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Serveis de l’Ajuntament

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

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

-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.

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

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
Dimarts de 17.30 a 19h.
bancdeltemps@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.
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 estiu: d’abril a octubre: de dimarts a divendres de
16.30 a 20.30h.
Horari d’hivern: de novembre a març: de dimarts a divendres
de 16 a 20h.

Telèfons d’interès
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

Autobusos de Tarragona
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

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.

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.

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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

www.lacanonja.cat
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Serveis 2

La Canonja aprova el seu
primer POUM
El ple ordinari celebrat aquest passat 25 de
setembre va ser un ple important per la història de
la Canonja i diferent per les característiques del moment que estem vivint i patint.
La importància d’aquest ple ve donada per dos fets
rellevants. Per una banda l’aprovació inicial del Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de la Canonja i per l’altra l’aprovació del conveni entre l’Agència
Catalana de l’Aigua i aquest Ajuntament per a la
redacció del projecte, construcció i explotació del
sanejament de les aigües del nostre municipi.

El POUM de la Canonja, el primer que s’aprova com
a municipi després de la segregació de Tarragona, és
un dels documents més importants que pot aprovar
un Ajuntament ja que marca el creixement i les línies mestres sobre les quals ha de viure el municipi.
Els nostres tècnics han treballat conjuntament amb
els de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat per poder adequar el
document a la realitat d’un petit municipi del Camp
de Tarragona. El model de poble que es planteja en
el POUM pretén donar cobertura urbanística a totes
les complexitats que es donen en un petit territori
de 7,32 quilòmetres quadrats, amb presència de zones agrícoles protegides, amb una potent indústria química i jaciments arqueològics de primer ordre que poden posar en alça el
nostre municipi.
Una altra de les fites importants pel nostre poble és l’acord al que es va arribar entre
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa BASF i l’Ajuntament per connectar el municipi a
la depuradora industrial de l’empresa i així poder tractar les aigües residuals de la Canonja. Doncs bé, ara ja podem dir que comencem a treballar en ferm en aquest projecte de
col·laboració público-privada amb l’aprovació que s’ha fet del conveni per a la construcció
i explotació del sanejament de les aigües del nostre poble.
El que ha fet diferent aquest ple de molts altres que s’han celebrat en aquest Ajuntament,
és la falta de consens que hi ha hagut a l’hora de presentar la moció de suport a la consulta
del 9N per part del grup municipal de Convergència i Unió. Crec que des de sempre tots els
equips de govern han intentat arribar a un acord amb els altres grups a l’oposició per poder
votar de manera conjunta a favor de les mocions que es presenten, però en aquest cas no
ens van donar opció.
Estem a favor que els catalans decideixin. Som partidaris d’una consulta legal i acordada,
però per fer bé les coses hem de mantenir-nos sempre en el marc democràtic de l’estat de
dret.
Els socialistes som partidaris d’una profunda reforma constitucional que, entre d’altres,
reconegui aquest caràcter plurinacional d’Espanya, ens doti d’estructures federals, garanteixi el ple desplegament del nostre autogovern, blindi les nostres competències en matèria de llengua, educació i cultura, i faci possible un pacte fiscal que asseguri el principi
d’ordinalitat i la creació d’un Consorci Tributari presidit per la Generalitat que gestioni tots
els impostos suportats a Catalunya.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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La gran participació marca la Festa Major d’Estiu

Des de la Regidoria de Festes volem, abans de res, mostrar
el nostre agraïment a totes les entitats, empreses i persones que
han fet possible un any més la Festa Major d’Estiu.
La valoració, per part meva, és molt positiva destacant especialment la nombrosa participació en els diferents actes que han configurat el programa.
Hem tingut novetats absolutes com l’espai jove de les “Barraques
del Mamut” o l’aeromodelisme indoor. Altres actes es van situant i
agafen forma dins de la Festa Major, com ara el vermut i pintxo que
augmenta cada any la seva durada i participació, o els correfocs de
la colla de diables canongina.
La resta d’actes, molts ja plenament consolidats dins de la festa, no
es mantenen però estancats. La diada castellera esdevé un assaig
de les colles de cara a Sant Magí i el castell de focs prova també
nous elements, com ha estat el cas enguany de les bateries de foc.
Moltes gràcies també a totes les persones que hi han participat,
encoratjant-nos d’aquesta manera a nous reptes cada any.
Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes
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Les Barraques de la Canonja s’estrenen amb èxit
La primera edició de les barraques del Mamut ha estat tot
un èxit, hi han participat centenars de persones, joves i adults, en
tots els actes organitzats per la regidoria de Joventut conjuntament
amb la de Festes, i amb la col·laboració de diferents entitats del poble.

oblidar les persones que hi van donar un cop de mà en tot moment
perquè tot sortís bé.

El crit mediàtic de les Barraques del Mamut de la Canonja va tenir molta repercussió per tota la província de Tarragona, i s’hi va
apropar gent de Tarragona, dels barris de Ponent i de molts altres
municipis del voltant.

Tant al PIJ com a les xarxes socials, es poden veure les imatges dels
concerts que es van dur a terme, que reflecteixen tota la diversió i
benestar, gaudint plenament del ritme de la música que marcava la
sintonia de la nit.

Agrair a totes les persones que van fer possible el bon funcionament
d’aquesta primera edició i que van lluitar per a una bona organització com, especialment a les entitats organitzadores: AEiG Bisbe
Borràs, Ateneu Popular la Mina i l’AVV del Castell de Masricart. Sense

Ara ja s’està treballant per a la segona edició de les Barraques del
Mamut, animant a les entitats socials a que hi col·laborin, per a poder millorar i fer una molt bona segona edició el proper estiu de
2015.

