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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: segon i quart dijous de cada mes.
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
Horari: dimarts i 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 9.30 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 divendres de 16 a 18 h.
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.
Horari d’estiu (fins el 12 de setembre): de dilluns a divendres 
de 9 a 13h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 25 • Telèfon: 977 546 029
Horari: dimarts i dijous de 10 a 13h.
joventut@lacanonja.cat 

-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari: de dimarts a divendres de 16.30 a 19.30h.

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 dilluns a dissabte de 9 a 13h i de 15 a 18h
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 La Canonja ja disposa d’un nou servei públic, 
la deixalleria. Un servei que s’ofereix als particulars per 
tal de recollir i emmagatzemar aquells residus munici-
pals que no són objecte de recollida domiciliària. De fet 
ja ho portàvem en el nostre programa electoral i com 
moltes altres coses, ho hem fet realitat. Perquè som un 
govern compromès i amb sentit de la responsabilitat, 
que fem les coses sempre en benefici del ciutadà i mi-
rant pel bé del nostre poble. 

La deixalleria municipal està emplaçada en el pàrquing 
de l’empresa química BASF, al costat de l’skatepark. 
Això ha estat possible gràcies a la col·laboració i la 
bona entesa que hi ha i que hi ha hagut sempre amb la 
nostra indústria veïna.

El nostre Ajuntament té la voluntat de potenciar les 
polítiques mediambientals i de reciclatge i volem 
conscienciar al ciutadà de la importància que tenen 
les seves accions en aquest sentit. Diàriament consu-
mim recursos per a dur a terme les nostres activitats 
quotidianes i, en aquest procés, a la Canonja es ge-
neren molts quilos de residus per habitant cada dia. 
Els consumidors tenim un paper molt important i hem 
d’utilitzar totes les eines i serveis que l’ajuntament 
posa al nostre abast per millorar el nostre entorn i augmentar la qualitat de vida.

Els 92.000 d’euros que ha costat la deixalleria surten únicament de les arques municipals. Tot 
i que històricament, l’Agència Catalana de Residus concedia subvencions per a la construcció 
d’aquestes instal·lacions, la Canonja s’ha quedat sense. Ara no hi ha diners. Tot i així, no defa-
llirem i ho seguirem intentant. Prepararem un dossier explicatiu que farem arribar a l’Agència 
Catalana de Residus per tal de que ens tinguin en consideració.

La deixalleria és un pas més que fem per contribuir a la bona gestió dels residus del nostre 
poble. Ara és responsabilitat de cadascú de nosaltres aconseguir-ho.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

La deixalleria, un nou 
servei municipal

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Festa Major

Ara toca

En bloc 

Serà notícia

Portaveus municipals

Agenda

2

3

4, 5, 6 i 7

8 i 9

10

11

12 i 13

14

15

Su
mari
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 L’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica de 
l’Ajuntament de la Canonja va lliurar, el dimarts 17 de 
juny, els diplomes del curs de manipulador d’aliments 
als alumnes. Es tracta d’un dels cursos de formació 
ocupacional dirigits a persones aturades i/o treba-
lladors del nostre municipi. El regidor d’Ocupació, 
Francesc Roca, va fer el lliurament acompanyat per la 
tècnica de l’àrea.

 El passat 22 de juny es va celebrar la 4a 
edició de la cursa 10k de la Canonja amb més de 300 
inscrits provinents d’arreu de Catalunya. La novetat 
d’enguany fou l’organització de la primera cursa 5k 
de manera simultània. I, com cada any, es van realit-
zar les curses de promoció per a infants i joves que 
també van tenir gran èxit de participació.

Aquest esdeveniment esportiu, organitzat pel Club 
Excursionista de la Canonja, ha estat possible gràcies 

 El Castell de Masricart va acollir, a principis 
de juliol, una nova sessió per exposar el Pla de Gestió 
i d’Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja, ela-
borat per l’empresa INSTA a petició de l’Ajuntament de 
la Canonja.

El procés de redacció ha comptat amb la realització de 
sessions de participació, entrevistes amb agents del 
territori, redacció d’una diagnosi prèvia de l’espai i la 
posterior culminació amb l’elaboració del propi el Pla. 
El document pretén dotar de les eines necessàries per 
ordenar i regular aquest espai agrari de la Canonja; 
dignificant-lo i millorant aquelles qüestions que ac-
tualment generen problemes.

Nova sessió de les 
Hortes de la Canonja

L’Ajuntament de la 
Canonja lliura els 

diplomes dels cursos 
ocupacionals

Èxit de la IV Cursa 10k La Canonja
a la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i a les 
entitats i comerços locals que hi han donat suport. La 
cursa està inclosa dins del Circuit Champion Chip de 
les Comarques de TGN i de la Challenge 10K comar-
ques de TGN.

Resultats de les curses:

-Masculí 10K: 1. Xavi Garcia Insa; 2. Marc Garcia Gi-
ménez; 3. Pedro Ortega Ridao

 El passat dia 26 de juny, l’institut Collblanc 
va celebrar un emotiu acte de jubilació de Josep Amo-
rós, professor que ha treballat molts anys a la Canon-
ja. 

Un més que merescut homenatge que va comp-
tar amb la presència de molts dels seus companys, 
la directora de l’institut Collblanc Cristina Gispert, 
l’inspector de la zona Rafael Muñoz i, Mila Carreté, 
regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Canonja qui 
va fer lliurament d’una obra artística, un bonic record 
del poble de la Canonja. 

Institut Collblanc

Celebració de jubilació 
de Josep Amorós, 

docent de l’institut de 
la Canonja

 
-Femení 10K: 1. Anahi Herrera Servin; 2. Véroni-
que Filella-Pibouleu; 3. Núria Benito Gómez 

-Masculí 5k: 1. Ferran De Torres Burgos; 2. Marc 
Ballus Torrens; 3. Jordi Puig Argudo

-Femení  5k: 1. Antien Van Der Vegt; 2. Montse 
Rovira Soto; Esther Hernández Garcia



pàg .5

Ha estat
notícia

 L’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) va dur a terme una xerrada a 
l’Escola la Canonja, el dia 3 de juny. És el segon any que 
l’IPHES porta a terme aquesta activitat al col·legi del 
poble dins del programa “Iphes a les Escoles”. 

Dues classes d’alumnes de cinquè de primària (uns 60 
alumnes) van assistir a una xerrada de poc més d’una 
hora on se’ls hi explicaven els trets generals del Paleo-
lític i del Neolític a les nostres contrades. La xerrada 
va anar acompanyada d’un il·lustratiu PowerPoint i de 
reproduccions de diversos objectes (cranis d’homínids, 
instruments lítics, ceràmiques, collarets de cal·laïta, 
etc.).

Els alumnes es mostraren molt interessats i van rea-
litzar nombroses preguntes. Els processos de domesti-
cació d’animals a diferents parts del món fou un dels 
temes que més els hi van agradar.

El Paleolític i el Neolític 
a l’Escola la Canonja

El jovent canongí gaudeix de l’Estiu Actiu

 L’Estiu Actiu 2014, un any més, ha comptat amb una amplia participació del jovent del poble.  Han 
estat quatre setmanes carregades d’activitats organitzades pel grup de monitors que han fet possible que 
tots els nois i noies inscrits s’ho hagin passat realment bé! 

Des de la regidoria de Joventut volem agrair, tant als participants com als monitors, la feina ben feta durant 
aquest casal.

Us hi esperem l’any vinent. 

