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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

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h 
Horari: Club de feina (ofertes) de 9.15 a 11h. Atenció directa d’11 
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: Horari amb cita prèvia trucant al telèfon 
696634997(Loli)
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes, 
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.

  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 18,45h
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
Dijous 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: els dimecres d’11 a 13h. i diven-
dres de 12 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: Matí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h. 
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 Escoda 
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

 977548083 / 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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Ajuntament de
la Canonja

 L’equip de govern de l’Ajuntament de la 
Canonja ens hem preocupat, sempre, del benestar 
dels nostres ciutadans. Hem vetllat per millorar la 
seva qualitat de vida, oferint uns serveis munici-
pals a l’abast de tothom, unes infraestructures de 
qualitat i una relació directa i sincera amb tots els 
regidors i amb mi mateix.

Som coneixedors de la situació en la que viuen mol-
tes famílies, castigades per l’atur, la crisi econòmica 
i la manca de recursos. Des de la regidoria de serveis 
socials de l’Ajuntament de la Canonja seguim cada 
cas en concret i posem tot el que està a les nos-
tres mans per poder reconduir moltes d’aquestes 
injustes situacions. De vegades ho aconseguim i 
de vegades no, perquè tot i existir la voluntat de 
fer-ho, topem amb les traves de les administracions 
autonòmica i central. Tot i així, nosaltres seguim i 
seguirem treballant en aquest sentit i enguany mi-
llorarem la línia d’ajuts destinats a l’ocupació. Vo-
lem que la Canonja sigui un poble pro-actiu i que 
generi ocupació. 

Ja fa uns anys que vam iniciar la concessió d’uns 
ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball i promocionar l’emprenedoria i 
l’establiment de noves empreses en el nostre municipi. Per l’any 2016, millorem les bases 
reguladores d’aquests ajuts, incorporant algunes novetats.

Es concediran ajuts per la contractació de persones del municipi de la Canonja. La duració 
del contracte ha de ser, com a mínim, de 3 mesos i aquesta contractació ha d’implicar un 
augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a la plantilla de l’any 2015. La 
persona contractada ha d’estar inscrita a la Borsa de Treball municipal.

S’establiran incentius als nous emprenedors i s’afavorirà la creació i l’establiment de noves 
empreses al nostre municipi. La novetat d’aquesta subvenció és que també s’hi podran 
acollir en el cas de que s’efectuï un traspàs de negoci.

Una altra de les novetats per l’any 2016 és que es podrà concórrer simultàniament a la 
convocatòria dels ajuts per contractar persones de la Canonja i per establir una nova em-
presa, amb una limitació màxima de l’import de la subvenció de 4.500 €.

Amb aquestes actuacions, el que volem des del consistori, és reactivar la nostra economia 
i comencem des de casa, des del nostre lloc d’origen, amb petites accions que volen con-
tribuir a millorar el nostre poble.

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Ajudem a crear 
llocs de treball

EditorialServeis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Actuialitat

Serà notícia

Portaveus municipals

En bloc

Agenda
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3

4 - 8

9
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12 - 15

16 i 17

18

19

Su
mari
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 Els pregoners de la festa, protagonistes del futbol tarrago-
ní, donaren el tret de sortida d’una Festa Major, que si bé de curta 
durada, fou intensa en activitats.

L’inici de tro i correfocs va deixar 
pas a la Grupestra Centauro que 
de nou es va trobar amb els seus 
incondicionals seguidors, el poble 
de la Canonja al complet.

L’endemà, dia de la Mare de Déu 
d’agost, Patrona de la Canonja, 
mal que pesi a alguns diaris, la 
indecisa meteorologia esdevin-
gué protagonista i es va haver de 
traslladar el concert i ball de nit 
al poliesportiu, que es va omplir 
de parelles de ball amb ganes de 
gaudir la Festa.

El diumenge però, diada de paella i castells, va res-
pectar la festa programada i totes les activitats es 
pogueren portar a terme amb normalitat, i de fet 
amb un alt grau de participació que tancada la nit va 
finalitzar amb un espectacular castell de focs, aquest 
any, amb el suport de l’empresa BASF.

La resta d’actes, sopars, seguicis, vermuts-pintxos, 
activitats vàries i concursos, tingueren el seu mo-
ment també a la Festa Major.

Des de la Regidoria de Festes es vol agrair la partici-
pació dels canongins i canongines als diferents actes 
i molt especialment a les entitats que de manera ha-
bitual col·laboren amb la nostra Festa Major.

 Les piscines municipals han estat obertes al públic des 
del dia 13 de juny fins al 13 de setembre. L’Ajuntament de la Ca-
nonja va adjudicar els serveis de socorrisme per aquest període.

 Un any més, la temporada d’estiu de la piscina municipal de 
la Canonja ha obtingut uns magnífics resultats d’ús i d’acceptació 
dels usuaris i usuàries de les instal·lacions. Cada estiu augmenten els 
abonats, i no només de persones del poble, sinó també de les pobla-
cions més properes.

Enguany, tot i haver 
començat la tempora-
da uns dies més tard 
respecte a l’any ante-
rior, s’han enregistrat 
un total de 20.779 en-
trades repartides entre 
usuaris adults, menors, 
cursets de natació i ca-
sals d’estiu.

Per altra banda, el 28 
d’agost, es va dur a terme la festa de cloenda dels cursets de natació 
per a infants. Tots els participants van rebre una medalla de la mà 
del regidor d’Esports de l’Ajuntament, Francisco Domínguez, com a 
premi pel seu esforç. I en acabar l’acte, alumnes i familiars ho van 
celebrar amb un piscolabis.

La gran participació d’alumnes fa possible que any rere any 
s’imparteixin aquests cursos per a l’aprenentatge i millora de la na-
tació. I el fet que siguin classes diàries distribuïdes per quinzenes i 
que s’agrupin els nens per edats facilita la formació i els bons resul-
tats dels nedadors.

La seguretat a les piscines 
municipals

Finalitza la temporada de piscina 
amb molts bons números

	  

La Festa Major d’estiu canongina

Aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Tarrago-
na, amb un import sol·licitat de 7.114,44 €, en base a la convoca-
tòria per a la concessió de subvencions per a actuacions de pro-
tecció de la salut pública 
per a la seguretat a zones 
de bany (platges i piscines), 
publicada en el Butlletí ofi-
cial de la província de Ta-
rragona núm. 36, de 13 de 
febrer de 2015.
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 Entre els dies 7 i 8 d’agost més de 2.000 persones van gaudir 
de la música i la festa de les Barraques del Mamut.

Aquesta segona edició, celebrada al costat de l’skate park, a la zona 
d’aparcament cedit per l’empresa BASF, va acollir estils musicals per 
a tots els gustos al llarg de les dues nits: Rap, rock and roll, cumbia, 
mestissatge, dj’s... Amb l’Orquestra Mitjanit com a plat fort de la pri-
mera nit i Itaca Band com a cap de cartell del dissabte, acompanyats 
de grups com Ausentes, Dj OGT, Papagayo o el Son de la Chama.

Les Barraques del Mamut neixen i creixen gràcies a la iniciativa con-
duïda per la Coordinadora del Mamut formada per entitats canon-
gines, juntament amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Ca-
nonja. Però és possible, també, gràcies a la col·laboració i suport de 
diferents empreses i comerços locals. 