El pregoner de la Festa Major lloa
el procés de recuperació de la
municipalitat de la Canonja
El dijous 14 d’agost la Sala Noble del Castell de Masricart
es va omplir de gom a gom per escoltar el pregó de la Festa Major
d’Estiu 2014. Tot i que els canongins i canongines ja havien començat, en certa manera, la celebració amb les Barraques del Mamut el cap de setmana anterior, no es van voler perdre l’acte que
oficialment dóna el tret de sortida a les festes. La sala va quedar,
literalment, petita. Però ningú es va quedar sense pregó, qui no va
entrar a la Sala Noble el va poder veure i escoltar des de la pantalla
col·locada a l’ala nova del Castell.
Jaume Collboni, diputat al Parlament fins enguany i alcaldable
per Barcelona, va ser el pregoner d’aquesta Festa Major. Collboni,

També agrair al grup de voluntaris associat a Joventut, per la seva
disposició per a fer una bona edició.

vinculat a la Canonja i a Bonavista a través de la seva família política, va elogiar
tant el procés que està vivint la Canonja
com a poble des de la recuperació de la
municipalitat, com el camí que va seguir
per aconseguir-la. El pregoner també va
remarcar la importància de preocuparse pels serveis bàsics, pels ciutadans, en
aquests moments, socials i econòmics,
tan difícils. Tampoc es va oblidar de citar
les tasques que s’estan desenvolupant al
jaciment de la Boella i la gran rellevància
de les troballes que s’hi estan fent.
Al finalitzar l’acte, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va obsequiar al pregoner
amb l’escultura “Al·legoria canongina”, el
llibre commemoratiu de la municipalitat
i la samarreta de la Festa Major.
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L’Escola d’Adults,
en marxa!

El 24 de setembre ha començat el curs escolar 2014-2015
a l’Escola municipal d’Adults amb una matriculació que supera la
dels darrers anys acadèmics. Prop de 70 alumnes participaran en un
dels programes de formació d’adults que l’Ajuntament ofereix a la
població.
Els nivells de formació general de nivell bàsic han estat els més
sol·licitats, seguits de prop pels cursos de català, nivell intermedi
i bàsic.
El curs d’iniciació a la informàtica també ha rebut força demanda;
malauradament, el nombre de places disponibles és limitat. El nombre de persones interessades s’incrementa i és que actualment es fa
necessari assolir uns coneixements informàtics bàsics per moure’s
en aquesta societat amb un clar predomini de les TIC – tecnologies
de la informació i la comunicació.
Fruit de la demanda també es durà a terme el curs per a aquelles
persones, que s’han adreçat a l’Escola per tal de millorar el seu baix
nivell de comprensió i expressió oral en castellà.

Acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya
L’11 de setembre, canongins i canongines, particulars i representants d’entitats, es van reunir al Jardí del Castell de Masricart
amb motiu de l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
Com es ve fent des de l’any 2011, les entitats del poble i l’Ajuntament
de la Canonja van realitzar les seves ofrenes florals amb parlament
per part de l’Alcalde, Roc Muñoz, i dels diferents representants de les
entitats que també van voler oferir unes paraules al públic assistent.
Els membres del Grup de Lectura de la Biblioteca Pública de la Canonja van tornar a amenitzar l’acte, enguany, amb unes lectures de
poemes de Joan Vinyoli per commemorar el centenari del seu naixement. Remei Torres va recitar tres poemes “Abans que neixi l’alba”,
“Tot calla, tot es resisteix” i “Sovint”. I Daniel Querpache i Montse
Montané, a dues veus, “L’acte darrer”.
Al llarg de l’acte es van intercalar les peces musicals “L’estaca” i “País
Petit” interpretades per L’AMTP El Tecler. Per cloure la celebració institucional, tocaren l’himne, “Els Segadors”.

Un esdeveniment a tenir en
compte aquest curs és el fet
que es commemorarà els 30
anys de l’Escola d’Adults a la
Canonja i es vol organitzar,
amb ocasió de l’efemèride,
tot un ventall de propostes
i activitats diverses.

El Camp d’Esports municipal, més accessible
Aquest mes de setembre s’han finalitzat les obres
d’accessibilitat del Camp d’Esports municipal. Per tal que l’entrada
al camp sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda, s’ha
construït una rampa, s’ha ampliat la plataforma d’accés al camp i
s’ha eliminat el graó de la porta del recinte.
Una de les altres obres que s’han dut a terme aquest estiu és la pavimentació de la vorera de davant de l’escola la Canonja, a l’avinguda
Carrasco i Formiguera, amb el panot tipus “la Canonja”. Amb aquesta millora, s’ha salvat el petit graó existent entre la vorera antiga i
l’entrada a l’escola.
Finalment, també s’han acabat els treballs al segon accés del refugi
de la plaça de la O, recuperant part del graonat d’aquest accés. S’hi
ha construït l’escala d’entrada i sortida, s’ha fet una instal·lació de
ventilació per renovar l’aire de l’interior i s’ha dut a terme la pavimentació a base d’una capa de sauló natural compactat.
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Durant tot el mes de juliol la Biblioteca Pública de la Canonja ha volgut donar a conèixer als més petits la màgia i l’encís de
les llegendes, que no se solen explicar durant el Senalló de Contes.
Tots els dimecres del mes els infants hi han descobert llegendes
ben variades: de bruixes, de gegants, de monstres, de bandolers,
de dimonis... A més cada sessió de llegendes ha anat acompanyada de diferents manualitats relacionades amb la història explicada: timbals, barrets de drac, punts de llibres monstruosos, cors de
plastilina, entre d’altres. Com en els anys anteriors, els nens i nenes
del Casal d’Estiu de la Canonja han gaudit i participat d’aquesta
activitat de la Biblioteca.
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Un estiu acompanyats
per personatges de
llegenda

Cloenda del cursos de natació
de la piscina municipal, cada any
amb més participació

Un any més s’han organitzat els cursets d’estiu de natació
a la piscina municipal de la Canonja amb gran èxit de participació,
que va augmentant temporada rere temporada. Per tal d’afavorir
l’aprenentatge i les millores en les habilitats dels nedadors i nedadores, s’estableixen grups per edats i nivells. Els cursos es duen a terme
diàriament i per quinzenes, la qual cosa permet obtenir resultats
molt positius.
El 23 d’agost, es va celebrar la cloenda dels cursets amb l’entrega de
medalles per part del regidor de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de
la Canonja, Francisco Domínguez. L’acte va finalitzar amb un piscolabis per als participants i familiars.