Alumnes, família i pro-
fessors celebren l’acte 
de graduació a l’Institut

 Un curs més, l’Institut Collblanc s’ha vestit de 
gala per a celebrar la graduació dels alumnes de quart 
d’ESO i segon de Batxillerat. Dos 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: de Batxillerat han estat els 
de Marina Lara i Ricard Garcia i, de 4t d’ESO, Anna Ortiz, 
Lara Lorente i Aroa Muñoz.

Sense dubte, moments inoblidables que alumnes, família 
i professors vam gaudir de manera especial. Enhorabona 
a tots els graduats!

Institut Collblanc

 

 

 En el moment de redactar aquesta notícia, s’està duent a terme l’edició d’enguany del programa 
“Surt a la Fresca” que ha estat elaborat pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart.

Tant l’actuació del monologuista Juanko Malavirgen com la de la 
coral Al·leluia han atret un nombrós públic a la plaça del Castell i al 
Mas de l’Abeurador. Aquest últim s’estrenava com a espai de con-
certs amb un tast de musicals.

La resta d’actes, blues i banda de música de Tarragona, conclouran 
un nou format del “Surt a la Fresca” que s’ha traslladat als divendres 
en lloc dels dissabtes i que ha apostat per diferents espais, mirant 
d’adaptar la varietat d’espectacles a diferent públic.

La valoració, de moment, és positiva. Un cop finalitzat el cicle, es 
farà una avaluació final que tindrà en compte tant els aspectes ar-
tístics i estructurals com els de comunicació.

Molts canongins surten a la Fresca
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Aquest estiu a la Biblioteca... Llegendes de tot arreu!
 Els dimecres de juliol al matí a la Biblioteca, els més petits de cada 
casa han viscut històries de personatges de llegenda: monstres, herois, bruixes, 
dimonis, bestioles, etc.  Els infants del Casal també s’hi van apuntar i després de 
les històries van fer manualitats de llegenda: caretes, timbals, cors, retallables, 
etc.

Rat Cebrián clou el Senalló de contes 2014
El primer dimecres de juny la contacontes Rat Cebrián, dins el cicle “Primavera 
de contes” organitzat pel Consell Comarcal del Tarragonès, va cloure el Senalló 
d’enguany. La Rat va explicar “Bestioles menudes”, una sèrie de contes sobre 
bèsties ben diferents. Acompanyada dels seus àlbums i de bestioletes de tot 
tipus va fer xalar moltíssim al públic.

La Biblioteca de la Canonja tanca el curs amb activitats 
d’animació a la lectura per a petits i grans

 El Casal d’estiu de la Canonja aquest any 
està de cel·lebració, ja que porta 20 estius fent arri-
bar la il·lusió i les ganes d’aprendre a través del joc 
als infants de la Canonja. Per aquest motiu el Casal 
gira al voltant d’una màquina del temps que viatja 
als centres d’interès d’aquests 20 Estius Junts. “Una 
de Pirates”, “Herois i Malignes”, “Estiu Rock”... són un 
petit exemple de les aventures que els nens i nenes 
han viscut durant tots aquest anys i que aquest estiu 
estem tornant a viure.

La Mama Smith i el Jove Smith són els nostres ca-
pitans a bord de la màquina del temps i juntament 
amb els infants estan viatjant a tots aquests fantàs-
tics 20 Estius. Més de 130 infants durant un total de 
7 setmanes han omplert els carrers i les places de La 
Canonja de jocs, cançons, danses i molta diversió. No 
han faltat la gran peonada aigualida, la vetllada, sor-
tides a la platja i al Caixa Fòrum però aquest any, a 
més a més, els grans han pogut gaudir d’una nit al 
casal i els petitons del casal han pogut fer jocs en 
anglès a la Ludoteca. També hi ha hagut jocs tradi-

20 Estius Junts cionals, jocs esportius, piscina, gymkanes, tallers... que 
han fet que els nens i nenes s’ho passessin d’allò més 
bé cada dia.

Han sigut 20 Estius educant i compartint il·lusions 
que han sigut possibles gràcies a un equip educatiu 
que viu amb il·lusió el casal d’estiu; als voluntaris, 
premonitors, joves, … que aporten l’alegria, la salsa i 
la gresca; a totes les entitats col·laboradores que han 
tingut el compromís de participar més enllà del que 
se’ls hi demanava; l’equip de l’Ajuntament, que ha fet 
una aposta decidida i contínua per un model de treball 
en el temps lliure amb els infants i sobretot gràcies als 

pares i mares que han confiat en el projecte durant 
aquests 20 Estius.

No sabem quines aventures ens esperen als pro-
pers Casals d’estiu, tant de bo poguéssim utilitzar la 
màquina del temps per descobrir-ho, els que sí sabem 
segur, és que a l’equip educatiu no li falten ganes per 
seguir educant en valors i sobretot de continuar uti-
litzant el lleure i la diversió per fer gaudir dels dies 
d’estiu als nens i nenes de la Canonja durant 20 i 20 i 
20... estius Junts més! 
 

  

Una història de canvis i lluita clou el Grup de Lectura
El passat 16 de juny el Grup de Lectura va celebrar la 
cloenda del curs 2013-14. En aquesta ocasió, l’escriptor 
convidat fou Alfons Cama i Saballs que va comentar 
la seva novel·la Un pessic a l’ànima. Una història de can-
vis generacionals, polítics i socials, econòmics. La novel·la 
transcorre durant les últimes batzegades del franquisme, 
un temps marcat pels canvis econòmics però, sobretot, 
per la lluita política. Temps de migració dels pobles a la 
ciutat i de repressió de les llibertats. Amb una narració 
fluïda, l’escriptor fa descobrir al lector com poden canviar 
els esdeveniments quan se senten pessics a l’ànima. 

Bones Vacances!
El mes d’agost la Biblioteca de la Canonja està tancada al públic. Tornarà a obrir les 
seves portes el dia 1 de setembre en horari d’estiu: els matins de dilluns a divendres 
de 9 a 1 i la tarda del dilluns de 4 a 8. A partir del 15 de setembre, amb l’inici del curs 
escolar, la Biblioteca obrirà en el seu horari habitual.
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 Un any més, a la primavera, l’àrea d’Acció 
social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja 
ha organitzat els Espais Culturals Gent Gran Activa. 

L’edició d’enguany ha estat dedicada a les relacions 
intergeneracionals. Al llarg d’un mes, s’han realit-
zat vàries activitats i totes elles han estat un èxit 
de participació: Cine-fòrum, xerrada informativa 
sobre la “síndrome de l’àvia esclava”, demostració 
del Grup de Gimnàstica de la Gent Gran, sortida cul-
tural a Tarragona amb visita al Museu Arqueològic i 
passeig pel casc antic,... I, com cada any, el Festival 
de Fi de Curs, amb el segon concurs de rebosteria, el 
concert de la Coral de la Gent Gran i la demostració 
dels balls en línia.

Relacions 
Intergeneracionals 

als Espais 
Culturals de la 

Gent Gran

Ha estat
notícia

 El ple de l’Ajuntament de la Canonja ha 
aprovat una ordenança municipal d’ocupació de via 
pública amb terrasses i similars. Un dels objectius 
és regular l’horari de tancament d’aquests establi-
ments per tal que no molestin als veïns i es pugui 
respectar el descans i la convivència entre tots. Fins 
ara l’Ajuntament de la Canonja estava regulat per 
l’ordenança de la ciutat de Tarragona. A partir d’ara 
el municipi estableix la seva pròpia normativa pel que 
fa a ocupació de via pública per part d’aquest tipus 
d’establiments.