Les Barraques de la Canonja

 L’estiu és temps de sortir al carrer, de gaudir del bon 
temps amb familiars i amics, i de compartir, conviure i celebrar 
amb els veïns. I a la Canonja, se li treu suc a l’estiu. A més a més de 
les festes majors, les associacions i comunitats de veïns organit-
zen les seves festes i sopars de germanor, com és el cas del Sector 
Nord i dels carrers Pere Gran Marca, Ravaleta, Poetes Beltran i 
Masricart.

Sopars i festes veïnals

Vermut, pintxo i música 
per a tots els gustos

 El Vermut i Pintxo 2015 ha sigut tot un èxit de públic. Vist 
el bon funcionament de l’edició anterior, enguany s’ha ampliat el 
calendari i no només s’ha celebrat per la Festa Major, sinó que cada 
cap de setmana d’agost, i el primer de setembre, hi ha hagut vermut, 
pintxo i música a algun dels bars participants. Aquest estiu hi ha 
hagut estils per a tots els gustos, música en català, rock, electrònica, 
música dels 80, humor... 
 
Un cop feta la valoració de l’acte, ja s’està pensant en l’organització 
de la pròxima edició i s’hi esperen novetats. Un any més, cal agrair la 
participació dels bars i restaurants en aquesta iniciativa.



pàg .6

Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 Després de la bona temporada de karate al poliesportiu mu-
nicipal, i per celebrar la finalització del semestre, s’ha celebrat una 
gran exhibició amb la participació de tots els alumnes.

Els karateques van realitzar una demostració d’escalfament, 
d’entrenaments, combats entre parelles, combats de grups i kates 
dividint l’espectacle en dues categories segons l’edat i el color del 
cinturó. D’aquesta manera, el 22 d’agost, familiars i amics van poder 
veure els progressos dels joves esportistes.

Els infants i joves, que van preparar amb il·lusió aquest acte, van fer 
una actuació exemplar i van rebre com a premi una medalla.

Els alumnes de karate finalitzen el 
curs amb una gran exhibició 

  

 El passat 1 d’agost, el canongí David García Torné va quedar 
campió de la Copa d’Espanya categoria Absoluta de judo, a València. 
Tot i celebrar-se en ple estiu, els entrenaments no van cessar i els 
resultats així ho han reflectit. D’aquesta manera, el judoka canongí 
inicia la temporada estant a l’esglaó més alt del podi.

Abans de l’estiu, el 13 de juny, David García també va assolir la me-
dalla d’or al XXXIII Trofeu de Judo dels Pirineus, i Copa d’Espanya “A” 
Absoluta de Judo, que se celebrà a Jaca.

El canongí David García inicia 
la temporada en molt 

bona forma

 L’empresa Sekisui Specialty Chemicals Europe ha cele-
brat la tercera Setmana Mediambiental duent a terme diferents 
accions encaminades a potenciar el medi natural i l’entorn.

Una de les accions dins d’aquestes jornades va ser la plantada 
d’arbres en el Mur Verd de la Canonja, que va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i de la ONG Gepec, 
el dia 29 de setembre. En total es van plantar 50 pins blancs 
(pinus halepensis), un arbre originari de la regió mediterrània. A 
la plantació hi van participar 35 empleats de Sekisui, membres i 
voluntaris del Gepec, la regidora de Medi Ambient de la Canonja, 
Glòria Virgili, el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré i l’alcalde 
de la Canonja, Roc Muñoz. També hi va ser present el director de 
Sekisui a Tarragona, Alfredo Seco.

L’Ajuntament de la Canonja 
col·labora en la Setmana 
Mediambiental de Sekisui
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 L’alcalde de la Canonja i un grup de regidors van visitar fa 
unes setmanes dues indústries químiques del nostre polígon sud, 
concretament Repsol i Nitricomax. L’objectiu d’aquestes visites era 
que els nous regidors que han entrat a l’Ajuntament en les pas-
sades eleccions municipals coneguessin més d’aprop les empreses 
que ens envolten i quins són els seus processos productius i les 
polítiques de seguretat.

El director de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font i el director 
de comunicació i relacions externes, Pep Bertran van rebre als re-
gidors i els van acompanyar durant la visita que van realitzar pel 
Complex Industrial que es divideix en instal·lacions d’exploració, 
refinació, química i tractament de gasos liquats del petroli (GLP).

El director de Repsol va explicar que des de que es va implantar el 
complex l’any 1971, i sempre sota les premisses de qualitat, segu-
retat i desenvolupament sostenible de la comunitat, Repsol ha in-
vertit constantment en la millora de les seves instal·lacions petro-
químiques a Tarragona, “la qual cosa s’ha traduït al llarg de dècades 
en multitud d’actuacions que han modificat la seva estructura i les 
seves possibilitats”. 

L’alcalde Roc Muñoz i alguns regidors també van visitar recentment 
la planta de Nitricomax. En aquesta visita, la Directora de Relacions 
Institucionals i RSC de MAXAM, Ana Rubio i el director de Nitrico-
max, César Valero van presentar la dimensió global de MAXAM jun-

Els regidors visiten Repsol i Nitricomax

  

 El passat 11 de setembre, com ja és tradició al nos-
tre municipi, es va celebrar l’acte institucional de la Diada 
de Catalunya al Pati del Castell de Masricart. L’acte va co-
mençar amb les ofrenes de les entitats del poble que re-
presenten la societat civil canongina i que van poder dirigir 
unes paraules al públic assistent. Tot seguit i amb motiu del 
25è aniversari de la mort de l’escriptor català, Manuel de 
Pedrolo, tres membres del grup de teatre Camàndules, van 
llegir uns textos de l’autor. 

Com cada any, els membres de la corporació van fer 
l’ofrena floral, en nom de l’Ajuntament i l’alcalde va pro-
nunciar unes paraules. “La Diada Nacional és un bon mo-
ment per reflexionar sobre la veritable missió dels governs 
autonòmics i municipals. Crec que la tasca més important 
que tenim ara és alleujar el patiment dels qui veuen com 
els serveis bàsics – la sanitat, l’educació, els serveis socials, 
la formació dels aturats, la recerca, … – van reduint la seva 
capacitat de resposta i no ofereixen solucions efectives als 
ciutadans”, va dir Roc Muñoz.

L’Aula de Música Tradicional i Popular “El Tecler” van posar 
la nota musical a l’acte, amb tres interpretacions: Abril del 
74, de Lluís Llach; Tornarem, de Lax’n’busto i l’himne nacio-
nal de Catalunya, Els segadors, que va cloure l’acte.

La Canonja celebra l’acte institucional de la Diada de Catalunya

Ha estat
notícia

tament amb les seves polítiques globals i procediments d’actuació 
en matèria de seguretat, medi ambient i qualitat, el procés produc-
tiu d’Àcid Nítric de Nitricomax i les seves aplicacions en els nostres 
productes quotidians: alimentació, reducció d’emissions i elements 
de seguretat en automoció i infraestructures; així com el posiciona-
ment estratègic de Nitricomax en el clúster químic ChemMed per a 
les seves operacions a nivell mundial.
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 Aquest estiu, l’Ajuntament de la Canonja ha dut terme els 
serveis de desinsectació, desratització i desinfecció als diferents 
espais i elements municipals. 