Lliurament de
diplomes del
curs d’auxiliar de
menjador escolar

El passat dia 1 d’agost es va realitzar
el lliurament de diplomes del curs d’auxiliar
de menjador escolar. Aquesta activitat formativa, que ha comptat amb la participació
de 20 alumnes, ha estat organitzada per
l’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja.
p àg . 7
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Els VI Tres Tombs de la Canonja
Enguany la pluja va ser la
companya dels Tres Tombs de la Canonja, però no va aconseguir treure el protagonisme als animals i als
carruatges. La jornada va tornar a
ser tot un èxit de participació, amb
l’afegit que, en aquesta edició, s’hi
van poder veure desfilar un major
nombre de carruatges acompanyant
a les cavalleries.
Com és tradició, els Tres Tombs, organitzats per l’entitat canongina Los
Amigos del Caballo i l’Ajuntament de
la Canonja, van encetar el dia amb
un esmorzar de germanor al Sector
Nord. Al migdia començaren les voltes pel poble amb la benedicció dels
animals i l’entrega de records de
l’acte als participants.

L’Escola La Canonja renova els
vestidors, el mobiliari de la sala
d’actes i estrena web!
Aquest estiu a l’Escola La Canonja, com és habitual,
l’Ajuntament ha realitzat diverses obres de manteniment de l’edifici
per tal que el dia 15 de setembre comenci el curs amb normalitat.
Com a obra important s’ha fet la rehabilitació complerta dels vestidors del gimnàs de l’escola. També s’ha renovat l’enllumenat de
l’entrada de l’escola amb la substitució per llums tipus led, amb un
menor consum. Així mateix s’ha fet un repàs general de pintura i
altres obres menors .
Cal també informar que s’ha
renovat el mobiliari de la
sala d’actes substituint les
cadires per unes més modernes i funcionals gràcies
al patrocini de l’empresa
BASF.
Per altre banda us informem que l’escola ha variat
la seva pàgina web substituint-la per la següent:
http://blocs.xtec.cat/escolalacanonja, a la qual podreu seguir totes les activitats que l’escola
realitzi al llarg del curs.
Escola La Canonja
p àg. 8

Els karatekes del poliesportiu
municipal mostren a les famílies
els seus avenços
El poliesportiu municipal de la Canonja cada any organitza
dues exhibicions de karate, la d’estiu i la d’hivern. Aquestes exhibicions tenen com a finalitat impulsar la participació dels alumnes
perquè mostrin els aprenentatges i les habilitats adquirides, durant
el període corresponent, en aquesta disciplina.
El passat 16 d’agost, familiars i amics van poder veure els progressos
dels karatekes mitjançant demostracions d’entrenaments, combats
entre parelles, combats de grups i kates dividint l’espectacle en dues
categories segons l’edat i el color del cinturó.
Aquest esdeveniment es prepara durant tot un mes amb molta
il·lusió i els karatekes van complir sobradament les seves expectatives. En reconeixement al seu esforç, els infants i joves varen ser
premiats amb medalles.

El pati del Castell de Masricart va acollir, el dissabte 27 de
setembre al matí, a algunes de les 30 famílies canongines que han
sol·licitat enguany l’ajut a la natalitat, creat per l’Ajuntament de la
Canonja l’any passat. Aquest ajut consisteix en la quantitat de 150
euros per fill/a nascut o adoptat. En un ambient de familiaritat, distès i molt cordial, l’alcalde de la Canonja va felicitar a totes les famílies que van acudir a l’acte i els va dir que el consistori intentava
ajudar en tot moment a les famílies. “Són temps molt difícils en què
tota ajuda és necessària. Per això, malgrat que som conscients que el
xec nadó és només un detall, creiem que pot ajudar les famílies que
han rebut la bona notícia del naixement d’un fill o filla”.

t
ta
es cia
Ha notí

L’Ajuntament de la Canonja lliura el xec nadó als
30 infants nascuts enguany

A més, l’alcalde Roc Muñoz manifestava que els ajuts municipals a
les famílies no es quedaven tan sols en el “xec nadó” sinó que també
cal recordar les beques que ofereix el consistori per llibres i material
escolar des d’educació infantil fins a batxillerat. En aquest cas, 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. El termini per presentar
les sol·licituds finalitzarà el 10 d’octubre de 2014.

Presentació del llibre Las sombras del exilio
de Juan Borràs Llop, al Castell de Masricart
El diumenge 28 de setembre es
presentà, al Castell de Masricart, el llibre
de Juan Borràs Llop Las sombras del exilio, editat pel Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví. Presidí l’acte l’alcalde
de la Canonja, Roc Muñoz, acompanyat
del president del Centre d’Estudis, Francesc Roig Queralt i de Juan Borràs Llop,
autor del llibre, i Jaume Gómez Travé
com a col·laborador en la recerca de la
documentació fotogràfica.
Després de la publicació dels dos llibres
que Juan Borràs dedicà a la guerra civil, ara el Centre d’Estudis Canongins
ha editat, amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona, aquest primer volum que enceta l’estudi
sobre la postguerra i que tindrà una segona aportació amb el

Nota de condol
per la mort de
Luis Ahufinger Hidalgo

treball Los silencios de la posguerra, encara
en preparació. Francesc Roig destacà la tenaç voluntat de l’entitat editora per tal de
recuperar el passat històric d’aquest intens
període canongí que abraça la rereguarda, el
front, l’exili i la postguerra, a través de quatre
volums escrits per Juan Borràs i que tenen
com a protagonista principal Josep Canadell
Rongés, alcalde de la Canonja durant la II República i la guerra civil. L’autor explicà el procés d’investigació realitzat per tal de seguir la
llarga ruta de l’exili protagonitzada per Josep
Canadell i alhora també la de tants ciutadans
que des de Catalunya van haver d’abandonar
el país i travessar la frontera amb les concentracions a les platges d’Argelès i els camps de refugiats a Bram. La
documentació fotogràfica aportada reforça de manera impactant les
privacions i les misèries de l’últim gran exili peninsular.