D’aquesta manera, les terrasses podran estar obertes 
fins les 12 de la nit, els dies entre setmana i les nits 
de divendres, dissabte i vigílies de festius es podrà 
ampliar una hora més l’horari efectiu de tancament 
de la terrassa concedint 15 minuts per la retirada de 
les instal·lacions, sempre que l’horari de l’activitat ho 
permeti. En aquest cas, a partir de les 11 de la nit, els 
establiments hauran de baixar el volum de la música i 
respectar el descans del veïnat.

L’ordenança també contempla que en cas 
d’incompliment, d’aquesta condició o l’existència de 
denúncies per molèsties de sorolls, l’autorització per 
ocupar la via pública restarà extingida i la Guàrdia 
Municipal podrà intervenir per fer retirar de la via pú-
blica els elements integrants de les terrasses.

Pel que fa a un ús harmònic de taules, cadires, para-
sols i tendals, a partir de materials determinats, colors 
i logotips, l’Ajuntament permetrà un període de tran-
sició d’un parell d’anys amb la finalitat que els establi-
ments es puguin anar adaptant a la nova normativa. 
Com diu l’alcalde Roc Muñoz, “ara cada negoci té el 
seu material i han fet una inversió que no ens podem 
carregar, però poc a poc anirem adequant i estandar-
ditzant el mobiliari exterior que ocupa la via pública”. 
També es regula els metres quadrats que pot ocupar 
cada terrassa i es fixa els metres de pas necessaris per 
la bona circulació de vianants.

La Canonja regula 
l’horari de tancament 

de les terrasses 

 El vicepresident i conseller delegat de 
Basf a Espanya, Erwin Rahue, va visitar recentment 
l’ajuntament de la Canonja. L’alcalde Roc Muñoz, li va 
mostrar el llibre que va editar el consistori amb motiu 
de la municipalitat i van parlar de les futures inversions 
de la química en el nostre territori i de la posada en 
marxa de la seva estació intermodal de mercaderies. 

Erwin Rahue visita 
l’ajuntament

Festival de fi de curs 
de la Llar d’Infants

 L’arquitecte municipal, Miquel Orellana i 
l’arquitecte redactor dels estudis previs, Pau Jansà, 
van explicar en una sessió informativa celebrada al 
Castell de Masricart, el cost que tenia fer el cobri-
ment de l’actual piscina situada al Poliesportiu de 
la Canonja. Els cost de les obres per cobrir la piscina 
és d’un milió i mig d’euros i tenint en compte que 
actualment només 300 veïns de la Canonja van a 
nadar a altres piscines cobertes de pobles del vol-
tant, el manteniment anual de la instal·lació és molt 
elevat i fa difícil la viabilitat del projecte. Durant la 
xerrada també es va tractar el tema de l’ampliació 
del gimnàs del poliesportiu degut  al gran augment 
d’usuaris.

Xerrada sobre la 
viabilitat de cobrir 

la piscina
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Divendres 8 i dissabte 9
Les Barraques del Mamut
Rambla 15 d’abril

Divendres 8
19.30 h. Inici de les barraques amb l’actuació de 
les CRASH
20.00 h. Actuació de Lilk i Lil Japo
21.00 h. Martini Highers & Ryhiop
Sopar electrònic amb ACMEA
23.00 h. Actuació de El Artristre
00.00 h. Orquestra Mitjanit

Dissabte 9
12.30 h. Racó infantil amb inflables dels Xiquets 
de Tarragona
13.00 h. Ball dels Gegants de l’Orfeó
13.30 h. Concert-Vermut amb els Grallers dels 
Xiquets de Tarragona i els Grallers la Virolla
21.45 h. Concert de Korrupción Masiva i Anarka
00.00 h. Actuació de La Gossa Sorda i Kòdul

A càrrec de la Coordinadora de Barraques
del Mamut 2014
Ajuntament de la Canonja
Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs
Ateneu Popular la Mina
Asociación de Vecinos Castell de Masricart

Dissabte 9
Classes esportives populars
Piscina municipal
2/4 de 7 de la tarda: Aquagym
2/4 de 8 del vespre: Zumba
2/4 de 9 del vespre: Spinning

Sopar de l’amistat
Al carrer Raval, davant de la Societat la Nova 
Amistat
2/4 de 10 de la nit
Inscripcions i més informació a la Nova Amistat 
fins  el 4 d’agost
Organitza: Societat la Nova Amistat

Dimecres 13
Torneig de bàsquet
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
A partir de 3/4 de 5 de la tarda fins les 9 del vespre
Organitza Agrupament Escolta
Col·laboren Ajuntament i Poliesportiu

Dijous 14
Vestida dels gegants Bià i Esperança i primera 
balladeta de la Festa Major
Plaça del Castell
2/4 de 8 del vespre
A càrrec dels amics dels gegants de l’Orfeó 
Canongí

Pregó de Festa Major
Sr. Jaume Collboni i Cuadrado
Ex-Diputat al Parlament de Catalunya
Sala noble del Castell de Masricart
8 del vespre

Un cop finalitzat el pregó:
Anada d’autoritats a l’encesa de la tronada 
amb l’acompanyament del grup de gegants i 
grallers de l’Orfeó Canongí i els diables de la 
Canonja

Tot seguit:
Tronada a l’avinguda de les Garrigues
A càrrec de la pirotècnia de Altura

A continuació:
Correfocs
Amb els Diables de la Canonja
Itinerari: Carrer Poetes Bertran, Avinguda M. Ca-
rrasco i Formiguera, Plaça del Castell, Carrer Mas-
ricart, Carrer Raval fins davant de l’Ajuntament

Remullada a la Raval

Ball de Festa Major
Plaça de Catalunya
12 de la nit
Orquestra Centauro

Dimarts 5 d’agost
“Juguem al carrer”
A les 6 de la tarda

Missa solemne a l’església de la Mare de
Déu de l’Esperança
Comitiva d’autoritats 
8 del vespre

 Jaume Collboni va néi-
xer a Barcelona el 5 de set-
embre de l’any 1969.

És llicenciat en Dret i ad-
vocat de professió. Els seus 
orígens al món de la política 
estan lligats al moviment 
estudiantil universitari de 
principis de la dècada del 
90. 

La seva història familiar és, 
com la de molts altres ca-
talans i catalanes, de pro-
cedències diverses, tot i que 
va néixer i créixer al barri del 
Baix Guinardó de Barcelona.

El seu compromís amb la política ja ve de família. Els 
seus avis i tiets per part de mare, procedents de la pri-
mera immigració andalusa d’inicis del XX, formaven part 
del moviment llibertari als anys 30, i van patir, com tants 
altres, la repressió i l’emigració. 

En els darrers deu anys ha format part de la direcció 
nacional de la UGT de Catalunya i va ser coordinador del 
Grup parlamentari socialista al Parlament.

Diputat al Parlament fins l’any 2014, va presentar-se a 
les primeres primàries obertes a Barcelona i, des de les 
hores, és l’alcaldable per aquesta ciutat i president de la 
Federació de Barcelona del PSC.

El seu vincle amb La Canonja li ve de la mà de la seva 
família política. Si La Canonja va ser oficialment un mu-
nicipi l’any 2010, el 2011 es casa amb la seva parella, fill 
del barri de Bonavista i vinculat també a Els Pallaresos.

Des de les hores, el seu vincle amb la zona es transforma 
en quelcom habitual i gaudeix de les seves estades amb 
la satisfacció de qui es troba en un ambient familiar, 
acollidor i amable. Com a casa. 

El nostre poble enfila de nou la Festa 
Major d’estiu. 

 Des de la Regidoria de Festes i amb el su-
port de tot el consistori, les entitats i enguany també 
la Comissió de Barraques del Mamut, hem volgut fer 
una aposta que contribueixi a la consolidació dels 
actes populars.