L’Ajuntament de la Canonja 
realitza els serveis de lluita contra 
les plagues i espècies invasores

 El cap de setmana següent a la Diada Nacional de Catalun-
ya, com ja comença a ser tradició a la Canonja, se celebren els Tres 
Tombs, organitzats per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Ca-
nonja, i l’entitat canongina Amigos del Caballo, amb la col·laboració 
d’altres regidories, entitats canongines i empreses.

Enguany, el diumenge 13 de setembre, 115 cavalls de muntura i una 
vintena vehicles, entre carros i carruatges, van recórrer el carrers del 
poble, tres vegades, lluint-se davant dels canongins, petits i grans, 
que van sortir al carrer a gaudir de l’espectacle i del bon temps que 
va acompanyar la jornada.

Abans de la desfilada, al Sector Nord, es va oferir un esmorzar amb 
pa torrat, embotits i vi, per donar la benvinguda a tots els partici-
pants provinents de les diferents comarques del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre, i també per als locals. Després d’agafar forces 
va iniciar-se la desfilada, i al tercer i últim tomb, a la plaça del Castell, 
el rector de la parròquia, Mossèn Combalia, va realitzar la benedicció 
del animals.

 El passat 26 de setembre es va celebrar el Campionat d’skate 
que estava programat per la Festa Major d’Estiu però que no es va 
poder dur a terme a causa de la pluja.

En aquesta competició, organitzada per l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament conjuntament amb Pedro Vidal, hi van participar una 
trentena de joves entre les tres modalitats que s’hi disputaven: scoo-
ter, skate i roller. En acabar l’acte, la regidora de Joventut, Lucía Ló-
pez, va fer entrega dels premis als guanyadors de cada especialitat.

L’esdeveniment va ser tota una exhibició d’aquest esport urbà. Per 
la Festa Major d’Hivern, la Canonja tornarà a tenir l’oportunitat de 
gaudir d’aquest espectacle esportiu.

	  

Cavalls, carros i carruatges 
desfilen pels Tres Tombs 

de la Canonja

L’espectacle del 
Campionat d’skate

Aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Tarragona, 
amb un import sol·licitat de 5.838 €, en base a la convocatòria per 
a la concessió de subvencions per a actuacions de protecció de la 
salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores 
en espais urbans i periurbans i 
recollida d’animals domèstics 
abandonats, durant l’exercici 
2015, publicada en el Butlletí 
oficial de la província de Tarra-
gona núm. 36, de 13 de febrer 
de 2015.
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Un estiu de cine al Casal d’Estiu de la Canonja

Ara toca

Enguany, us podem dir, molt contents, que 
hem batut rècords de participació!! 

Tant des de l’equip directiu del casal, com 
des de la Fundació En Xarxa i l’Ajuntament 
de la Canonja, volem donar les gràcies als 26 
voluntaris i voluntàries que han participat 
en la programació i la realització de les ac-
tivitats del Casal, aportant cada dia el millor 
dels seus somriures. D’igual manera, felicitar 
als 16 monitors i monitores per la feina ben 
feta. Gràcies a tots i totes vosaltres!! 

Aquest any el Casal d’estiu ha seguit oferint 
als infants del municipi un gran ventall 
d’activitats. Volem aprofitar aquest espai per 
a explicar-vos què és el que fan els vostres 
fills i filles en el dia a dia al casal, i per ani-
mar a més famílies a participar-hi.

 Aquest estiu hem passat un estiu de cine!! Sempre diem que els veritables protago-
nistes del Casal són els infants i enguany, encara amb més raó! Els nostres petits canongins 
s’han convertit ens uns grans actors i actrius.. I quin goig que feien! Durant 7 setmanes els 
carrers i les places del poble s’han convertit en platós de cinema... Llums, càmera i ACCIÓ! 

Activitats Extres

SORTIDES
-Grup de petits - Finca Greta -: Taller de 
dibuix, un tomb amb cavall passeig per la 
granja.
-Grup de Mitjans -Sortida caixa fòrum-: vi-
sita guiada per l’exposició.
-Grup de grans –Altafulla-: descoberta del 
poble, jocs, taller mediambiental, a la riera, 
jocs de platja 
-Sortida a la Riera de la Canonja

GIMCANA 
Descoberta del poble a partir de pel·lícules 

PEONADA POPULAR D’AIGUA 
Cercavila remullada pel poble demanant ai-
gua als veïns  

UNA NIT AL CASAL 
Nit de jocs, dinàmiques, contes i aventures a 
l’Escola de la Canonja 

TALLER SOBRE RODES 
Partits de Bàsquet amb Cadires de Rodes As-
sociació Mestral 

FESTA DE L’ESCUMA
Festa d’aigua i escuma a la plaça Catalunya  
jocs i música  

MASTERCHEF
Taller de cuina (tria la teva)

VETLLADA 
La plaça  Catalunya va ser testimoni de 
l’entrega dels Oscar, coincidint amb el nostre 
Centre d’interès. Els 14 grups d’infants van  
representar un ball d’una pel·lícula  famosa.

•LA  BENVINGUDA 
La conversa i la benvinguda. A tota hora i de 
manera quotidiana. En la conversa quotidia-
na els trets de caràcter afectiu i emocional 
adquireixen importància.

•JOCS ESPORTIUS
Dins del pavelló esportiu durant una hora 
diària hem fet jocs esportius, iniciació 
l’esport,  i per els mes petits  jocs  de psico-
motricitat (petits circuits, arcs...)

•JOCS DE PISCINA
Els jocs de piscina han tingut una durada 
d’una hora diària. Els dividim en dues parts: 
a la primera part es realitzen jocs dirigits i 
jocs en grup (waterpolo, a la recerca del 
tresor...) i a la segona part els infants poden 
gaudir d’una estona de joc lliure.

•ESMORZAR SALUDABLE
Durant l’hora de l’esmorzar, des de fa molts 
anys, al casal apostem per treballar l’hàbit 
del menjar saludable. Recomanant a les fa-
mílies que  dos dies a la setmana els infants 
portin un entrepà i els divendres poden triar 
fruita o entrepà.

•TALLERS
Els tallers es realitzen amb material recicla-
ble, cartrons, ampolles.. I estan relacionats 
amb el centre d’interès. Aquest any s’han 
realitzat tallers de teatre, de maquillatge, de 
danses i cançons, de cuina (Masterchef), de 
begudes saludables, de disfresses, entre al-
tres... 

Participació d’infants per setmanes
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 Aquest 15 de setembre, l’Institut Collblanc ha 
tornat a obrir les seves portes per acompanyar els nois i 
noies de la Canonja i rodalies en l’aventura de créixer.

Comencem aquest curs amb aires renovats, amb pro-
jectes innovadors de convivència escolar, dins i fora del 
centre, amb plans d’impuls a la lectura originals i se-
ductors, amb moltes cares noves i, sobretot, amb tota la 
il·lusió, força i perseverança que ens caracteritza.

Des d’aquí, donem la benvinguda a tots els membres 
que s’incorporen en el més gran dels projectes: forjar 
els pilars de la societat del futur. Un gran repte que, de 
ben segur, ens omplirà a tots de grans lliçons de vida, 
experiències i satisfaccions.