Des del Patronat de Cultura del Castell de Masricart volem manifestar el
nostre condol als familiars de Luis Ahufinger Hidalgo, El seu traspàs ha estat una
sentida pèrdua per a tots els integrants del Patronat.
Salvador Ferré Budesca
President Executiu
p àg . 9
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La Canonja projecta un creixement urbà sostenible en el
POUM que s’ha aprovat inicialment
El Pla d’Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM) ha estat aprovat inicialment per unanimitat, al
Ple ordinari celebrat el 25 de
setembre a l’Ajuntament de la
Canonja.
Des de la creació del municipi de la Canonja fins a
l’actualitat, els tècnics de
l’Ajuntament de la Canonja
han treballat conjuntament
amb els tècnics de la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per tal
de poder disposar d’un document de POUM.
Els treballs de redacció del
document es van iniciar amb
la voluntat d’efectuar una
transposició de la documentació ja disponible, i que s’havia preparat, durant la redacció
i tramitació del POUM de Tarragona. L’enfocament i plantejament de la ordenació general derivada d’aquell POUM, pensat
per a una futura metròpoli de 150.000 habitants, no acabava
d’ajustar-se a la realitat d’un petit municipi del Camp de Tarragona, i per tant els treballs de redacció del POUM van derivar
cap a una profunda revisió i el plantejament d’un nou model
d’urbanisme, més adequat a l’escala del nou municipi.
Entretant també hi han hagut altres vicissituds, com la profunda crisi econòmica global, i del sector immobiliari en particular, que han fet desvirtuar les projeccions de creixements
i d’augment de població previstes en èpoques anteriors. Tots
aquests fets han dut als redactors del document a plantejar un
model de ciutat que pretén donar cobertura urbanística a totes
les complexitats que es donen en un petit territori de 7,32 quilòmetres quadrats, amb presència de territoris agrícoles protegits, indústria química de cabdal importància per l’economia
global, jaciments arqueològics de primer ordre i una realitat
social i poblacional que cerca en els carrers i places tradicionals,
la identitat de la Canonja perduda als anys seixanta del segle
XX.
El POUM de la Canonja neix per tant des de la voluntat
d’adaptació a la realitat actual del municipi, i els eixos principals de treball han estat els següents:
- projectar un creixement urbà sostenible, amb una projecció
d’habitants que passi dels 5.800 actuals als 7.500 que es preveuen durant la vigència del document.
- donar compacitat al nucli urbà existent, endreçant alguns
p àg. 10

punts del sòl urbà que necessitaven un nou impuls i propiciant
la finalització dels polígons a tràmit, tot evitant la segregació
urbana.
- planificar el mínim sòl possible destinat als nous creixements
de sòl urbanitzable.
- reurbanitzar els espais intersticials vacants.
- preservar i conservar els elements de patrimoni natural, de paisatge, de patrimoni cultural, històric i arqueològic...
- potenciar i posar en valor les hortes agrícoles situades a l’oest
del terme municipal, mitjançant la delimitació d’un camí de ronda que faciliti la permeabilitat entre els conreus i el nucli urbà.
- ordenar les regulacions urbanístiques del polígons sud, mitjançant l’establiment de mecanismes que permetin la implantació de noves inversions en els sòls existents, alhora que s’han
limitat els creixements i les alçades de les edificacions amb front
a la N-340, amb la voluntat de donar una façana més urbana a
la carretera i potenciar l’eix cívic que significa des de Tarragona
fins a Vila-seca.
- adaptar les normatives i ordenances al context actual, on ha de
prevaler la sostenibilitat i la correcta administració dels recursos
públics.
D’altra banda el POUM incorpora una sèrie de documentació
complementària, com per exemple l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental, l’Estudi de Mobilitat generada, els Estudis Econòmics financers per tal de garantir l’estabilitat econòmica de les
operacions que s’hi plantegen i a destacar, el Catàleg de Béns a
Protegir, que estableix una normativa que regula les proteccions
dels elements existents i efectua noves incorporacions encaminades a la salvaguarda dels elements patrimonials existents a la
Canonja.
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20 estius... de bruixots, de
pirates, de Superherois i de
Malignes, de viatgers, de
músics,... vivint il·lusions...
amb el poble de la Canonja
p àg . 13
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Aquest octubre, Destapa la Canonja!

DesTAPA la Canonja és una iniciativa impulsada per l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja conjuntament amb 11 establiments de restauració del nostre municipi, que
oferiran durant dos caps de setmana tapa i beguda per 2 euros.
Aquest esdeveniment gastronòmic es realitzarà els caps de setmana
del 10, 11, 12 i del 17, 18, 19 d’octubre.

l’acollida que es mereix i per això volem que tota la gent que hi
participi doni la seva opinió votant la millor tapa. D’aquesta manera,
les persones que hagin provat les 11 tapes també participaran en el
sorteig de diferents premis.

El DesTAPA la Canonja s’inicia amb la presentació d’11 tapes elaborades per cadascun dels establiments adherits, els quals hi han posat
molta imaginació i il·lusió perquè tothom pugui tastar i assaborir diferents textures i productes
culinaris de la nostra terra.
Al mateix temps els participants podran gaudir dels
carrers i places del poble
fent el recorregut pels diferents establiments.

BAR / RESTAURANT

des-

Aquesta és la primera edició de la ruta de tapes per
la Canonja, i l’objectiu és
difondre i dinamitzar el
teixit empresarial del sector restauració del municipi. Desitgem que tingui

TAPA

La Canonja

Els establiments adherits són:

BAR EL RACÓ DE L’ORFEO
BAR RAMÍREZ		
BOCATIN MALAGUEÑA
BAR LA FLORIDA		
BAR ANTIDOT		
BAR INDALO		
HELADERIA EL POBLE
COM A CASA		
BAR NOVA AMISTAD
DOS ROSES		
PIZZERIA METRO		

NOM DE LA TAPA
POP EMPIPAT AMB PULPA TROPICAL
XAMPIS A LA BASCA
TERRA i MAR
ASSABORINT FLORIDA
CASA NOSTRA
ARC DE SANTMARTÍ D’HAMBURGUESA
ESPARDENYA DEL POBLE
CRUIXENT DE POLLASTRE I FOIE L’ESTIL LUCAS
SARDINA MARINERA 2.4-UN VIATGE DE SABORS
TARDOR DE ROSES
PIZZA METRO

Aprofitem per agrair als establiments adherits la seva participació
que fa possible la realització d’aquest esdeveniment, que ben segur
ens donarà l’oportunitat de tastar nous sabors i deixar-nos un bon
regust de boca.

