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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: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissab-
tes al matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes 
de 15.30 a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i maquillat-
ge per bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 
13 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

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 d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 
15.30 a 22.h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la pista 
està oberta de 10 a 13 i de 16 a 22 h. Dissabtes de 10 a 13 h 
i de 16 a 22 h. Diumenges de 10 a 13 h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13 h i tardes de 15.30 a 22 h. 
Dissabtes: matins de 10 a 13 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 13 h.
poliesportiu@lacanonja.cat

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

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.
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

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1.
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: de dilluns a divendres de 9 a 13h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

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

-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h.

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 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torrefor-
ta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, 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

www.lacanonja.cat

Se
rve

is

basf?

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.
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 El govern obert és un concep-
te al qual es vinculen els tres grans principis 
de transparència, participació i col·laboració, 
que actualment s’està implantant en algu-
nes administracions públiques, conscients 
de la importància de tenir en compte el que 
pensa la població en la gestió municipal. Una 
d’aquestes administracions és l’Ajuntament de 
la Canonja, que fa una aposta clara i concreta 
per millorar la gestió i treballar per un govern 
cada dia més obert als canongins i canongines.

La participació activa en les polítiques públi-
ques és un dret de tots els ciutadans, i des del 
nostre govern creiem que els veïns han de par-
ticipar en el debat, deliberació i diàleg de mol-
tes decisions que es prenen diàriament i que 
ningú sap, de vegades, la dificultat que això 
representa.

Amb aquesta finalitat estem posant en marxa 
un projecte anomenat ALTAVEU CIUTADÀ, 
que permetrà als canongins opinar sobre la 
gestió municipal, les actuacions que duem a 
terme, els temes que més preocupen a la Ca-
nonja, etc. A través d’aquesta eina, de la qual 
podreu formar part de forma anònima, escol-
tarem el que ens hagueu de dir per millorar i 
retrem comptes del que fem i perquè ho fem.

L’Altaveu Ciutadà vol afavorir el diàleg i el consens, i vol ser també un exercici d’aprenentatge 
mutu per aprendre a treballar plegats, a compartir visions de futur i a sumar coneixements per 
afrontar els reptes del nostre poble.

La societat està canviant i l’Ajuntament s’adapta als nous temps. Les administracions ens obrim 
als ciutadans i volem sentir el que penseu tots vosaltres per poder millorar la vida política, 
econòmica, cultural i social del nostre poble.

L’alcalde i l’equip de govern hem treballat sempre pels veïns del poble, per servir al nostre mu-
nicipi i per situar la Canonja on es mereix. Ara volem sentir la vostra veu.

Des de l’Ajuntament us convidem a expressar les vostres opinions i fer propostes per arribar a 
consensos en temes que ens afecten a tots.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

La Canonja aposta pel
govern obert

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Actualitat

Serà notícia

En bloc

Portaveus municipals

Agenda

2

3

4, 5, 6

7

8 i 9

10,11 i 12

13

14

15

Su
mari
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 El 4 de juny, una seixantena de perso-
nes van rebre els diplomes que certifiquen que van 
assistir als cursos de formació ocupacional que 
ha organitzat per primer cop l’àrea d’Ocupació de 
l’Ajuntament de la Canonja. L’acte va ser presidit per 
l’alcalde, Roc Muñoz i el regidor d’Ocupació i Pro-
moció econòmica, Francesc Roca.

En les paraules de benvinguda, l’alcalde feia re-
ferència a la necessitat d’una bona formació per 
incrementar les possibilitats de trobar feina en un 
moment com aquest.  “La construcció ja ha deixat 
de ser el motor econòmic del país i la gent que tre-
ballava en aquest sector s’ha de reinventar i obrir 
nous horitzons”. 

L’Ajuntament ha començat en una primera tonga-
da amb dos cursos; un de manipulador d’aliments i 
l’altre de conductor de carretó elevador i màquines 
retràctils. Com deia el regidor d’ocupació, Francesc 
Roca, “hem escollit aquests cursos perquè són sec-
tors que envolten el nostre municipi, per una banda 
el sector serveis, hoteleria i restauració i per l’altre 
totes les empreses del polígon químic”.

L’Ajuntament de la 
Canonja lliura els 

diplomes dels primers 
cursos de formació 

ocupacional

Visita al Castell de 
Masricart pel crèdit 
de síntesi de l’IES 

Collblanc

Fi de curs,
a l’Escola d’Adults

María Encarnación 
Quílez, nova 

regidora del PP a la 
Canonja

 El passat 14 de juny, els alumnes de 
primer curs de l’IES Collblanc van visitar el Castell de 
Masricart durant la realització del crèdit de síntesi de 
final del curs que duia el títol “El nostre entorn”.