       
   Institut Collblanc

Subvenció per a l’adquisició de llibres i/o material escolar

 La Canonja continua per tercer any consecutiu amb la con-
cessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar pels in-
fants i joves de la Canonja.

Enguany s’han ampliat aquests ajuts als alumnes de primer cicle 
d’educació infantil (des de P0 a P2). Per tant, tots els escolars que es-
tiguin matriculats en llars d’infants o cursant els estudis d’educació 
infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxi-
llerat al curs 2015/2016 es poden beneficiar d’aquesta subvenció per 
a llibres i material escolar.

Podran demanar l’ajut alumnes empadronats al municipi de la 
Canonja abans del dia 1 de gener de 2015 i que assisteixin als 
centres públics i privats concertats, assignats pel Departament 
d’Ensenyament. 

El termini per a presentar les sol·licituds a l’Ajuntament finalitzarà el 
dia 13 de novembre de 2015. 

L’Institut Collblanc comença 
el curs amb nous projectes i 

molta il·lusió

Ja es pot sol·licitar a l’Ajuntament de la Canonja l’ajut per a 
la compra de llibres i material escolar i la subvenció 

per a estudis futurs

Subvenció per a estudis futurs

 Amb la voluntat d’ajudar a les famílies i de fomentar 
l’estudi, l’Ajuntament ha aprovat pel curs 2014/2015 i per aquest 
nou curs 2015/2016, la concessió d’una subvenció per al millor ex-
pedient acadèmic de 2n de Batxillerat dels alumnes residents a la 
Canonja (empadronats al municipi abans del dia 1 de gener de 2015) 
que hagin estat cursant els seus estudis en qualsevol centre públic o 
privat concertat, assignat pel Departament d’Ensenyament.

Per a alumnes de 2n de Batxillerat, curs 2014-2015: El termini per 
presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 13 de novembre de 2015.

Per a alumnes de 2n de Batxillerat, curs 2015-2016: El termini per 
presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2016.

       
 

A la pàgina web de l’Ajuntament de la Canonja www.lacanonja.cat 
hi trobareu tota la informació sobre aquests ajuts i els documents 
a aportar per a poder-los sol·licitar. 

Per a tramitar la sol·licitud, s’ha de fer presencialment a la Oficina 
Municipal d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de la Canonja 
(C/Raval, 11).
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Actualitat

 El 28 de setembre l’Escola d’Adults municipal ha ini-
ciat un nou curs acadèmic comptant amb més d’una cinquan-
tena d’inscripcions en algun dels programes d’ensenyament que 
s’ofereixen: Català nivell Intermedi, Castellà nivell Inicial, Informàtica 
Bàsica, Formació Instrumental (cicle de 3 nivells que consisteix en 
l’alfabetització, la millora en les habilitats de lectura i escriptura i 
l’assoliment d’una formació més àmplia).

 Un nou setembre l’Escola La Canonja ha obert les seves por-
tes per a iniciar un nou curs. Tot i que enguany ha començat amb 
la novetat de la desaparició d’un grup de P-3, a conseqüència de la 
baixada de natalitat al poble, es preveu que el proper curs es recupe-
rarà. Així doncs, actualment, l’escola està formada per 27 grups amb 
un total de 614 alumnes i uns 45 mestres, a banda del personal PAS, 
de menjador i de neteja.

Com a escola verda, el nostre projecte d’escola d’enguany és seguir 
reduint els residus que generem. Després del bon funcionament del 
reciclatge del curs passat, iniciem el projecte de les carmanyoles al 
pati, i al llarg del curs el d’estalvi energètic. Seguim amb els projectes 
ja consolidats de pla lector i el Pla d’impuls a la lectura, entre molts 
d’altres.

El curs ha començat sense cap problema i amb totes les obres efec-
tuades per l’Ajuntament de la Ca-
nonja finalitzades. Aquest estiu, 
s’han realitzat moltes reformes al 
centre: s’ha renovat la imatge del 
hall de l’escola amb nous colors, 
s’ha efectuat el tancament amb alu-
mini del porxo del menjador per tal 
de guanyar en comoditat, no tenir 
pèrdues de calefacció i poder donar 
un nou aprofitament a aquest gran 
espai, s’ha pujat la tanca del pati 

d’Educació Infantil, les baranes a les escales de cicle mitjà i s’han 
talat els arbres que estaven en mal estat.

Escola La Canonja

Escola d’Adults: 
donant resposta!

L’Escola La Canonja, escola verda

 El curs 2015-2016 a la llar d’infants ha començat amb 57 
nens inscrits. Dividits en dues classes de P-2, dues de P-1 i una de 
lactants, i encara hi ha places vacants de totes les edats.

Hem iniciat el curs amb molta il·lusió, molts projectes (la Castanyada, 
els Pastorets, la setmana de la llar.....) i amb moltes ganes d’ensenyar 
a compartir, a motivar, a orientar, a experimentar, a descobrir, a créi-
xer...

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

L’inici de curs de la Llar d’Infants

Les motivacions que duen a la població canongina a participar-hi 
són diverses i si bé l’objectiu prioritari és millorar el nivell instructiu 
i posar-se al dia en les noves tecnologies per sentir-se més segura 
i autònoma cal afegir-ne d’altres més subjacents com destinar un 
temps a relacionar-se, a sortir de la rutina diària, a exercitar la me-
mòria i a ampliar la pròpia cultura.

És voluntat d’aquesta Escola i del nostre Ajuntament respondre a 
tots aquests anhels i facilitar la seva consecució mitjançant els re-
cursos disponibles i una metodologia adaptada als perfils dels apre-
nents. 

Si algú s’anima a participar-hi, encara hi és a temps. Som-hi! 
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Preparant el Carnaval

 La regidoria de Festes presenta al Ple del mes d’octubre les 
bases del concurs de Carnaval, que pretenen oficialitzar les bases en 
què fins ara s’estava actuant.

Amb la creació de la Comissió de Carnaval l’any 2011, es va iniciar 
la reglamentació de carnaval que ara quedarà completa. Aquestes 
bases pretenen dos objectius: un d’ells és reglamentar la concessió 
de premis i participació, però l’altra és mantenir la porta oberta a la 
organització interna dels di-
ferents actes de carnaval.

Durant el mes d’octubre es 
constituirà la Comissió de 
Carnaval d’enguany i a partir 
del dia 25 es podrà iniciar el 
procés d’inscripció a la rua de 
carnaval per part de les com-
parses que, com és habitual, 
serà al Castell de Masricart 
en el seu horari d’atenció al 
públic.

Un cop aprovades les bases 
de manera provisional, es po-
saran a disposició de les dife-
rents comparses al Castell de 
Masricart.

 El Festival “Teatre Màgic” de Tarragona i la Canonja arriba a 
la novena edició. La setena a la Canonja. El nostre poble, que durant 
la primavera va gaudir de la màgia amb l’Impossible, torna a rebre el 
món de l’ il·lusionisme els dies 19 i 20 de novembre a les 7 de la tarda 
al Castell de Masricart.