En aquest sentit, Els diables, petits i grans s’han inte-
grat de ple en el conjunt de la festa, com ja feien de 
fa anys els nostres gegants, el Bià i l’Esperança.

El Mamut Rock, també ha crescut, després de set edi-
cions s’amplia i agafa el format de “barraques” per tal 
que diferents entitats, especialment joves, hi trobin 
un espai de promoció, festa i ajut al seu finançament.

Aquesta aposta, però, no deixa de costat els actes 
tradicionals i habituals: Balls per a tots els gustos i 
edats, activitats infantils, castells i havaneres i tam-
bé els espais de trobada de les diferents entitats que 
han preparat activitats diverses.

Des de l’Ajuntament ens unim al lema que llueix la 
samarreta d’enguany, i demanem que tota la Canon-
ja se sumi a aquesta festa per fer-ne un motiu de 
convivència i participació.

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes

Jaume Collboni i 
Cuadrado, pregoner 

de la Festa Major

A continuació, 
Gegants i grallers
Aperitiu popular

Sopar de veïns
Al vespre

Ball amb Grup Loren
11 de la nit
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Divendres 15
Matinades a càrrec de la Banda de Tam-
bores i Cornetas
Sortida de l’escola, Av. M. Carrasco i Formi-
guera, Av. Collblanc, Rambla les Garrigues, 
Carrer les Garrigues, Masricart, Raval. 
Final a l’Ajuntament
8 del matí

Anada a ofici amb els gegants Bià i Espe-
rança de la Canonja i la Cobla Cossetània 
de Tarragona
Sortida des de la Casa de la Vila
2/4 de 12 del migdia

Ofici de Festa Major

Processó per la part alta del poble amb 
la cobla i els gegants

Ballada de sardanes
Carrer Raval
1 del migdia
A càrrec de la cobla Cossetània

Espectacles de butxaca
Clown i circ 
Plaça de la O
6 de la tarda
A càrrec de Passabarret

Concert de Festa Major
Plaça Catalunya
8 del vespre
Orquestra Montgrins

Gran ball de Festa Major
Plaça Catalunya
12 de la nit
Orquestra Montgrins

Dissabte 16
Matinades a càrrec dels grallers de la Canonja
Sortida Raval, Carrer de les Garrigues, Alcalde 
Marian Fonts i Ciurana, Nou, Ravaleta, Sant 
Sebastià, Antigons, La Florida, Marina i Plaça 
Mestre Gols.
8 del matí

Entrega de premis concurs de micro-relats
Plaça de la O
12 del migdia
Organitza: 4 gates

Campionat d’Skate
Circuit Municipal d’Skate
De les 5 de la tarda a les 11 de la nit
9è Campionat de Catalunya del Circuit Català 
d’Skates
Campionat de mini-rampa

Cafè i Desperta’t
Local de l’Ateneu Popular la Mina (Raval, 55)
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
Cafè, begudes refrescants amb música popular 
d’Euskal Herria
Organitza: Ateneu Popular la Mina

Diada castellera
Davant de l’Ajuntament
6 de la tarda
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Colla Sant Pere i Sant Pau

Havaneres i rom cremat
Plaça de la O
8 del vespre
Grup d’havaneres Olla barrejada

A continuació
Correfocs a càrrec de la colla petita dels 
diables de la Canonja
Recorregut pel casc antic
Sortida des de l’Ajuntament, Carrer Bisbe 
Borràs, Sant Sebastià, Ravaleta, i Raval fins a 
l’Ajuntament

Ball de Festa Major
Plaça Catalunya
12 de la nit
Orquestra
Saturno i 
The Band Rock

Dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24
Vermut i Pintxo
Aquests dies, entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda es podrà fer el 
vermut acompanyat de bona música i dels millors pintxos del municipi. 
Concert, vermut i pintxo per 1 €
  

 El disseny de la samarreta de la Festa Major 2014, creat per les ca-
nongines Anna Martínez Falguera i Violeta Bofarull Veciana, ha estat fruit del 
treball en equip de la Coordinadora de Barraques del Mamut, amb el suport i 
col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja. Enguany, la imatge no se centra 
en cap element concret de la festa, sinó que engloba el concepte general de 
la Festa Major del nostre poble i fa referència a tot allò que hi té cabuda. 

El missatge remarca la importància de la participació dels canongins i canon-
gines a la Festa. La implicació, assistència i gaudi de la gent del poble per les 
Festes Majors són la raó de ser d’aquestes dates. 

Així que, sumem-nos-hi! Perquè tots convertim la Festa Major del poble en 
la nostra Festa Major.

La samarreta de la Festa Major 2014 està patrocinada per Clariant Ibérica - La Canonja

La samarreta de la Festa

Diumenge 17
Exhibició d’aeromodelisme Indoor
Poliesportiu
De 10 del matí a 12 del migdia
Organitza: Motor Club la Canonja

5è Concurs d’escalada indoor
Rocòdrom municipal
A partir de les 10 del matí
Categories infantil i juvenil
Organitza: Club Excursionista la Canonja

Festa aquàtica
Piscina municipal
De 12 a 2 del migdia

Paella popular
Rambla Collblanc
2 del migdia
Preu 8 €  inclou vermut
(venda de tiquets de l’1 al 14 d’agost al Poliesportiu)

Canonjaventura 
Plaça Ernest Lluch
De 5 de la tarda a 8 del vespre
Inscripcions a la pista de bàsquet de la plaça
a 2/4 de 5 de la tarda

IV Concurs de llançament de pinyols d’oliva
Plaça Mestre Gols
7 de la tarda
Inscripcions al mateix moment
Organitza: Orfeó Canongí
Consulteu la web de l’Orfeó Canongí per obtenir més 
informació sobre els diferents actes que organitza 
aquesta entitat: http://orfeocanongi.blogspot.com.es/

Músiques d’agost, músiques d’antany!
Concert a càrrec dels alumnes de gralla i timbal de 
l’AMTP del Tecler – La Canonja
Plaça de la O
8 del vespre

Cercavila cap els focs
Batukada
Avinguda de les Garrigues
10 de la nit

Castell de focs
Zona de les Garrigues
11 de la nit
A càrrec de la pirotècnia De Altura 

festa major  la canonja  2014
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Les Barraques del Mamut, neixen les primeres
barraques de la CanonjaAra

 to
ca

 Després de set edicions del Mamut Rock, 
el festival evoluciona. Amb la iniciativa de diferents 
entitats canongines (Agrupament Escolta i Guia Bis-
be Borràs, A.V. Castell de Masricart i Ateneu Popular 
la Mina), conjuntament amb l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja, neix la Coordinadora de 
Barraques del Mamut per tal de fer créixer les pri-
meres barraques del poble. Un projecte que pretén 
fomentar la participació activa del jovent del muni-
cipi i de tots aquells que en vulguin gaudir durant 
els dies 8 i 9 d’agost a la Rambla 15 d’abril. 

Seran dos dies plens d’activitats diverses i concerts. 
Les CRASH, grup de ball canongí, seran les encarre-
gades de donar el tret de sortida a les Barraques del 
Mamut el divendres dia 8, a 2/4 de 8 del vespre. Tot 
seguit actuaran els rapers locals Lil K & Lil Japo  i, a 
les 9 de la nit, Martini Highers & Ryhiop. En acabat, 
se celebrarà el sopar electrònic amb ACMEA (Asso-
ciació Canongina de Música Electrònica i Alterna-
tiva).