Un total de 130 alumnes repartits en varis grups van 
pujar a la sala noble del Castell per tal que l’Alcalde, 

 El 21 de juny el curs escolar 2012-13 
finalitzà; també a les aules de formació de persones 
adultes.

L’Escola d’Adults la Canonja ho ha volgut celebrar 
amb un dinar, on bona part de l’alumnat hi ha 
participat, fet que constata, una vegada més, el bon 
clima que impera de companyonia i de satisfacció 
pel treball fet i els resultats obtinguts.

Durant aquest curs s’ha comptat amb un bon 
nivell d’inscripcions, 65 alumnes en total, i s’han 
dut a terme els 7 programes específics i diferents, 
amb durada variable en funció del nivell: Formació 
Instrumental nivell I, Formació Instrumental nivell 
II i III, Català nivell Bàsic, Català nivell Intermedi, 
Informàtica Inicial, Informàtica Bàsica i Castellà 
nivell Inicial.

Mila Carreté, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament 
i  la mestra d’adults, la Montse Solé, conductora de 
tots els programes desenvolupats fan una valoració 
molt positiva del curs quant als participants, a 
l’assistència, constància, interès, voluntat, esforç 
i objectius generals i específics d’aprenentatge 
aconseguits, un any més. Cosa que encoratja i 
estimula per continuar i millorar, si cap, el proper 
curs 2013-14.

 María Encarnación Quílez Valdelvira 
va prendre possessió del càrrec de regidora del 
PP de l’Ajuntament de la Canonja, en la sessió 
extraordinària del Ple del passat 25 de juliol, en 
substitució de Jacinto Moreno Macías.

El regidor del PP, el 29 d’abril, va renunciar al 
seu càrrec i acta de regidor de l’Ajuntament de 
la Canonja. El Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària celebrada el 30 de maig, va acordar 
prendre coneixement de la renúncia, que es va fer 
efectiva en el mateix acte.

Comiat al director 
de BASF a la 

Canonja

 El 15 de juliol, l’Ajuntament de la Canonja 
va acomiadar a Joan Maria Garcia Girona i, durant 
l’acte, l’Alcalde Roc Muñoz, el va obsequiar amb un 
quadre de l’artista canongina Antonieta Veciana com 
a record del poble. El director del centre de producció 
de BASF a la Canonja viatja com a nou màxim 
responsable de la companyia per a Sudàfrica i tota 
l’àrea subsahariana, la sra. Anne Berg el substituirà 
en el seu antic càrrec.

Roc Muñoz, i la regidora d’Ensenyament, Mila Carreté, 
els hi donessin les explicacions pertinents per a poder 
respondre les preguntes del dossier del crèdit. Els 
alumnes també van visitar la Biblioteca municipal per 
a fer un taller de cerca d’informació i conèixer millor el 
funcionament del servei.
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Gent Gran Activa 2013

Acte de comiat per 
les jubilacions de 
dos professors de 

l’Institut

L’Escola d’Adults, 
al teatre

El Centre d’Estudis 
Canongins celebra 
els seus 30 anys

 El 17 de juny, a la Llar Municipal de 
Jubilats i Pensionistes de la Canonja, es va celebrar 
la festa de final de curs dels Espais Culturals Gent 
Gran Activa 2013, organitzats per la regidoria d’Acció 
social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja. La 
festa va reunir a la Gent Gran per gaudir d’una tarda 
plena d’activitats.

A primera hora, la Coral de la Llar va oferir un concert 
a vàries veus i en diferents idiomes amb noves 
cançons estrenades per a l’ocasió. Després del cant, 
el grup de ball va fer tota una exhibició de diferents 
ritmes, passant pel pasdoble fins a la cumbia.

La novetat d’enguany ha estat la celebració del I 
Concurs de Rebosteria amb més de 20 participants. 
La guanyadora d’aquesta edició va ser Librada Garcia 
Remei Torres i Paquita Cervera les dues finalistes. El 
jurat el formaven Aurelio Martín, Rosita Cendros, 
Enrique Morales i José Andrés García.