El mag Adrián, que actuarà el dijous 
dinou, ens presenta un show de màgia 
per a tota la família, molt participatiu 
i amb algunes situacions de comèdia 
absurda que mai fins ara heu vist: es-
curadents que creixen diversos metres 
de llargària, aparicions quilomètriques 
d’espaguetis, dibuixos amb vida prò-
pia... i fins i tot una increïble evasió 
amb una camisa de força!

Per altra banda, el dia 20, po-
drem gaudir de la màgia tea-
tralitzada amb “Els misteris de 
Chan Tún”, alter ego de l’argentí 
Mad Martin, que deixarà de ben 
segur a tothom bocabadat amb 
el seu estil màgic oriental portat 
a l’actualitat.

Ambdós espectacles són gratuïts.
Descobreix aquestes i moltes altres sorpreses de la mà del Teatre Mà-
gic.

 L’àrea d’Ocupació de la Canonja reempren de nou el curs 
amb l’organització de cursos de formació ocupacional.

La primera activitat formativa que es durà a terme és 
la de Manipulació d’aliments i s’impartirà els dies 13 i 
14 d’octubre i el termini d’inscripcions finalitza el dia 8 
d’octubre. L’objectiu d’aquest curs de 10 hores és que els 
participants obtinguin el coneixement per  la correcta  
manipulació en les activitats laborals lligades amb qualse-
vol  tipus de  manipulat d’aliments, reconeguin els riscos 
d’una manipulació inadequada i es familiaritzin amb els 
utensilis i elements necessaris.

L’altre curs que es realitzarà aquest mes d’octubre, de di-
lluns a divendres del 19 al 30 d’octubre, és el de prevenció 
de riscos laborals (50 hores). La seva finalitat és facilitar els 
coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament 
de les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de 
riscos laborals: identificar i valorar les situacions poten-
cials de perill i establir criteris d’avaluació i mesures de risc 
per poder formular i aplicar un pla de vigilància, control i 

Teatre màgic, un any més 
a la Canonja

Nous cursos de formació 
ocupacional

seguiment de les condicions de seguretat e higiene en els centres de 
treball. 

Aquests cursos estan dirigits especialment a les persones en situació 
d’atur i són gratuïts. Les inscripcions es realitzen al Servei de Dina-
mització laboral de Serveis Socials (Plaça de Catalunya, s/n), telèfon 
977 54 61 00 i telèfon mòbil 675 628 174 (Hélène de 9 a 18 hores). 
Les places són limitades.
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Els Grups municipals del PSC, 
CiU, CUP i PP de l’Ajuntament 
de la Canonja presenten una 

moció conjunta sobre el control 
de la qualitat de l’aire

 Els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de 
la Canonja (PSC, CIU, CUP i PP) van presentar en el Ple Ordinari, 
una moció sobre el control de la qualitat de l’aire al Camp de Ta-
rragona. En aquest text es ratifica el compromís de l’Ajuntament 
de la Canonja en contribuir de forma activa al pla de treball de la 
taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions 
atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de 
Tarragona. També es promourà l’entesa amb els ajuntaments veïns, 
com Tarragona, Vila-seca i Salou per tal de realitzar conjuntament 
les accions sobre la qualitat de l’aire.

La moció recull que un dels objectius serà avaluar la situació real 
de la qualitat de l’aire i especialment, la identificació d’aquells com-
postos contaminants més difícils de controlar. En l’acord signat pels 
quatre grups municipals es demana al govern de Catalunya que el 
concurs o concursos per l’execució dels estudis que derivin de les 
actuacions acordades a la taula territorial sobre la qualitat de l’aire 
es portin a terme durant l’any 2016.

 Aquest mes d’octubre, a la Llar Municipal de Jubilats i Pen-
sionistes s’inicien les activitats de la Gent Gran Activa organitzades 
per l’àrea d’Acció social i Ciutadania amb la col·laboració de la Fun-
dació en Xarxa.

Durant tot el curs es duen diverses activitats els diferents dies de 
la setmana: El taller d’informàtica, per exemple, pretén acostar 
l’ordinador i les seves eines bàsiques (word, excel, navegar per inter-
net...) a la gent gran. Dins del programa s’ofereix, també, l’activitat de 
gimnàstica de manteniment al llarg de tot el 
curs amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida, la salut i la relació entre les persones.

Com cada any, Gent Gran Activa també té 
espai pel cant, el teatre i el ball. Al taller de 
cant coral es treballen cançons populars i 
cançons a dos veus, i es preparen les ja tradi-
cionals actuacions per les diferents sortides i 
per la Castanyada, Nadal, Sant Jordi i, és clar, 
per la Festa de final de curs. La representació 
de l’obra que neix del taller de teatre de la 
Gent Gran és un dels plats forts de la Festa 

Comença el nou curs de la 
Gent Gran Activa

Major d’hivern, en aquesta activitat es prepara el guió, es creen els 
decorats i el vestuari, i, sobretot es gaudeix assajant amb totes les 
participants. Al febrer, és l’hora de practicar i conèixer les sardanes.

A més a més del cant, la interpretació i la dansa, cada trimestre 
s’organitzen diferents activitats com tallers de pintura i dibuix, de 
pessebre, manualitats amb càpsules Nespresso, petanca, jocs de me-
mòria, jocs de taula, etc.

Amb la finalitat de compaginar l’esbarjo i la convivència, i promoure 
la bona salut física i psíquica també es juga al billar i a jocs de taula, 
participant en competicions a nivell local i/o comarcal. 

Finalment, d’octubre a maig, es duen a terme els tallers d’estimulació 
cognitiva II i III que donen continuació als cursos dels anys anteriors.

REDUIR.....el consum d’allò no 
imprescindible.

 Els nivells de consum de béns en l’anomenat primer món 
són totalment desorbitats, i els recursos naturals, font primària per 
a la fabricació de nous productes, no són il·limitats, així que tard 
o d’hora no seran suficients per satisfer la demanda. Si tot el món 
consumís com nosaltres, es necessitarien tres planetes per produir 
els recursos necessaris.....i només en tenim un.

A més, els béns consumits solen acabar la seva vida útil convertits 
en residus. Per tant, a major consum, major producció de residus. 
Avui en dia, cada un de nosaltres produeix cada setmana una enor-
me quantitat de residus:
3,2 kg de matèria orgànica.
1,8 kg de paper i cartró.
1,4 kg d’envasos lleugers
1,6 kg de residus no reciclables(rebuig)
0,6 kg de vidre.

Així doncs un canongí genera 412,8 kg de residus cada any, i tota la 
població de la Canonja 2,427,264 kg.

Per tal de posar remei al problema dels residus, el primer pas és 
reduir-ne el consum. És a dir, evitar la generació de residus.
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 El PIJ de la Canonja obre de nou les portes amb 
noves idees i propostes per a què el jovent de la Canonja 
pugui gaudir d’un espai d’oci i lleure alternatiu.

El PIJ és el punt de referència de la joventut del poble, un 
lloc per crear i on la participació i la veu dels i les joves 
és fonamental.

Vine a conèixer 
i a participar al PIJ 

de la Canonja

El Centre Obert inicia les seves 
activitats i la preparació del Castanyot de la Por

  El Centre Obert de la Canonja, 
també anomenat Casal, és un servei diürn, 
fora de l’horari escolar, que dóna suport, 
estimula i potencia l’estructuració i el des-
envolupament de la personalitat, la socia-
lització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
d’esbarjo, i compensa les deficiències socio-
educatives dels infants atesos mitjançant el 
treball individualitzat, el grupal, el familiar, 
el treball en xarxa i amb la comunitat.