Després de sopar i amb les forces ben carregades, el 
Artriste portarà a la Canonja, com ell mateix definiria, 
els seu particular estil de “Rumba, Grunge fester i hu-
mor transgressiu”. Com a colofó de la nit de divendres, 
moltíssima festa amb l’Orquestra Mitjanit.

L’endemà les Barraques del Mamut es despertaran 
a 2/4 d’1 del migdia amb inflables pels més petits, 
continuarà el dia amb ball de gegants i el concert-
vermouth amb els grallers dels Xiquets de Tarragona i 
els Grallers la Virolla.

A les 10 de la nit, el Mamut tornarà a agafar embran-
zida amb el Rock urbà/Punk de Korrupción Masiva i 
seguidament arrencarà el punk més reivindicatiu 
d’Anarka. A continuació l’actuació del cap de cartell 
La Gossa Sorda i, per finalitzar les barraques del 2014 
amb el llistó ben alt, l’actuació de Kòdul.

Caps de Cartell de les
Barraques del Mamut 2014
Orquestra Mitjanit: Mitjanit, és una formació que ha 
anat guanyant adeptes allà on mostra el seu espec-
tacle. Pel seu so, el seu repertori, la seva posada en 
escena i actitud davant 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. I és que no podem parlar sinó 
de fenomen quan s’aconsegueixen mesclar l’energia, 
la cohesió i la contundència d’un grup de rock amb la 
versatilitat d’una orquestra de versions.

La Gossa Sorda: Després d’un any i mig de parada i de 
quatre sense traure disc, el grup de Pego torna a esce-
na amb “La Polseguera”. El cinquè disc de la formació 
ha estat gravat aquesta primavera als estudis Tesla de 
Dénia, produït per Jaume Faraig. “La Polseguera” és la 
tempesta covada en un temps d’humiliacions i misèria 
compartida. La resposta inevitable que s’escampa pels 
carrers i per les places.

La Gossa Sorda va néixer de part lent i dolorós a pri-
meries de l’any 99 i no se li coneixen altres vicis que 
no siguen els de festejar amb l’ska, el punk, el reggae i 
altres ritmes rebels. Des de 1999 ha estat dedicant les 
primaveres, estius i tardors de les seves vides rodant 
amunt i avall amb el grup. Aquest any, després d’un 
temps de calma per a poder pensar el projecte amb 
més perspectiva i treure-li tot el suc, arriben encara 
amb més força!

Kòdul: Des del Pla de Bages, Kòdul s’ha consolidat 
com un dels referents en l’escena del nou rock comba-
tiu català amb més de 150 concerts arreu dels Països 
Catalans. Festivals com l’Skaville, l’Acampada Jove, el 
Rebrot i l’Anòlia han acollit el directe de la banda, i 
també festes reconegudes com les de Gràcia, la diada 
del País Valencià, la Patum, les Alternatives de Manre-
sa i Vic i l’Aquelarre de Cervera.

L’any 2011 van publicar el seu primer disc “Empremta” 
on es van donar a conèixer arreu del territori català. 
El passat 2013 van presentar el seu segon treball “La 
nostra resposta”, gravat als estudis 48 volts de Te-
rrassa. Les noves cançons compten amb la producció 
de Marc Mas (Gertrudis) i la col·laboració de músics 
amics com Txarango, Xabi Solano (Esne Beltza), Carles 
Belda, Julio Maloa (La Raíz), Marc Sort, Maria Ribot i 
Ignasi Cama. En aquest últim disc Kòdul combina el 
ska-rock característic amb el reggae, tocs de cúmbia i 
bases electròniques. La publicació del disc s’ha pogut 
fer realitat gràcies al crowdfunding, amb més de 120 
mecenes que hi ha col·laborat a través de Verkami.

Aquest segon treball ha portat Kòdul a festivals i es-
cenaris no només dels Països Catalans, sinó que els 
ha permès participar al festival internacional Skaville 
(Šibenik, Croàcia), on el so festiu i combatiu de la ban-
da del Pla de Bages va tenir una molt bona acollida. 
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Què hi podries fer a l’escola d’adults la Canonja?
 L’Escola d’Adults municipal de la Canon-
ja, obre el període d’inscripcions per al curs 2014-
2015 el proper mes de setembre.

L’oferta formativa de llengües i d’informàtica 
s’adreça a la població resident a la Canonja, major 
de 18 anys, que vol aprendre català i/o castellà per 
millorar-ne el seu coneixement, tant a nivell oral 
com escrit; d’altra banda, s’ofereix una formació 
bàsica, inicial, en informàtica.

En concret, i supeditats a la demanda, es pro-
posen cursos de:

- Formació Instrumental

Són ensenyaments que comporten una formació 
general de nivell bàsic i que estan estructurats en 
tres nivells:

Nivell I: Iniciació a la lectura i a l’escriptura; nu-
meració i iniciació al càlcul; català bàsic; aproxi-
mació a l’entorn...

Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i es-
criptura; operacions bàsiques de càlcul matemàtic; 
català; coneixement de l’entorn...

En bloc
Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escrip-
tura; ortografia; matemàtiques per a la vida; cultura 
general; iniciació a les noves tecnologies; català...

-  Nivells de Català (Bàsic, Elemental, Intermedi 
i de Suficiència)

Es tracta de programes progressius on hi tenen ca-
buda, des de  persones que no tenen un coneixe-
ment primari 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 llenguatge formal a nivell oral i escrit.

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

L’objectiu és capacitar a aquest grup de població 
nouvinguda de coneixements orals bàsics de llen-
gua castellana per tal que es puguin defensar en 
situacions i converses quotidianes de vida social i 
laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la 
participació en la nostra societat (costums, festes, 
etc...).

 A l’aula de l’Escola d’Adults la Canonja el 
curs escolar 2013-14 va finalitzar el 20 de juny. Una 
bona part de l’alumnat va donar cloenda als diversos 
programes que s’han dut a terme durant aquest curs, 
participant en un bany a la platja Llarga, un dinar 
en un restaurant i unes partides de bitlles a les Ga-
varres, activitats envoltades en tot moment per un 
ambient distès i de gresca.

Una vegada més es pot parlar de satisfacció pels re-
sultats obtinguts en cada grup i nivell desenvolupat: 
Català nivell Bàsic, Català nivell Intermedi, Castellà 
nivell Inicial, Iniciació a la Informàtica,  nivells de 
Formació Bàsica.

La participació, l’interès, la voluntat i l’esforç de 
l’alumnat per aconseguir un progrés en la millora 
dels aprenentatges personals és molt meritòria. Qui 
forma part de l’Escola ha engegat un camí sense 
fi, on tan sols cal continuar avançant en el temps. 
Aquest camí es diu aprendre. Procés que ens en-
coratja i estimula per continuar i millorar, si cap, el 
proper curs 2014-15. 

...i a l’Escola d’Adults, 
també han arribat les 

vacances

-  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 són els contin-
guts de l’esmentat curs;  Prèviament, es capacitarà 
els participants amb 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. Tam-
bé 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. 
Així mateix, 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, du-
rant el període d’inscripcions (del 2 al 15 de set-
embre), serà de dilluns a divendres, de  16.00 h a 
18.30 h . També al telèfon 977 556067  i per correu 
electrònic: escolaadults@lacanonja.cat.

 El passat 17 de juny, a l’aula de l’Escola d’Adults, va tenir lloc una trobada conjunta de les parelles 
lingüístiques que estan participant en la segona edició del programa “Voluntariat per la llengua”. Programa 
que promou el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i, l’Ajuntament de la Canonja, mitjançant 
l’Escola d’Adults, hi col·labora.

