys diners, convertint contractes a 
simple vista legals com són els contractes fi-
xos d’obra, que en realitat acaben sent con-
tractes temporals, o els contractes a temps 
parcial que en molts dels casos el treballa-
dor acaba fent més hores que abans, i tot 
això acompanyat amb una rebaixa de sou i 
com no d’una rebaixa de la quitança a l’hora 
de l’acomiadament.

En definitiva, queda demostrat que totes 
les reformes laborals que hem patit, tant 
amb els governs socialistes com amb els 
del Partit Popular, als únics interessos que 
han servit estan sent als qui veritablement 
ens manen a Europa. Ara ens diuen que la 

crisi econòmica i laboral que estem patint 
ja s’està començant a superar, que ja s’es-
tà creant ocupació… Que pensin en quines 
condicions està arribant aquesta ocupació 
al treballador...

El passat dia 20 de juliol vam tenir una re-
unió els grups CIU, CUP i PP, amb persones 
de la Plataforma Cel Net, perquè ens infor-
messin de les actuacions que duen a terme 
en relació als anàlisis de l’aire que respirem, 
a la qual cosa presentarem una moció con-
junta sobre el control de la qualitat de l’aire 
del camp de Tarragona. Com que el resul-
tat de la votació de la moció serà després 
d’haver sortit la revista, en la propera edició 
parlaré d’això.
 
Poc després d’editar-se aquesta revista serà 
la festa major d’estiu, i desitjo que tots els 
canongins, canongines i totes les persones 
visitants que s’apropin al nostre poble, pas-
seu una molt bona festa major, participant 
i gaudint de tots els actes que se celebren. 
Bona festa major!
Fins aviat.

José Ramón
Fernández Bermúdez

Ocupació
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Portaveus

municipals

Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

¿Qué nos ocupa?
 Trabajamos para que el Ayunta-
miento de La Canonja incentive un buen 
programa de asistencia domiciliaria y 
acompañamiento para la tercera edad, para 
alcanzar la asistencia sanitaria las 24 horas, 
para que las ayudas de urgencia social no 
se descansen en otras entidades y organis-
mos, para que la bolsa de trabajo esté activa, 
para que exista una auditoría ambiental y se 
mejoren los parques infantiles y las zonas 
verdes. Estos son los primeros, pero a estos 
puntos seguirán más…

Hacemos oposición, pero para los que al-
bergan alguna duda, decirles que la oposi-
ción no significa destrucción. La forma más 
efectiva de oposición nos la enseñan los 
países que tienen una amplia experiencia 
democrática, donde se expresan contrarios 
o comunes, acordados o no. En cauces nor-
malizados se buscan puntos de encuentro 
o no, pero siempre con un objetivo claro: 
construir sobre los cimientos de la buena y 
respetada convivencia, no llevando nunca 
nada a lo personal. Las personas están por 
encima de sus opiniones, creencias o colo-
res, “puede que no me guste lo que digas 
o pienses, pero te respetaré siempre”. En la 
diversidad se crece, no seamos ignorantes 
ni orgullosos. Es necesaria siempre una vi-
sión externa, desde fuera. Pues cuando se 
está tan sumergido en el centro de lo que 
nos ocupa, pierdes otros puntos de visión, 
tan simplemente se te pasan desapercibi-
dos, pierdes incluso los matices que pueden 
dar un buen fin a tu proyecto. Bien, pues 

ésta es nuestra oposición, la que construye: 
trabajar, hacer y crecer. Queremos un lugar 
idóneo para vivir. 

Respecto al 27S, hay que abandonar las de-
magogias  y apostar por el trabajo hecho. 
Desde la centralidad hay que hacer políticas 
responsables que nos garanticen un futuro 
estable y que ofrezcan soluciones útiles y 
concretas. Sólo la creación de empleo es la 
política social clave para salir hacia delante, 
para mejorar los servicios públicos y las pen-
siones. Así que reflexionemos y decidamos.

Por último, un año más la Festa Major d’Estiu 
es de todos y para todos, es un llamado a 
la convivencia y a la participación. Pedimos 
desde aquí que las fiestas no se “politicen”, 
que se preserven y salvaguarden de otras 
finalidades que no sean para las que se pro-
ponen y diseñan: disfrutar juntos.

Feliç Festa Major a tots!!!

 Joan Pons Solé

 “L’Assemblea Nacional Catalana 
està inscrita al Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques, és per 
això que des de l’ANC La Canonja no en-
tenem la postura de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de la Canonja de tractar l’ANC 
com a partit polític i no com a entitat, ex-
cloent-la així de poder disposar del material 
que l’ajuntament té per la celebració d’actes 
com poden ser: taules, cadires, equip de me-
gafonia...

Per estatuts l’ANC no es pot considerar un 
partit polític sinó una entitat amb la finali-
tat de promoure la creació de les condicions 
polítiques i socials necessàries per l’assoli-
ment i la constitució de l’estat català propi, 
independent, de dret, social i democràtic i 
aglutinar totes aquelles persones que tre-
ballen amb objectius afins als de l’Assem-
blea Nacional Catalana des de tota mena de 
grups, entitats, moviments, partits polítics o 
individualment .

L’ANC la Canonja dóna les gràcies a la CUP 
per la iniciativa d’obrir l’espai que té al but-
lletí municipal a les entitats canongines i 
permetre’ns així fer sentir la nostra veu.

Rosa Maria Rovira Gisbert
Coordinadora ANC La Canonja”

La Candidatura d’Unitat Popular La Canonja 
donem suport a la secció local de l’ANC. En-
tenem que l’Ajuntament de la Canonja ha de 
facilitar com així cita el Reglament Orgànic 
Municipal en el 2n punt de l’article 82, “La 
cessió dels mitjans públics municipals a les 
entitats tindrà les limitacions lògiques, les 
coincidències d’ús amb altres entitats o amb 
l’Ajuntament, i el grau de responsabilitat pel 
que fa al tracte prestat a les instal·lacions.” 

Des de fa temps i de manera habitual, l’Ajun-
tament ha posat problemes per la cessió de 
material a l’ANC. I no ho ha fet al·legant les 
limitacions lògiques com sosté l’article citat 
anteriorment, sinó que ho fa, de maneres 
diferents, però sempre posant de manifest 
la posició ideològica de l’entitat. 

Cal recordar a l’alcaldia i a l’equip de govern 
que l’Ajuntament a través del Reglament 
Orgànic Municipal està obligat a cedir ma-
terial a totes les entitats que figurin al re-
gistre d’entitats que en l’article 84.2 diu que 
“seran considerades entitats inscriptibles 
en el registre, totes aquelles objecte de les 
quals sigui el foment o la millora dels inte-
ressos específics dels ciutadans i, especial-
ment, les associacions de veïns, les de pares 
d’alumnes, les entitats culturals, esportives, 
recreatives, de joves, les sindicals, les em-
presarials, les professionals, les religioses, 
les ideològiques o les polítiques, i qualsevol 
altra de similar”. Queda clar, també les ideo-
lògiques o les polítiques.

Per tant, des de la CUP La Canonja, dema-
nem a l’Ajuntament de la Canonja que rec-
tifiqui i gestioni la cessió de material muni-
cipal a les entitats tal i com marca l’actual 
ROM i que ho faci acceptant la diversitat 
ideològica. 

En ocasió d’aquest nou número del butlletí 
municipal donem la paraula a l’Assemblea 
Nacional Catalana.
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