Tornem a obrir les nostres portes el dia 28 de setembre, amb 94 nens/
es inscrits de P5 fins a 6ª amb 4 monitors/es. L’horari del Centre Obert 
és de 16.45 h a 18.45 h, amb una estructura de tres blocs. El primer 
bloc consisteix en benvinguda, el segon es compon de fitxes i jocs de 
continguts escolars i el tercer és l’espai de ludoteca, es realitzen jocs 
de taula, jocs al carrer, activitats diverses i educatives... sempre pre-
tenent que els nens/es s’ho passin bé, aprenguin a fer manualitats, 

jocs, teatre, etc. però sobretot que sàpiguen compartir, solucionar 
els problemes de forma positiva, relacionar-se amb els companys/
es... és a dir, divertir-se i aprendre amb valors.

El Casal dóna continuïtat al projecte d’Aprendre per Créixer i al de 
Resiliència, amb la participació a activitats del poble, joc obert amb 
els familiars i atenció a les famílies a través d’entrevistes.

Aquest mes d’octubre ja bé carregat amb la preparació del Castan-
yot de la Por, el passatge del terror, que es celebrarà el 29 d’octubre 
a les 2/4 de 6 de la tarda. Els joves del poble que estiguin cursant 
l’ESO i vulguin participar en la realització i treball del Castanyot 
poden trobar tota la informació al Casal i al PIJ (espai jove).
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Serà notícia

   

Horari del cementiri 
per a Tots Sants

 Com cada any, en motiu del dia de Tots Sants, l’Ajuntament de la 
Canonja amplia els horaris del cementiri municipal en els dies pròxims a la 
festivitat.

Concretament, del 26 al 29 d’octubre les instal·lacions estaran obertes de 9 
del matí a 2 del migdia.

I del 30 d’octubre al 2 de novembre estarà obert tot el dia, de 9 del matí a 8 
del vespre.

Les obres d’ampliació del gimnàs, a punt de començar
 Durant el pròxim mes de novembre, començaran les obres d’ampliació del gimnàs del poliesportiu Josep Canadell i Veciana. Aquesta 
obra respon a la necessitat d’adaptar les instal·lacions esportives a la demanda existent ja que, des de fa uns anys, el número d’usuaris i 
usuàries del gimnàs del poliesportiu s’ha incrementat notablement. Aquestes obres tindran una durada de sis mesos i està previst que acabin 
a la primavera del 2016.

El gimnàs se situarà sobre la terrassa del bar, que passaria a ser un porxo, el sostre del qual serà el terra del gimnàs. Per sostenir aquest 
terra es construiria un pòrtic de formigó sobre el mur de contenció que limita la planta pista i, en l’altre extrem s’aprofitaria l’estructura del 
poliesportiu, muntant el nou forjat per sobre del sostre de les grades.

La coberta del gimnàs formarà una corba rebaixada que ocuparà tota la façana nord del pavelló, entre el cos dels vestidors-bar de piscina i 
el dels serveis de pista. Volarà més enllà del tancament del gimnàs formant un segon porxo més elevat sobre la terrassa del bar. 

La coberta serà de xapa amb aïllament i tindrà una part transparent de 3 m, la que forma el porxo per davant del gimnàs i se separa del 
pavelló per formar un canal amb coberta plana lleugera.

Imatge en 3D del projecte d’ampliació del gimnàs del poliesportiu i vestidors. L’estructura  corresponent al cobriment de la piscina de mo-
ment no es realitzarà.
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Salvador Ferré 
Budesca

 El passat 27 de setembre la ciu-
tadania de Catalunya, com també la de la 
Canonja, va exercir massivament, amb una 
participació rècord, el seu dret a vot en les 
eleccions al Parlament de Catalunya. Unes 
eleccions per elegir diputats i diputades que 
alguns van voler convertir en un plebiscit 
per la independència.

La Canonja ha ratificat el que tots sabíem, 
una molt gran majoria dels canongins i ca-
nongines no vol trencar amb Espanya, els 
resultats són molt clars, les forces indepen-
dentistes, Junts pel Sí i la CUP,  només van 
treure el 23% dels vots, tres de cada quatre 
canongins van refusar el camí cap a la in-

dependència. Els socialistes hem augmentat 
61 vots respecte a les eleccions del 2012, 
lluny però del magnífic resultat de fa pocs 
mesos a les municipals. La polarització del 
debat electoral i la influència de factors que 
res tenen a veure amb la política local han 
fet que el votant tradicionalment socialista 
a les eleccions municipals hagi optat per al-
tres opcions polítiques molt més confronta-
des i radicalitzades.

Els resultats globals al país ens mostren la 
realitat d’una Catalunya diversa, que no divi-
dida (almenys de moment), on el pensament 
dels catalans i catalanes sobre aquest tema 
no és uniforme, ni globalment, amb dues 
meitats gairebé iguals, ni territorialment, 
amb uns resultats a les comarques litorals 
i metropolitanes totalment oposats als de 
l’interior del país. Ningú pot dir que la gran 
majoria de catalans vol emprendre el camí 
de la separació, ningú pot dir que s’ha ma-
nifestat aquest desig d’una manera rotunda. 
Si les dues forces polítiques que demanaven 
d’una manera clara la independència no han 
aconseguit arribar al 50% dels vots, el Par-
lament i el Govern sorgit d’aquestes elecci-
ons no estan legitimats per tirar pel dret, no 
poden iniciar cap procés que ens porti a la 
separació de la resta d’Espanya saltant-se la 

llei sense respectar la legalitat constitucio-
nal i estatutària vigent.

Pel que sí que està legitimat aquest Parla-
ment i el Govern que en surti és per legislar i 
per governar en les matèries que li són prò-
pies, que són moltes, per fer front a l’atur, 
la precarietat, les mancances del sistema 
sanitari, la millora de l’educació, en defini-
tiva per solucionar els problemes diaris de 
la gent. I també per dialogar, per dialogar 
amb tothom, amb totes les forces polítiques 
catalanes i espanyoles i també amb el futur 
govern d’Espanya que sortirà de les properes 
eleccions generals. Un govern que esperem 
no presideixi Mariano Rajoy i sí Pedro Sán-
chez, per trobar solucions que ens permetin 
sortir d’aquesta situació de confrontació 
permanent que ens esgota i no ens permet 
avançar socialment, per acordar un nou 
marc de relacions dins de l’Estat espanyol 
en el que una gran majoria i no una meitat 
exigua, sigui la que sigui, dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya se senti còmoda.

En aquest camí, en aquesta via, als socialis-
tes catalans ens hi trobaran sempre, des de 
fa molt temps ho diem, aquest conflicte no-
més se solucionarà amb diàleg, negociació 
i pacte i a això sempre estarem disposats.

Catalunya és diversa. 
I la Canonja també

 Començo aquest  escrit donant les 
gràcies a totes les persones que ens han 
donat suport en aquestes eleccions, els re-
sultats obtinguts per la candidatura Junts 
pel Sí han estat bons, partint de la premissa 
que el vot independentista té un espai molt 
reduït i que molta gent no ha volgut veu-
re que Catalunya té un millor futur sepa-
rant-se de l’estat espanyol.