S’inicien les obres al Camí vell de Reus, a la façana del
Castell i a la plaça de l’Església
Aquest mes d’octubre, començaran les obres de remodelació del paviment i serveis del Camí Vell de Reus. Actualment a la
zona del camí Vell de Reus es produeixen problemes d’evacuació
de les aigües pluvials, donat que per aquest carrer desaigua bona
part de la zona del nucli antic del municipi, i durant els episodis
de pluja la xarxa de clavegueram existent es manifesta insuficient,
provocant alguna entrada d’aigua als baixos dels habitatges i inundacions localitzades.
El projecte preveu la substitució de la xarxa del clavegueram i
d’abastament d’aigua. Un cop finalitzada la instal·lació dels serveis
es preveu la pavimentació de les voreres.
També s’iniciaran les obres de conservació i restauració de les façanes del Castell de Masricart i de la repavimentació de la plaça que es
troba al davant de la façana principal del castell. Aquesta actuació
significarà l’última d’una sèrie d’obres i actuacions dutes a terme
per tal d’ampliar les superfícies d’ús del castell, consolidar la façana
i millorar l’accessibilitat.
L’adequació de la Plaça de l’Església de Sant Sebastià és un altre dels
projectes que s’iniciaran abans d’acabar l’any. El projecte parteix de
la idea de la unificació d’espais i de la possibilitat d’utilització de
tota la plaça entesa com un únic espai públic i sense la segregació
del trànsit i les persones.
p àg. 14
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Andrea Motis i Joan Chamorro són considerats la revelació del jazz
català. La primera vegada que escoltes a l’Andrea Motis et quedes
meravellat. Alguns dels seus vídeos superen les 200.000 reproduccions a YouTube. Aquesta jove artista canta amb una personalitat
que no es veia en anys. En aquest cas, els acompanya el guitarrista
Josep Traver.
Les entrades anticipades
es posaran a la venda entre el 20 i 24 d’octubre al
Castell de Masricart en
l’horari habitual de biblioteca al preu de 5 €.

Des de l’Institut Collblanc ja ho tenim tot a punt per a inaugurar el curs i, com sempre, ho fem il·lusionats i amb novetats
importants. Entre d’altres, tindrem una nova i interessantíssima proposta extraescolar anomenada Activitats de ciència experimental i
medi ambient: Sostenibilitat (APQUA) que té com a principal objectiu promoure vocacions científiques. En aquesta activitat es plantejarà als alumnes que s’imaginin que resideixen en una illa, la qual, a
causa del creixement demogràfic i de la necessitat de nous llocs de
treball, es vol desenvolupar industrialment. Es treballarà el concepte
de sostenibilitat a partir de l’estudi dels processos de producció del
guix i de la cola, de manera experimental, de la realització d’un projecte de desenvolupament industrial i de l’anàlisi de les conseqüències de diferents decisions en el futur de l’illa.
D’altra banda, la biblioteca de l’institut continuarà oberta a les tardes (dimarts i dijous de 15.30 a 17.00 hores).

El mateix dia 25, a l’Orfeó
Canongí, també es podran
adquirir les entrades una
hora abans de l’actuació
al preu de 6 €.
Aquest acte es du a terme
amb el suport de programa.cat de la Generalitat
de Catalunya.

Tots els professors de l’Institut Collblanc us desitgem un gran curs
2014/2015!
Institut Collblanc

Dos dies de màgia a la Canonja
Els dies 20 i 21 de novembre, el Festival Internacional de
Teatre Màgic 2014 portarà dos espectacles a la Canonja. Per sisè any
consecutiu el Patronat de Cultura del Castell de Masricart torna a
participar en aquestes jornades màgiques de Tarragona.
El dia 20, a les 7 de la tarda, a la
Biblioteca Pública de la Canonja,
Nano Márquez portarà l’espectacle
“Mentirijillas”, el plaer de ser enganyat. El sevillà Nano Márquez
amb la seva comicitat màgica ha
actuat en teatres i festivals de
màgia d’arreu del país i arriba a la
Canonja disposat a fer-vos passar
una molt bona estona on els vostres problemes desapareixeran per
art d’encanteri.

A l’endemà, a la mateixa
hora, a la Sala Noble, “El
rei de la Magiaflèxia” amb
Jean Philippe (França), un
dels creadors de referència dins la globoflèxia còmica. Jean Philippe és un
artista increïble que en els
seus espectacles fa servir
els globus com a mitjà
d’expressió, aconseguint
espectaculars figures amb
globus molt divertides.
Tot això amanit amb visuals jocs de màgia que us
deixaran completament
bocabadats.
p àg . 15
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El proper dissabte 25 d’octubre, a les 9 del vespre el Patronat de Cultura del Castell de Masricart ha programat una actuació
d’Andrea Motis & Joan Chamorro Group, en la seva formació de trio
a l’Orfeó Canongí.