 El passat 27 de juny es va convertir, 
sens dubte, en una jornada molt emotiva per a la 
comunitat educativa de l’Institut Collblanc. Encarna 
Villanueva Sebastián i Jordi Melich Martrà tancaven, 
amb aquest acte de comiat, la seva etapa com a 
docents. Un emotiu i merescut homenatge que 
va comptar, entre els més de quaranta assistents, 
amb la presència dels inspectors del Departament 
d’Ensenyament Rafael Muñoz i Jordi Fortuny. 
Com a fermall d’or per a 
aquest bonic moment, la 
regidora d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Canonja, 
Mila Carreté, va obsequiar 
als homenatjats amb una 
obra fotogràfica del poble 
perquè tinguin la Canonja 
en el seu record. 

 L’obra de teatre escollida aquest curs ha 
estat “La familia irreal”, el musical, de les companyies 
Minoria Absoluta i la Dagoll Dagom, al teatre Victòria 
de Barcelona.

El 25 de maig, alumnes dels diferents programes de 
l’Escola d’Adults la Canonja, familiars i amics van 
poder gaudir i riure a gust amb la  família monàrquica 
espanyola, interpretada de manera satírica, 
simpàtica, particular i com no,  “campechana”, pels 
actors i actrius que els popularitzen al programa de 
TV3,  POLÒNIA, com són el Toni Albà (rei Joan Carles), 
la Mireia Portas (reina Sofia) o el Queco Novell 
(príncep Felip) entre d’altres.

L’Escola i el seu alumnat, s’enriqueix, s’apropa i va a 
cercar la cultura allà on es trobi, perquè no només 
culturitza l’educació, sinó tot allò que en forma part 
d’ella: teatre, literatura, museus, debats, articles 
d’opinió, etc...

 
 El dissabte 6 de juliol el Centre d’Estudis 
Canongins Ponç de Castellví commemorà el seu 30è 
aniversari de fundació, a la seva seu social de la plaça 
Mestre Gols. S’adherí, així, a l’Any Salvador Espriu amb 
una conferència a càrrec d’Enric Gallén, professor de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i historiador 
del teatre, sobre el tema  Salvador Espriu i el teatre. 
Tanmateix, tot i analitzar les tres  grans obres d’Espriu, 
el conferenciant comentà també la vinculació que el 
director teatral Ricard Salvat mantingué amb el Centre 
d’Estudis Canongins i l’escenificació que féu de La pell 
de brau. 

Posteriorment, al bell mig de la plaça, hi hagué un sopar 
a la fresca amb la participació de 150 persones i al qual hi 
assistiren l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz,  el director 
dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a 
Tarragona, Jordi Agràs, el regidor de Cultura, Salvador 
Ferré, i diversos regidors i regidores canongins. El 
president del Centre d’Estudis Canongins, Francesc Roig 
Queralt acompanyat també dels expresidents de l’entitat 
Josep Llop Tous i Carme Tomàs Martorell tallaren el 
corresponent pastís d’aniversari.

L’acte va concloure amb un concert de jazz a càrrec de 
Xavier Pié Trio i també amb el lliurament d’una obra 
plàstica d’Artdebutxaca original de l’artista Violeta 
Bofarull Veciana, creada especialment amb motiu del 
30è aniversari. A la planta baixa del local social del 
CECPC l’artista hi mostrà una instal·lació de trenta 
peces d’Artdebutxaca en commemoració dels 30 anys 
de l’entitat.

I Campus de futbol
a la Canonja

La tercera edició de 
l’Estiu Actiu

 Aquest any, durant les dues setmanes del 
8 al 20 de juliol, s’ha realitzat el I campus d’estiu de 
futbol a la Canonja organitzat per l’Escola de Futbol 
Base de Sant Sebastià amb la col·laboració de la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja.

En acabar les jornades esportives, es va celebrar 
una festa de cloenda on els 110 infants participants 
van rebre el seu diploma i la valoració per part dels 
monitors.

 L’Estiu Actiu són unes jornades lúdiques 
adreçades al jovent del poble que se celebren durant 
el mes de juliol i que, enguany, compleixen la 3a 
edició amb uns 25 participants. Les jornades es duen 
a terme al Punt d’informació Juvenil (PIJ), on també hi 
ha l’Espai Jove.

La protagonista d’aquesta edició ha estat la bicicleta, 
ja que per realitzar les sortides a la platja i als espais 
on es feien les diferents activitats com el pàdel i els 
tallers s’ha utilitzat com a mitjà de transport. També 
s’han ofert altres activitats com aprendre a anar en 
caiac, tallers de cuina, jocs, gimcanes, etc.