Però els resultats són els que són i altres 
formacions polítiques del nostre municipi 
suposem que han hagut d’acceptar que ja 
no són tan hegemòniques.

Bé ara el futur del nostre País és a mans de 
les persones que formaran el nou parlament 
i per això encoratgem a que es prenguin la 
tasca que els ha estat encomanada amb co-
ratge i força per tirar endavant.

Volem remarcar també que han estat unes 
eleccions modèliques, unes eleccions en que 
cadascú ha pogut expressar mitjançant el 
seu vot el que volia pel País, que és com ha 
de ser sempre: votar amb llibertat i saber ac-
ceptar el resultat.

Tot i que durant la campanya sí que hi han 
hagut alguns fets que no han estat tan mo-
dèlics, en el nostre municipi com en altres. A 
la Canonja ha estat una campanya una mica 
dura o atípica: semblava que era tots con-
tra un, o dit d’una altra manera tots contra 
Junts pel Sí. Des de penjar banderoles a fa-
roles que ens pertocaven, com penjar car-
tells a l’espai que teníem reservat pel nostre 
partit, com arrencar els cartells cada vegada 
que els posàvem.

Cal respectar les regles del joc i respectar a 
tothom siguin quines siguin les idees dels 
altres.

Ara ja amb els resultats a la mà, només queda 
valorar, treballar cadascú i tots junts pel que 
Catalunya ha decidit, les interpretacions són 
complicades segons de quin costat es miri 
i com sempre cada partit fa la seva pròpia 
lectura. Però el que potser sembla prou 
clar és que Catalunya  ja no vol continuar 
més temps sotmesa a l’estat espanyol i que 
volem ser els amos de les nostres pròpies 
decisions i  que de la mateixa manera que 
quan la Canonja es va separar de Tarragona 
podia haver-hi dubtes i incerteses, ara, 
passat un temps, hem comprovat que les 
coses ens poden anar millor i que ens en 
podem sortir. Doncs el símil amb el nostre 
País és prou evident.

Queda un llarg camí per recórrer encara, un 
camí que hem escollit nosaltres els catalans 
i les catalanes amb llibertat i democràcia i 
ara només cal que fem tots junts el camí.

José Ramón
Fernández Bermúdez

Un nou camí per Catalunya
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

Protección civil
 En estos días nos ha dejado Euse-
bio Ciordia Abad, vecino de Bonavista vin-
culado muy directamente a La Canonja pues 
era miembro voluntario de la Asociación 
de Protección Civil. Eusebio era un hombre 
ejemplar, su vida se tradujo en ayudar, pro-
teger y cuidar a los demás, y se ha marchado 
demasiado pronto. Observé a sus compañe-
ros durante su funeral, y lo que allí viví, es 
lo que me ha llevado a escribir estas líneas 
en homenaje póstumo a Eusebio, y en grati-
tud a todos los que conforman la Asociación 
de Protección Civil de La Canonja: “Gracias 
por vuestro trabajo, entregados al socorro 
de los demás, capacitándoos cada día para 
hacerlo mejor. No buscáis vuestro beneficio, 
ni recompensa, demostráis cada día que os 
importan los demás, considerando sus vidas, 

¡Sabéis bien percibir el valor de las perso-
nas! ¿Somos todos capaces de dar una hora 
de nuestro tiempo, o sacrificarnos para ayu-
dar? Gracias a vosotros por marcar la dife-
rencia, sois ejemplares”.
Me llamó la atención la UNIDAD entre los 
compañeros. ¡¡Tanto que se ha hablado de 
ella en estos días por parte de todos!!. Los 
que somos cristianos sabemos que en la 
oración que Jesús hizo en esta tierra antes 
de su crucifixión, lo que pidió fue: “Padre, 
que sean uno..”, pues está comprobado que 
lo más difícil de conseguir es la unidad de 
los hombres. 
Nos necesitamos unos a otros, somos parte 
de un todo. Respira hondo y aguanta. Ahora 
exhala. ¿A dónde ha ido el aire? El aire que 
acabas de espirar dará la vuelta al mundo, 
cada una de las moléculas que exhalaste 
será inhalada por otra persona para volver 
a ser espirada. Así es como estamos rela-
cionados los unos con los otros. Estamos 
unidos por el aire que respiramos. Por des-
gracia, todo lo que hacemos afecta a otros 
y ninguno de nuestros actos es totalmente 
independiente. Igual que todos comparti-
mos nuestra composición química, asimis-
mo todos somos interdependientes. Las ac-
ciones de los demás nos afectan de forma 
positiva o negativa. Mal planteada está la 

frase: ‘Mientras no haga daño a nadie, a na-
die le importa lo que hago’. Esta es la “ge-
neración del mí”, egoísta y orgullosa. Tienes 
la obligación de preocuparte de los demás 
y debes manifestarlo de formas concretas. 
Andamos preocupados por levantar barre-
ras con nuestros vecinos, cuando existen un 
sin fin de problemas a los que hacer fren-
te, ¿sabías que seis millones de niños me-
nores de cinco años mueren todos los años 
de hambre?, que una de cada seis personas 
en el mundo va a la cama hambrienta todas 
las noches?, que hay guerras, desastres na-
turales, crisis, enfermedades…?. O estamos 
todos, o perecemos. No presupongas nada 
sobre el trasfondo, la profesión, la raza, el 
género, la edad, la nacionalidad, la ideología, 
la fe ni cualquier otro aspecto de nadie. Arri-
ma el hombro para poder disfrutar de esta 
preciosa tierra, de sus gentes, de tu familia y 
de los beneficios de estar vivo. Sé libre en un 
mundo libre, sin barreras, ni obstáculos para 
una vida plena. 
Y a los que desperdician su tiempo con las 
críticas, decirles que no se sientan frustra-
dos con la vida, que tomen las riendas de 
sus sueños en lugar de ir aplastando los 
sueños de los demás para rebajarlos a su 
grado de desesperación.

 Joan Pons Solé

 Ningú ha dit mai que trencar amb 
allò convencional sigui senzill, que plantejar 
alternatives al sistema sigui divertit, que re-
conèixer una nació sigui còmode, que fer un 
nou país sigui cosa de dos dies.
La Candidatura d’Unitat Popular, treballant 
des del moviment de base que dóna veu a 
l’alternativa anticapitalista, independentis-
ta, socialista i feminista, des dels municipis 
continuem apostant per uns Països Catalans 
on siguem capaces de capgirar l’estructura 
del poder, on la gent sigui el motor que em-
peny el país i des d’on no acceptem cap pro-
posta que no passi per donar la veu al poble. 
Després de les eleccions del 27 de setem-
bre, queda clar que el poble ha pogut parlar, 