Nou curs, noves propostes a
l’institut de la Canonja
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Andrea Motis, el concert
d’aquesta tardor
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El plaer de llegir

El proper 14 d’octubre es farà la primera trobada del Grup
de lectura d’aquest curs 2014-2015. Si us agrada llegir novel·les,
animeu-vos a provar l’experiència de comentar-les amb altres lectors. Resulta sempre enriquidor i és una bona manera de fer amistats
i de passar una bona estona. La Biblioteca proporciona als membres
del Grup de lectura els llibres que s’han de llegir i ofereix puntualment la visita d’algun d’aquests autors.
Des de l’abril del 2013, també està en funcionament un nou grup de
lectura a la Biblioteca: el Grup de Lectura Fàcil. És un grup adreçat
a persones que tinguin certa dificultat lectora. Es reuneix un cop per
setmana per a llegir llibres en veu alta, alguns d’ells elaborats amb
especial cura per a ser llegits i entesos per persones amb dificultats
lectores i/o de comprensió. Els dimecres a les 11 es fan les lectures
de llibres en castellà i els divendres, a la mateixa hora, la lectura és
en català.
Les persones interessades en formar part del Grup de Lectura o del
Grup de Lectura Fàcil poden dirigir-se a la Biblioteca Pública de la
Canonja, trucar al 977 545308 o enviar un correu electrònic a biblioteca@lacanonja.cat.

Més “Taller d’estimulació cognitiva”
El “Taller d’estimulació cognitiva” organitzat per l’àrea tingué entre els participants del curs anterior, s’ha organitzat aquest
d’Acció social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja, tindrà se- segon nivell per tal que els que realitzaren el primer curs puguin
gona edició i amb novetats.
continuar gaudint i treballant aquesta activitat.
El primer canvi respecte l’edició anterior és l’ampliació de la durada
del curs. Enguany el taller s’impartirà des de principis de novembre
fins a mitjans de juny, pràcticament un trimestre més que l’anterior.
I l’altre novetat és la creació del nivell II del taller. Fruit de l’èxit que

Cal recordar que aquest taller està dirigit a persones jubilades i/o
pensionistes i que té com a principal objectiu retardar el deteriorament cognitiu, restaurar les habilitats cognitives en desús i optimitzar el nivell de vida.
Tant el primer nivell com el segon,
s’impartiran tots els dimecres del 5 de
novembre al 17 de juny. El nivell I es
realitzarà de les 17.30 a les 19.30h i els
alumnes del nivell II mantindran l’horari
del curs anterior, de 15.30 a 17.30h. El
taller de nivell I seguirà sent gratuït i el
nivell II tindrà un preu d’inscripció de 35
euros.
Les persones interessades en la realització del primer nivell del “Taller
d’estimulació cognitiva” es podran inscriure al Centre Cívic els dies 14 i 21
d’octubre (dimarts) de 9.30 a 11h. Les
places són limitades. En el cas que el
nombre de sol·licituds sigués superior
al de places disponibles es valorarien les
necessitats individuals de les persones
inscrites.
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Nova intervenció arqueològica
al barranc de la Boella
Entre el 6 i 24 d’octubre tindrà lloc una nova intervenció
arqueològica al barranc de la Boella per part de l’IPHES.
Entre les notícies més destacades d’enguany, hi ha el fet que la
revista científica internacional Plos One ha avalat l’antiguitat del
jaciment entre 780.000 i un milió d’anys.
Aquest article constata també la coexistència de tradicions tecnològiques prehistòriques distintes a Europa, com l’olduvaiana (més
antiga) i l’axeliana (més moderna). La tecnologia axeliana estava ja
molt generalitzada per l’Àfrica, però, en canvi, a Europa tot just arriba i en el jaciment del Barranc de la Boella, es documenta aquesta
primera innovació tecnològica del registre arqueològic prehistòric
més remot de la humanitat.

A punt pel Castanyot
de la Por!
El dia 29 de setembre, el Casal torna a obrir les nostres portes al curs escolar amb 96 nens/es inscrits de P5 fins a 6ª amb 4
monitors/es. L’horari és de 3/4 de 5 a 3/4 de 7 de la tarda, amb una
estructura de tres blocs. El primer bloc consisteix en la benvinguda,
el segon es composa de fitxes i jocs de continguts escolars i en el
tercer hi haurà ludoteca, jocs i diverses activitats educatives amb
l’objectiu que els infants s’ho passin bé i aprenguin. Aprenguin a fer
manualitats, jocs, teatre, etc., però sobretot a saber compartir, solucionar els problemes de forma positiva, relacionar-se amb els companys i companyes... és a dir, a divertir-se i a aprendre amb valors.
El Casal dóna continuïtat al projecte d’Aprendre per Créixer, a la participació a les activitats del poble, al joc obert amb els familiars i a
l’atenció a les famílies a través d’entrevistes.

Mercat d’Antiquaris i
Brocanters a la Canonja
La Canonja ja té el seu Mercat d’antiquaris i Brocanters.
Aquesta fira es va estrenar el diumenge 7 de setembre i se seguirà
realitzant el primer diumenge de cada mes al matí, a l’avinguda
Collblanc. Els visitants hi podran trobar parades de tot tipus
d’objectes de numismàtica, filatèlia, litografies, llibres, postals i tota
mena d’obres artístiques.
La regidoria de Promoció econòmica de l’Ajuntament de la Canonja,
amb aquest mercat i altres iniciatives que s’estan planificant, pretén
la dinamització del comerç i impulsar, al mateix temps, l’activitat
dels bars de la Canonja.

A més, aquest mes octubre ja bé carregat amb la preparació del Castanyot de la Por (passatge del terror), que se celebrarà el 31 d’octubre
a les 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 a l’Espai Jove.
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Salvador Ferré Budesca

Educació: les retallades tenen
conseqüències
Fa pocs dies parlava amb un amic meu que
és professor de l’àrea d’enginyeria informàtica a la
Universitat Politècnica de Catalunya. Em comentava
aquest amic que acabava de tornar de Corea del
Sud on s’havia dut a terme un Congrés científic en
una universitat d’aquest país. En un moment de la
conversa va fer referència a “400 especialistes” que
hi havia al Departament d’enginyeria informàtica de
la Universitat coreana. Vaig pensar que es tractava
d’alumnes. “Alumnes? –em va dir- No! Ells tenen 400
investigadors professionals al Departament, dedicats
a la recerca i becats per l’Estat.” Per establir un quadre
comparatiu a l’àrea equivalent del Departament en
qüestió de l’UPC hi ha un total de ... 3 investigadors
(amb les beques, per cert, retallades).