En aquella trobada es van intercanviar impressions, estratègies i idees sobre el procés i dinàmica que estan 
mantenint les quatre parelles formades, en un moment ja avançat del compromís inicial de dedicació. La va-
loració que se’n fa és molt positiva. Els objectius del programa, aleshores, s’havien ja aconseguit.

Alumnes aprenentes de català de l’Escola d’adults i persones voluntàries, catalanoparlants del poble, s’havien 
constituït en parelles lingüístiques el mes d’abril i des de llavors han anat realitzant trobades per posar en 
pràctica la llengua oral, en contextos reals i en un ambient distès.

L’interès i l’esforç manifestat per practicar la llengua catalana per part de l’alumnat s’ha vist compensat pel 
bon tarannà de les persones voluntàries. A la reunió es va palesar la bona sintonia entre les parelles fins al 
punt d’haver-se creat entre elles una amistat més enllà de l’objectiu de l’activitat en si mateixa.

El programa permet que uns es decideixin a parlar en català i, promou la idea als altres que no cal canviar de 
llengua per acollir millor les persones que arriben aquí. 

Tant per als voluntaris, com per a les aprenentes, les diverses trobades han suposat un enriquiment personal 
i també d’intercanvi de cultures, donat que en aquesta se-
gona edició hi ha participat una majoria de persones pro-
vinents d’altres països (Argèlia, Argentina i Cuba).

El programa resta obert i es convida a totes aquelles 
persones que parlin català habitualment i que puguin 
comprometre’s a dedicar 10 hores a conversar en català  
i, a totes aquelles persones  que parlen mínimament en 
català, tot i que sigui amb dificultats, i que volen guanyar 
fluïdesa per poder usar aquesta llengua en les seves acti-
vitats quotidianes, laborals o de relació social, que es posin 
en contacte amb l’Escola d’adults de la Canonja per co-
rreu electrònic:  escolaadults@lacanonja.cat o al telèfon 
977556067 (tardes a partir de setembre).

Trobada de parelles lingüístiques
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 L’Ajuntament de la Canonja ha aprovat la concessió d’ajuts individuals 
per a l’adquisició de llibres i material escolar per els estudis d’educació infantil, 
educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs vinent. 
La quantitat que es destinarà a aquesta partida duplica la del curs passat i arriba 
als 50.000 euros.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer les 
famílies al començament de curs per comprar els llibres i el material escolar, que 
en alguns cursos supera els 400 euros. “En aquests moments tan difícils, donar un 
cop de mà a les famílies és molt important i més si parlem de l’educació dels fills”, 
ens comenta la regidora d’ensenyament, Mila Carreté.

Es podran beneficiar d’aquests ajuts tots els alumnes, tant de col·legis públics, com 
de privats concertats, que estiguin empadronats a la Canonja, abans del dia 1 de 
gener de 2014. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves obligacions tri-
butàries i contractuals amb l’ajuntament. Les ajudes individuals que s’han aprovat 
pel curs 2014/2015 van des dels 25 fins els 60 € segons el curs. En els casos de 
famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran 15 € suplementaris per alumne.

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz ha senyalat que més endavant la intenció del 
consistori és ampliar l’ajut als estudiants universitaris del municipi. “Vam començar 
amb educació infantil i primària i enguany ja hem arribat a batxillerat, però no ens 
volem quedar aquí. Són temps per ajudar a les famílies i aquesta proposta formava 
part del nostre programa electoral”.

 Fins el 8 d’agost, a la sala d’exposicions del Castell de Masricart, es 
podrà visitar l’exposició Parelles Artístiques: experiències creatives per la salut 
mental.

Parelles Artístiques és una iniciativa de la Fundació Centre Mèdic Psicope-
dagògic d’Osona (FCMPPO) que 
té per objectiu sensibilitzar la 
societat sobre la salut mental, 
reduir l’estigma de les malalties 
mentals i afavorir la inserció de 
les persones que en pateixen en 
una comunitat més integradora.

L’exposició reuneix un conjunt 
d’obres artístiques creades “a 
quatre mans” entre artistes pro-
fessionals i persones usuàries del 
SRC Tarragona Pere Mata i del 
Club Social La Muralla.

L’horari de visita és de dilluns a 
divendres de 9 del matí a 1 del 
migdia.

 L’última setmana de juliol, durant l’elaboració d’aquest butlletí, està 
prevista l’obertura de la deixalleria municipal.

Una de les assignatures pendents del poble era la deixalleria, com explica la regi-
dora de Medi ambient, Paqui Orellana, “des de l’ajuntament s’han potenciat sem-
pre les polítiques de reciclatge i 
de medi ambient, per això tenir 
una instal·lació d’aquest tipus 
era un gran objectiu que hem 
aconseguit. Ara el que toca és 
utilitzar-la i treure-li el seu ren-
diment i confio en què els veïns 
de la Canonja puguin aprofitar 
el servei que li hem posat al seu 
abast.”

La deixalleria és un servei gratuït pels veïns i veïnes del municipi que permet la 
recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden generar en una llar. 
La instal·lació també està dissenyada per rebre aquells residus especials que es 
generen i que, per les seves característiques, no poden ser dipositats en els conte-
nidors de recollida selectiva habituals. S’hi poden portar residus ordinaris (paper 
i cartró, plàstics, vidre, tèxtil...), residus voluminosos (mobles, matalassos, elec-
trodomèstics sense CFC’s...), residus especials (pintures, vernissos, bateries, olis 
minerals...) i altres residus com les restes de poda i jardineria o les runes i restes 
de construcció d’obres menors.

La Canonja duplica els ajuts 
per llibres i material escolar 

fins als 50.000 euros

Exposició Parelles Artístiques: 
experiències creatives 

per la salut mental

La Canonja ja disposa de deixalleria municipal
L’ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valo-
ritzables, disminueix els residus que van a parar a l’abocador, evita l’abocament 
incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos. 

Per un bon funcionament i per tal d’aconseguir un màxim aprofitament i reciclatge 
cal dipositar els diferents tipus de residus en el contenidor que li correspon i no 
s’han de barrejar; en cas de dubte o de portar residus especials ,s’ha de preguntar 
al personal de la deixalleria.

Les instal·lacions de la deixalleria de la Canonja es troben a l’aparcament de 
l’empresa BASF ubicat al camí de la Coma, al costat de l’skatepark, amb un ampli 
horari d’atenció al públic: de dimarts a dissabte de 9 del matí a 1 del migdia i de 
3 a 6 de la tarda.
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 El passat 26 de juny es va fer la primera trobada d’usuaris del Banc 
del Temps de la Canonja. Es va entregar la relació de serveis i usuaris a més 
del talonari d’hores que entregaran en el moment de l’intercanvi.

A la llista hi ha: acompanyaments amb vehicle i personal a domicili, jardine-
ria, bricolatge, retocs de roba, assessorament de matemàtiques, informàtica, 
psicològic, companyia amb animals i altres.

Durant el mes d’agost la secretaria del Banc del Temps romandrà tancada 
per vacances, podeu seguir en contacte amb nosaltres a través del correu 
bancdeltemps@lacanonja.cat

El setembre s’esperen noves incorporacions i s’actualitzarà la llista d’usuaris 
i serveis.

Banc del Temps

 Dins del actes del Tricentenari que s’estan portant a terme al llarg de 
l’any a la Canonja, el proper diumenge dia 7 de setembre a les 7 de la tarda, a 
l’Orfeó Canongí, es podrà gaudir de l’espectacle “Barcelona alla moda” a càrrec de 
Barroc Ballet i Vespres d’Arnadí. Es tracta d’un espectacle de música, dansa i teatre 
que té com a teló de fons la Catalunya de fa 300 anys. Aquest acte, està patrocinat 
pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart i compta amb el suport del progra-
ma.cat de la Generalitat de Catalunya. El preu és de 3€.