que ha estat gràcies a la societat organit-
zada que hem arribat fins aquí i que hem 
aconseguit fer trontollar l’independentisme 
oligàrquic.
La unitat popular i la continuïtat del movi-
ment independentista s’ha vist clarament 
reforçat després de les eleccions. Per pri-
mera vegada, les comarques tarragonines 
tindran l’activisme popular representat al 
Parlament de Catalunya, de les mans de 
l’activista i futur diputat Sergi Saladié. Però 
no hi anirà sol, hi anirà acompanyat de to-
tes aquelles persones que han decidit que 
l’independentisme no és només estelades 
gegants i convèncer els convençuts, sinó 
que ha de ser el moviment popular que re-
generi els Països Catalans des de la base. 
Tenim l’oportunitat d’articular un nou país 
on el discurs nacional vagi sumat al rescat 
ciutadà, a la fi dels privilegis de la política 
que ens ha governat des de la dreta i des de 
l’esquerra, a l’aturada dels crims que comet 
diàriament la banca amb els desnonaments 
i l’ofec del deute il·legítim, a la desconnexió 
d’una Unió Europea que tanca els ulls da-
vant els crims internacionals, que ignora la 
urgència necessària amb les refugiades, una 
Unió Europea còmplice d’unes polítiques 
d’austeritat que han acabat d’enfonsar els 

que bonament pensaven que el somni eu-
ropeu era equivalent a la solidaritat entre 
pobles.
L’Assemblea de la CUP de la Canonja cele-
brem el reforç que hem obtingut respecte 
les últimes eleccions autonòmiques, però ja 
des d’abans de les eleccions hem estat cons-
cients que la nostra raó de ser no comença 
ni acaba en unes eleccions. És per això que 
continuem, perquè no en tenim prou. No 
ens cansarem de fer el que ja hem iniciat 
aquests primers mesos de representació a 
l’Ajuntament de la Canonja: donar la veu 
a les entitats allà on hem pogut, impulsar 
mocions per la qualitat de l’aire, l’acollida de 
refugiats i per les llibertats polítiques i labo-
rals, parlant amb serveis socials per conèixer 
de prop la situació del nostre poble, sent 
transparents amb tota la nostra activitat, 
renunciant a privilegis i obsequis personals, 
demanant explicacions davant de situacions 
que considerem injustes i començant a arti-
cular espais de participació per tal que tota 
l’activitat de la CUP a l’Ajuntament sigui ex-
pressada per la unitat de la gent disposada a 
revertir un sistema polític i econòmic injust, 
poc transparent i amb greus dèficits de de-
mocràcia.
Continuem, continuarem!

Continuem, perquè no en 
tenim prou

Portaveus

municipals
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La Biblioteca engega les seves activitats d’animació a la lectura
 La Biblioteca Pública de la Canonja comença el curs amb 
força. Comprovat l’èxit del Senalló de Contes dels anys anteriors, 
enguany s’ha allargat el cicle i s’han programat sessions de conta-
contes d’octubre a juny. Així doncs, el pròxim 14 d’octubre, a les 5 de 
la tarda, se celebrarà la primera sessió del Senalló de Contes 2015-
2016, que a partir del mes de novembre es realitzarà cada primer 
dimecres de mes a la mateixa hora.

En aquest primer Senalló, l’Alba Cañellas, autora de la «Petita his-
tòria de la Canonja», explicarà a través del conte la història del nos-
tre poble als més petits. I el pròxim mes, el dia 4 de novembre, la 
contacontes Imma Pujol, portarà a la Biblioteca «L’arbre dels contes» 
dins del cicle de tardor del Consell Comarcal del Tarragonès «Biblio-
teques... allà on viuen els contes».

Amb la intenció d’animar a la lectura i promoure el préstec de lli-
bres, també s’inicia amb algunes novetats el Grup de Lectura de la 
Biblioteca. Aquest grup, obert a tothom, s’estructurarà en petits ci-
cles de dos mesos dedicats a diferents autors/es o temàtiques. A la 

primera sessió es realitzarà 
la presentació del cicle i 
es repartiran els llibres, al 
mes següent es farà una 
sessió més lúdica on, per 
exemple, es projectarà al-
guna pel·lícula o curt rela-
cionat, es faran intercanvis 
de llibres, etc. Finalment, a 
l’última reunió, es posaran 
en comú les impressions 
dels lectors i es decidirà la 
temàtica del següent cicle. 
L’escriptora Rosa Regàs 
serà la protagonista del 
primer cicle que començarà 
el dia 27 d’octubre, a les 6 
de la tarda.

Amb el mateix objectiu, incentivar a la lectura i a la circulació de 
llibres de préstec, cada mes la Biblioteca adquireix novetats de 
novel·la i de literatura juvenil i infantil. D’aquesta manera pretén 
estar al dia de les novetats bibliogràfiques del mercat i dels llibres 
més recomanats i sol·licitats.

Cal afegir, que en els pròxims mesos es reprendran els passos per-
què la Biblioteca entri a formar part del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya, que permetrà que els usuaris i usuàries gaudeixin 
d’avantatges i nous serveis, com poder accedir al catàleg conjunt 
de les biblioteques públiques amb accés al servei de préstec inter-
bibliotecari.

Finalment, des d’aquest espai, volem desitjar molta sort a la Montse 
Montané en el seu nou camí i donar-li les gràcies pel temps i la 
feina que hem compartit amb ella tots aquests anys.
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Agenda
Inscripcions: Curs de 
manipulador d’aliments
Fi de termini: 8 d’octubre
Lloc: Serveis Socials (Plaça de Catalunya, s/n)
Places limitades

Inscripcions: Curs de prevenció 
de riscos laborals
Fi de termini: 15 d’octubre
Lloc: Serveis Socials (Plaça de Catalunya, s/n)
Places limitades

Senalló de Contes
«Petita història de la Canonja» 
amb Alba Cañellas
Dia: 14 d’octubre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Club de Lectura
Primera reunió del petit cicle 
dedicat a Rosa Regàs
Dia: 27 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Castanyot de la Por
Dia: 29 d’octubre
Hora: 2/5 de 6 de la tarda
Lloc: Centre Obert de la Canonja

Senalló de Contes
L’arbre dels contes amb 
Imma Pujol
Dia: 4 de novembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Teatre Màgic
Mag Adrián
Dia: 19 de novembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart

Teatre Màgic
“Els misteris de Chan Tún” 
amb Mad Martin
Dia: 20 de novembre
Hora: 7 de la tarda

Lloc: Castell de Masricart

My112
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al Telèfon 112 CAT112 posa en 
funcionament My112, una aplicació mòbil totalment gratuïta que localitza i envia 
automàticament la posició de l’alertant en una trucada d’urgència.

My112 està disponible per als sistemes Android i iOS i es pot descarregar en català, 
castellà i anglès. L’APP està especialment indicada en els casos en què la persona 
que pateix l’emergència o que n’és testimoni no sap exactament on es troba (zones 
rurals, en trajectes per carreteres, etcètera). L’aplicació també permet l’enviament 
de fotografies a petició de l’operador del 112 i l’enviament de missatges al ciutadà 
per part de les autoritats. Així mateix, disposa d’una versió accessible especialment 
dissenyada per a la gent gran.

El CAT112 ha renovat els sistemes informàtics dels seus centres de Barcelona (Zona 
Franca) i Reus (edifici CAT112) per permetre que la localització del ciutadà que 
utilitza My112 aparegui als ordinadors dels operadors en el mateix moment que 
responen a la trucada d’emergència. La informació de localització juntament amb 
la resta de dades de l’incident es transfereix immediatament als cossos vinculats a 
l’emergència.
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