És tracta d’un exemple, un més, de les greus mancances
que arrossega el nostre sistema educatiu pel que fa a
les inversions públiques. En aquest país tenim un 33%
de joves en situació NI-NI (és a dir, que ni estudien,
ni treballen). Es tracta de la taxa d’abandonament
escolar més alta de la UE. Tothom coincideix en què
un dels elements clau per sortir de la crisi com a país
és apostar pel valor afegit dels nostres professionals.
I què fan els governs de CiU-ERC, a la Generalitat, i
del PP, a l’Estat? Fer marxa enrere, com els crancs, i
laminar la bona feina que havíem fet entre tots durant
aquests darrers 30 anys.
Així, el Govern del PP ha retallat per aquest curs
més de 75 milions d’euros en beques destinades als
estudiants universitaris. Aquells que es passen el dia
afirmant per activa i per passiva que “la crisis ya es
cosa del pasado” tenen, al mateix temps, la indecència
de retallar les ajudes als estudiants que ja han hagut
de fer front a uns augments desmesurats de les seves
matricules universitàries (fet que ha obligat a molts a
abandonar els estudis). Així es fomenta la creació de
“capital humano”, que diria el senyor Wert?
I tres quarts del mateix pel que fa a les retallades
aprovades per CiU i ERC a Catalunya. Des de que
Artur Mas és president de la Generalitat s’ha reduït
un 13% el pressupost destinat a educació. Sembla
increïble perquè la retallada en educació és superior
un poble adult, treballador, solidari, emprenedor, obert
a tothom, i capaç de afrontar els reptes més difícils.

Cori Roca Vila

Any del Tricentenari
Qüestió de voluntat
Deixeu-me començar l’escrit d’aquest
butlletí felicitant-nos tots plegats pel gran dia,
inoblidable, que ha estat la celebració de l’11 de
Setembre del Tricentenari. Amb una Barcelona plena
de gom a gom. Les xifres potser ja no tenen cap
importància, tots hem vist les imatges.... imatges que
han fet la volta al món!!
Un dia de convivència i civisme, sense cap incident,
un dia en què vàrem sortir de nou al carrer amb la
VOLUNTAT ferma de dir “ARA ÉS L’HORA” VOLEM
VOTAR i volem fer-ho al 9 de novembre d’aquest any.
Volem expressar la nostra VOLUNTAT a les urnes...
fa 300 anys que esperem i no podem esperar més!!
Necessitem viure aquest moment i en tenim dret som

Mª Encarnación Quílez
Valdelvira

¿A qué intereses servimos?
El hipócrita, a fuerza de engañar a otros, se
engaña a si mismo y se vuelve ciego para conocerse tal
y como es. Lo que expresa está lejos de sus intenciones
e intereses. Ésta mentira unida a la avaricia da
paso a la corrupción, al aprovechamiento indebido
de la administración de un patrimonio común. La
corrupción gubernamental es la desviación de los
fines de la función pública en beneficio particular.
Sin valores, los corruptos narcisistas y antisociales,
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Durant tot l’any i amb actes molt diversos s’ha
commemorat el Tricentenari de la pèrdua de les
llibertats de Catalunya. Des d’aquell 1714 les
generacions que ens han precedit han reconstruït
la nació que som avui: institucions, llengua,
organització territorial, usos i costums, universitats,
legislació pròpia, cossos de seguretat, xarxa de
comunicació...
Aquest 2014 la nostra generació es disposa a
convertir aquesta nació en estat. I ens disposem
a fer-ho per la força de la voluntat de la majoria
i junts. Ningú que estimi la democràcia i la pau pot
oposar-se a aquests dos preceptes.
Els mesos que vénen, la Història ens convoca amb la
solemnitat d’aquell 1714. I la resposta de cadascun de
nosaltres determinarà profundament el futur dels que
vindran. També des dels municipis ens comprometem
a respondre dempeus, amb l’ànim serè i l’esperit
fort. Ens comprometem a fer-nos dignes d’un futur
millor i d’un llegat que valdrà la pena.
Des del partit del govern de l’estat només arriben
mesures de càstig i repressió econòmica, cultural,
unos convencidos de que son superiores, y los otros
guiados por la necesidad de mostrar su superioridad,
no aceptan la culpa, quizás lleguen a sentir vergüenza
ante el escarnio público - pero no arrepentimiento junto con la sensación de impunidad. Sienten que sus
actos delictivos no tendrán consecuencias negativas
para ellos por lo que actúan sintiéndose fuera de la
ley. Así, ascendiendo en sus pretensiones, se impone
en su vida lo material apropiándose de todo lo posible,
incluyendo a personas, sociedades y naciones enteras.
Definitivamente, la corrupción posterga el desarrollo
de los pueblos.
Siempre se ha defendido que respetar el derecho a
la verdad y el derecho a la fama es una condición
indispensable para poder convivir en sociedad. Y
así es, si se permite la mentira, y el buen nombre
de cada uno queda a merced de cualquiera, la vida
social es imposible. Hay que pasar de la hipocresía a
la autenticidad. Y añado que hace dos mil años Pablo
de Tarso ya daba la clave a los Filipenses: “No obréis
por rivalidad, ni por ostentación, dejaos guiar por
la humildad y considerad siempre superiores a los
demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino

fins i tot a la mitjana del conjunt del pressupost de
la Generalitat (que és del 10%). Això sense oblidar les
dràstiques reduccions a les escoles bressol, els retards
en els pagaments de les beques menjador, l’eliminació
de la majoria de plans educatius d’entorn i de les aules
d’acollida, etc. En fi...
Davant d’aquesta realitat tan poc estimulant els
socialistes reafirmem el nostre compromís de lluitar
políticament per garantir la màxima qualitat i
equitat del nostre sistema educatiu. Van ser Governs
socialistes els que van apostar per desenvolupar
un sistema d’ensenyament públic i de qualitat. Cal
apostar per recuperar aquest model i acabar amb les
retallades indiscriminades que practiquen PP, CiU i
ERC. El nostre compromís en aquest sentit és total i
inequívoc.
Finalment, vull reconèixer en nom dels socialistes
l’excel·lent feina que cada dia fan els membres de la
comunitat educativa (professors, docents, AMPA, etc.)
a les escoles i instituts del nostre poble i del conjunt
del país. Malgrat les retallades (també de salaris) la
gran majoria de professors han multiplicat els seus
esforços per garantir que els alumnes gaudeixin de
la qualitat educativa que es mereixen. Tot el meu
reconeixement i homenatge a tots vosaltres. Sense el
vostre esforç diari i constant, no sempre reconegut,
res seria possible.
en matèria de sanitat, d’educació, d’ocupació. De
menyspreu cap al poble català, que des de fa tants i
tants anys aguantem.
Però ara diem PROU! I cada dia som més els
convençuts que el camí està escrit i el camí és clar: el
9N és la oportunitat que tenim a Catalunya i Espanya
de resoldre la situació d’una manera democràtica i a
l’alçada d’una Europa del segle XXI.
Nombrosos països europeus inclouen els referèndums
i les consultes a la ciutadania com la forma
democràtica més normal de demanar la opinió.
El poble de Catalunya ha decidit que vol triar el seu
camí i la Canonja també hi ha de ser. Els canongins
i canongines ens hauríem d’abocar al clam, a la
demanda de poder votar el 9N. Per això en el moment,
si cal, que s’hagi de demanar als ajuntaments la seva
implicació per tal de poder realitzar la Consulta,
nosaltres presentarem la petició al nostre Ajuntament
i demanarem el vostre suport.
Des dels partits polítics i des de les institucions hem
de fer pinya i fer el possible perquè el 9N els catalans i
les catalanes puguem votar lliurement i amb garanties
democràtiques.

buscad todos el interés de los demás”. En definitiva,
no hagamos nada por egoísmo o vanagloria,
consideremos que los demás son mejores que
nosotros, y no busquemos nuestro propio provecho
sino el de otros. Y así, nos irá a todos bien, seguro.
Atendiendo a nuestro pueblo, La Canonja, hago desde
aquí un llamado a la buena convivencia, al trabajo
para edificar, construir, sumar y aunar, para que
cada día todos los canongins y canongines podamos
disfrutar de nuestro entrañable municipio, pleno de
entidades y con un buen número de personas que
aúnan esfuerzos y dedicación para que así sea.
Quiero terminar estas líneas recordando a nuestro
querido amigo Luis Ahufinger, compañero fiel, vigilante
y comprometido, al que echamos mucho de menos, y
al que llevamos en nuestro corazón. Le ofrendamos
desde aquí nuestro más profundo reconocimiento a
él que ha trabajado en esta tierra y que la ha amado.
Ahora su cuerpo yace en ella, convencidos de que está
disfrutando de todo lo que ha sembrado. Gracias Luis
por tu entrega y amor. Hasta siempre.
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Presentació del llibre “Edewin
(la guerrera de Tintagel”)
a càrrec de l’autora Maribel
Molina Carrillo

Andrea Motis & Joan
Chamorro Group

Dia: 3 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de la Canonja

Dia: 25 d’octubre
Hora: 9 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
Venda d’entrades anticipades del 20 al 24
d’octubre al Castell de Masricart: 5 euros
Entrades a taquilla: 6 euros

Fira d’antiquaris i brocanters

Castanyot de la por

Dia: 5 d’octubre
Horari: tot el matí
Lloc: Avinguda Collblanc

Dia: 31 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Centre Obert de la Canonja

Destapa la Canonja

Fira d’antiquaris i brocanters
Dia: 2 de novembre
Horari: tot el matí
Lloc: Avinguda Collblanc

Dies: 10, 11, 12 i 17, 18, 19 d’octubre
Lloc: Ruta per 11 bars de la Canonja

I Trobada del Grup de Lectura
2014/15
Dia: 14 d’octubre
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Inscripcions: Taller
d’estimulació cognitiva
(nivell I)

Dies: 14 i 21 d’octubre
Horari: de 2/4 de 10 a 11 del matí
Lloc: Centre Cívic

NOTA:

“Mentirijillas” amb Nano
Márquez - Teatre Màgic

Dia: 20 de novembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

HORARI DEL CEMENTIRI
PER TOTS SANTS

“El rei de la Magiaflèxia” amb
Jean Philippe - Teatre Màgic

Dies 27, 28, 29 i 30 d’octubre
obert al matí de 9 a 14h.

Dia: 21 de novembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart

Dia 31 d’octubre
obert tot el dia de 9 a 20h.
Dies 1 i 2 de novembre
obert tot el dia de 9 a 20h.

Trobareu la informació actualitzada dels
actes a www.lacanonja.cat

Poliesportiu
de La Canonja
classes virtuals

TOT INCLÒS

PER 32 €
AL MES

Nova
temporada
MATRÍCULA

GRATUÏTA

Novetat!!

anima’t!!!
fes esport!!!

HORARI:

Feiners de 9:30 a 22:00 h
Dissabtes: de 10:00 a 20:00 h.
p àg . 19

i
2
1
L
A
DEL 10
4
1
0
2
E
R
B
CTU
O
’
D
9
1
L
A
7
1
l
Canonja
de

e
d
x
i
e
d
u
a
G

a
l
e
d
s
e
p
a
t
s
r
o
l
l
i
m
s
e
l

des-

2€

TAPA

TAPA +
BEGUDA

La Canonja
ELS LOCALS
ADHERITS A
AQUEST ACTE SÓN:
ORGANITZA:
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Ajuntament
de la Canonja

-BAR EL RACÓ DE L’ORFEÓ
-BAR RAMÍREZ
-BOCATIN MALAGUEÑO
PATROCINEN:

-BAR LA FLORIDA
-BAR ANTÍDOT
-BAR ÍNDALO

-GELADERIA EL POBLE
-COM A CASA
-BAR NOVA AMISTAT

COL.LABOREN:

la florida

-DOS ROSES
-PIZZERIA METRO