Els actes del Tricentenari finalitzaran el dia 12 de setembre amb un tast 
d’aiguardents i lectura de textos populars del segle XVIII a la plaça Mestre Gols.

Per altra banda, l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es farà al Castell la 
tradicional ofrena per part de les Entitats i l’Ajuntament a 2/4 d’1 del migdia durant 
l’acte institucional.

 A partir del mes de setembre, està prevista l’organització de la Fira 
d’Antiquaris i Brocanters a l’avinguda Collblanc. La fira es durà a terme cada primer 
diumenge de mes, al matí. S’hi podrà trobar parades amb: Objectes de numismàti-
ca, filatèlia, litografia i postals, obres artístiques (pintura, escultura, forja,...); llibres 
d’ocasió; maquinària i mecànica antiga; instruments musicals, i altres objectes an-
tics, de col·leccionista i/o de segona mà.

Aquesta fira és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica, amb l’objectiu de 
consolidar les activitats al carrer i potenciar la imatge del nostre municipi.

 La darrera setmana del mes de juliol 
s’ha reunit la Comissió de Carnaval encarre-
gada d’organitzar els actes que se celebraran 
durant el mes de febrer a la Canonja i que cul-
minaran amb la Rua del diumenge dia 15.
El període d’inscripció de comparses al concurs 
de Carnaval s’obrirà el proper 15 de setembre i 
es podrà fer al Castell de Masricart en l’horari 
habitual d’obertura al públic.

Darrers actes del Tricentenari 
a la Canonja

Mercat d’Antiquaris i 
Brocanters el primer 

diumenge de cada mes

El 15 de setembre 
s’inicia el període 

d’inscripció per la Rua 
de Carnaval 2015
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Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

Hacer el bien

 Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo 
y un momento: ¿qué ganancia saca el trabajador de 
sus fatigas?, pues también es un don disfrutar en 
todas nuestras fatigas con un tiempo para bailar, 
compartir y reír. Us desitgem una feliç i alegre 
Festa Major d’Estiu!!!.

Parece que “la política” se ha convertido en un 
llamado directo al ego que todos llevamos dentro. 
Si has estado alguna vez en compañía de gente que 

trata de escalar socialmente o que menciona todos 
los contactos que tiene, te habrás dado cuenta de 
que la naturaleza humana no cambia, que existe un 
“a ver quién puede más”. Y puesto que ciertas formas 
te llevan adonde tu dinero no puede, es hasta posible 
asistir a clases de “protocolo en la mesa del poder”, y 
aprender cosas como no entregarle nunca tu plato al 
camarero y jamás agacharse para recoger un cubierto 
que se te haya caído. De hecho, una regla crucial 
para asegurarte tu lugar en el escalafón social es no 
agacharte por nada. Ni siquiera para satisfacer las 
necesidades de alguien, reconocer tus errores o dar a 
quienes no te lo puedan devolver.

La búsqueda de poder te lleva a creer que eres mejor 
que los demás y te impide servirlos; hace que seas 
susceptible a los cumplidos, que resistas los consejos 
sinceros y que acabes aislado y sin rendirle cuentas a 
nadie. Esa actitud se manifiesta a diario en detalles 
como no elogiar a quienes están por debajo de ti para 
que “no se olviden de cuál es su lugar”, renunciar a 
ser amable y educado con tu compañero a fin de no 
perder tu arma más poderosa, el control, y anteponer 
la ambición personal a la dignidad y mantenerte 
distante para castigar y manipular a alguien. Estas 

estrategias de poder están pensadas para que consigas 
lo que quieres a expensas de otros.

Ya es hora de no hacer lo que en apariencia está 
bien, sino en hacer el bien, en servir a los ciudadanos 
y levantar verdaderamente este país, aunque esto 
pase por un ejercicio de humildad y compasión. La 
compasión hace que te detengas y consideres tu 
escala de prioridades, y ahora necesitamos hombres 
que se compadezcan pues la necesidad es grande. 
Hay un proverbio que dice: “El orgullo del hombre 
lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá 
honores”. Por favor, desde aquí un llamado por 
todos aquellos que necesitamos que esto mejore, en 
todos los sentidos, que “la política” se “reconvierta” 
en el ministerio del servicio. La verdadera justicia 
social es la que consigue cambiar las vidas de forma 
radical. Aprendamos a aunar estrategias, gestiones y  
programas para este fin. 

En este tiempo estival de descanso y fiesta, por favor, 
que no dejemos de acordarnos de los que están 
pasando verdadera necesidad, compartamos los unos 
con los otros, y ayudémonos en lo que podamos. 
Gràcies i que tingueu un molt bon estiu amb els 
vostres!!!!!.

 En un país en el que els principals 
problemes de la població són l’atur, la precarietat 
laboral, les retallades de salaris, els desnonaments, 
la pobresa i la malnutrició infantil, les llistes d’espera 
quirúrgiques, els tancaments de plantes d’hospital i 
centres d’atenció primària, el tancament d’escoles 
i llars d’infants, la manca de personal educatiu, i 
així en podríem enumerar molts més; en un país 
amb dificultats econòmiques en el que es baixen els 
impostos als que més tenen mentre es menysprea la 
classe mitja i s’ofega econòmicament la gent amb 
rendes més baixes; en un país en el que és retallen 
drets laborals, drets a les dones, drets de manifestació, 
etc; en un país en que les matrícules universitàries 

 És normal que un partit polític que està 
governant porti a terme els projectes amb els que 
es va presentar. Per exemple, quan parlem a nivell 
municipal, són coses com la gestió del dia a dia del 
municipi; mirar de no pujar els impostos, donar ajudes 
a les famílies, gestionar els serveis socials,  ajudar a 
crear noves empreses, arreglar carrers i edificis 
municipals, ...

A tot això, si hi afegim que les “arques municipals” 
tenen un bon coixí, és evident que no és difícil (encara 
menys en temps de crisi) presentar-se davant els 
electors com el gran salvador de totes les “desgràcies 

són de les més cares d’Europa i on els seus joves més 
preparats es veuen abocats a emigrar; en un país en 
que el veritable debat hauria de ser el soci-econòmic, 
resulta que esmercem esforços i mitjans en un debat 
sobre una idíl·lica transició nacional i un mal anomenat 
dret a decidir que únicament busca la independència i 
la ruptura amb la resta d’Espanya i que no ens permet 
ni solucionar ni decidir com afrontar tots aquells 
problemes que enumeràvem abans.

És evident el descontentament de la societat 
catalana i això ens ha de fer repensar la manera de 
gestionar l’estat, però una mesura tan dràstica com 
la independència no ens portarà de manera màgica la 
solució i segurament agreujaria molts dels problemes 
citats. Per això els i les socialistes pensem que la solució 
federal, amb una reforma constitucional decidida i 
pactada per tots els catalans i també per la resta dels 
espanyols amb generositat, intel·ligència i valentia, 
és la millor solució per sortir de l’atzucac en que ens 
han situat les postures tancades i atrinxerades dels 
dos presidents i dels dos governs, el català i l’espanyol.

Aquesta reforma constitucional hauria de reconèixer 
de manera clara la realitat nacional catalana dins d’una 
Espanya plurinacional, pluricultural i plurilingüística; 
també hauria de fixar de manera clara i efectiva les 

externes”: el govern de la Generalitat i de l’Estat, 
a qui sempre podem carregar les culpes del que no 
funciona.

També podem afegir l’última tendència de l’equip de 
govern, la TRANSPARÈNCIA, que és el súmmum de la 
perfecció. Tanmateix, no es poden fer reunions per 
explicar projectes perquè ja són “dats i beneïts” i no 
admeten cap marxa enrere, o per explicar projectes 
que es portaven al programa i que es volen deixar 
aparcats.  

Hi ha altres maneres de fer les coses però la 
participació té uns altres ingredients.
Per què no es pot votar un projecte, o bé escollir entre 
diferents projectes d’una actuació municipal? Per 
què ens expliquen directament les modificacions que 
volen fer al nostre poble sense saber si ens sembla bé?
Potser si s’hagués preguntat als canongins i 
canongines sobre “ l’estació de Metro” de la plaça de 
la O... 
I així en altres coses. Entenem que no es viable fer 
cada mes una consulta, però encara seria més 
transparent preguntar al poble com vol que sigui la 
Canonja, i com i a què es volen dedicar les inversions 
dels pressupostos anuals.

competències dels dos governs per evitar duplicitats, 
blindant les referents a llengua i cultura; i hauria 
d’establir un tractament fiscal just per a Catalunya i al 
mateix temps solidari amb la resta de l’estat.

Aquesta és l’alternativa valenta i compromesa que 
defensa el nostre nou primer secretari, Miquel Iceta, 
que els socialistes catalans posem sobre la taula i 
que és hereva de la nostra tradició; com deia, amb 
molt idealisme, una de les figures més representatives 
del socialisme català del primer terç del segle passat, 
Rafael de Campalans: “Socialisme i federalisme, més 
que doctrines convergents, han de considerar-se 
doctrines complementàries, doncs si la primera és 
normativa per a la vida individual de les nacionalitats 
dins dels estats complexos, la segona ens mostra el 
camí formal per anar agermanant-les dins d’estats 
units de major amplitud cada dia, fins que s’arribi 
a aconseguir el magne ideal de reunir la humanitat 
sencera en una gran i única família”.

Aquest butlletí haurà arribat a les vostres mans poc 
abans de que encetem les nostres festes majors i 
molts comenceu vacances, gaudiu d’aquest dies de 
relax i carregueu bateries per fer front de nou a la 
rutina diària amb més ànims i millor disponibilitat. 
Bones vacances i bona festa major.
 

No entenem com la població de la Canonja no es 
cansa de no poder dur a terme les seves iniciatives 
sense la supervisió (vigilància) de l’Ajuntament. Les 
comissions de les diverses activitats no compten amb 
la confiança de l’equip de govern. És evident que es 
preocupin de com es gestionen els diners invertits 
en aquestes activitats, però acotar tant les seves 
maniobres condiciona la planificació i la gestió dels 
esdeveniments.

No només posen traves a les comissions, sinó que 
també als partits polítics que es posen d’acord per fer 
actes culturals, i que es troben amb els impediments 
imposats des del govern municipal.

Convergència vol encetar una presència més clara a 
les xarxes socials per tal de connectar amb gent que 
ens vulgui dir la seva i fer-nos arribar inquietuds, 
propostes, idees,... Hem de treballar per canviar 
maneres de fer, amb la participació i la complicitat 
dels que ens vulgueu fer confiança.

Per acabar aquest escrit ens cal desitjar a tothom una 
bona Festa Major d’Estiu 2014!!

En un país ...

Cori Roca Vila

És normal que...
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Agenda
Surt a la Fresca: Banda Unió 
Musical de Tarragona. Viatge 
a Broadway
Dia: 1 d’agost

Hora: 2/4 d’11 de la nit

Lloc: Plaça de Catalunya

Exposició
“Parelles Artístiques”
Dies: fins el 8 d’agost

Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del 

migdia

Lloc: Sala d’exposicions del Castell de Masricart

Organitza: Club Social la Muralla

Festa de Masricart
Dia: 5 d’agost

Les Barraques del Mamut
Dies: 8 i 9 d’agost

Actes per la Festa Major 
d’Estiu
Dies: del 8 al 17 d’agost

Passatge del Terror
Espectacle “Terror 
Experience” a càrrec de la 
companyia “Funeral Cabaret”.
Dies: 14, 15 i 16

Hora: de 2/4 d’11 de la nit a 1 de la matinada

Lloc: Orfeó Canongí

Entrades: 5€ (3€ amb el carnet de soci de l’Orfeó)

A la venda a partir d’1 hora abans de l’inici a les 

taquilles, o a ticketea.com.

No recomanat per a menors de 10 anys

Organitza: Orfeó Canongí

Vesprades a l’Hort: “El 
malbaratament alimentari”
a càrrec de membres de la 
campanya “Malbarates o
 aprofites?”
Dia: 5 de setembre

Hora: 10 de la nit

Lloc: “Ca la Pepi” (Raval, 75)

Organitza: La Canonja 3 - Poble, paisatge i 

sostenibilitat -

Mercat d’Antiquaris i 
Brocanters
Dia: 7 de setembre

Lloc: Avinguda Collblanc

Tricentenari: Espectacle 
“Barcellona alla moda”
Dia: 7 de setembre

Hora: 7 de la tarda

Lloc: Orfeó Canongí

Preu: 3 €

Acte Institucional
de l’11 de Setembre
Dia: 11 de Setembre

Lloc: Jardí del Castell de Masricart

Tricentenari: Tast d’aiguardents 
i lectura de textos literaris 
populars del segle XVIII
Dia: 12 de setembre

Hora: 2/4 de 9 del vespre

Lloc: Plaça Mestre Gols

Tiquet per tast d’aiguardents: 3 €

VI Tres Tombs de la Canonja
Dia: 14 de setembre

Presentació del llibre “Las 
sombras del exilio. En la vida 
de un alcalde rural”
Autor: Juan Borràs Llop

Ed. Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví

Dia: 28 de setembre

Hora: 12 del migdia

Lloc: Castell de Masricart

Recomanacions per 
als actes pirotècnics

Amb motiu de la festa Major d’Estiu, tindran 
lloc diferents actes amb ús de pirotècnia. 

Mesures de seguretat bàsiques que es re-
comanen per part de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en 
activitats com la que ens ocupa:

• Per evitar accidents, treure del carrer qual-
sevol obstacle que pugui destorbar el recorre-
gut del correfoc, com, per exemple, els testos 
amb plantes, les taules i les cadires, etc.

• Es mantindran les finestres i obertures en 
general tancades mentre es dugui a terme el 
castell de foc, correfoc o traca, per evitar que 
qualsevol coet o guspira pugui provocar un 
incendi a l’interior de l’habitatge.

• Caldrà protegir els vidres de les portes i 
finestres per tal d’evitar que les guspires pu-
guin malmetre aquests elements.

• Es recollirà la roba estesa i plegaran els 
tendals per prevenir que es puguin encendre.

• Es prohibeix l’estacionament de vehicles a 
la zona delimitada de la tronada i del castell 
de focs. També dins de l’itinerari de la cerca-
vila de foc, per evitar mals pitjors a la gent i 
al propi cotxe.

Preguem doncs que tingueu en compte les 
esmentades precaucions i respecteu les 
instruccions que es donin en el moment de 
l’activitat per part de l’organització.

Finalment us convidem a que gaudiu de la 
festa.

Punts de venda de la 
samarreta de la Festa

 

NOTA:
 Trobareu la informació actualitzada dels 

actes a www.lacanonja.cat

www.lacanonja.cat

* Dies 8 i 9 d'agost 
a les Barraques del Mamut

a la Rambla 15 d'abril

* Dia 14 d'agost, dia del Pregó
a la plaça del Castell

a partir de 2/4 de 8 del vespre

Preu: 5€ 
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