La il·lusió, les ganes i l’alegria dels i les joves fan 
possible l’Estiu Actiu a la Canonja.
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CEDIDA

El Canonjamusic 
2013

ja té els 3 escollits

Els superherois al Casal d’Estiu

L’Ajuntament i BASF renoven el conveni 
d’ajut a les entitats canongines

 L’edició 2013 del Canonjamusic 2013 ja 
té els artistes premiats per cada estil musical del 
concurs. Dels 12 concursants, entre conjunts i djs 
que participaven en les diferents categories, el grup 
seleccionat per tocar al Mamut Rock ha estat A-Tok; 
els locals Good Fellas actuaran la nit del Canonjam; 
i Dj Nako ha estat el guanyador de la  la categoria 
de música electrònica. La puntuació per escollir els 
guanyadors es dividia amb un 50% dels vots del 
públic assistent a les actuacions i l’altre 50% sortia 
dels vots del jurat format per 5 joves del municipi, que 
participen activament en projectes musicals.   

Aquest concurs pretén, a més a més de promoure els 
joves artistes i els locals de la Canonja, que el públic 
participi i doni el seu vot per les actuacions que 
més els hi agradaria gaudir durant les festes d’estiu 
canongines del Mamut Rock, Canonjam i el festival 
d’Acmea.

El Canonjamusic està organitzat conjuntament per 
Acmea i la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració 
dels bars Racó de l’Orfeó, La Nova Amistat, L’Antídot, 
el Restaurant Coronado, Bar Ramírez, la Font i el Pub 
Singlot.

 Durant les set setmanes del Casal 
d’Estiu canongí, els infants han gaudit d’activitats 
relacionades amb els seus ídols dels còmics més 
fantàstics i han après a resoldre conflictes enfrontant-
se als problemes que causen els malvats de les 
històries de superherois i malignes.

Seguint amb la temàtica d’aquesta edició, el casal 
ha rebut la visita de Desiree Martínez, dibuixant i 
escriptora de còmics i manga, que ha ensenyat als 
infants l’art de dibuixar còmic fent una demostració 
del seu talent i habilitat.

Com a activitats extraordinàries, el grup dels més grans 
s’han refrescat a la platja de l’Arrabassada mentre els 
petits feien sortides pel poble i, els dimecres, anaven 

 El dilluns 15 de juliol, al migdia, a l’edifici Augusta de l’empresa BASF ESPAÑOLA es va celebrar l’acte 
d’entrega de les aportacions econòmiques que realitza anualment l’empresa a diferents entitats canongines, amb 
la presència de l’Alcalde, Roc Muñoz, el Director del centre de Producció de BASF Joan Maria Garcia Girona i la 
futura directora Anne Berg. Aquestes subvencions responen a un conveni que l’Ajuntament de la Canonja signa 
des d’anys enrere amb BASF ESPAÑOLA amb l’objectiu de col·laborar econòmicament amb el poble i promoure 
les iniciatives que fomenten les activitats educatives, laborals, culturals, esportives, etc.

25 anys del Bià i l’Esperança
 Els gegants de la Canonja van celebrar el 
passat 13 de juliol els seus primers 25 anys. La diada 
va comptar amb la participació de diverses colles 
geganteres acompanyades de grallers i timbalers 
que van recórrer els carrers de la Canonja amb ball 
i música observats pels ulls incrèduls i divertits dels 
més petits del poble.

a escoltar contes fantàstics i a fer manualitats a la 
Biblioteca Pública de la Canonja. A més a més, per 
combatre la calor, grans i petits s’han remullat a la 
piscina municipal i, per descobrir els racons de la 
Canonja, han realitzat gimcanes pel poble. I un cop 
més, el casal també ha organitzat la Peonada Popular 
i la Batucada per la Canonja on tothom hi ha estat 
convidat.

La Vetllada final tingué lloc el 26 de juliol a la Plaça 
Catalunya. Aquesta festa és el tret distintiu i la marca 
d’identitat de les jornades. És un punt de trobada 
entre tots els participants, els infants, els monitors, les 
famílies i tota la gent que s’implica en la realització del 
Casal d’Estiu de la Canonja. 

El regidor de Cultura, Salvador Ferré, va felicitar 
a la colla gegantera, a l’Orfeó Canongí i als artistes 
creadors del Bià i l’Esperança per aquests 25 anys de 
manteniment de la tradició amb un esforç que ha anat 
paral·lel a la recuperació de la municipalitat.
L’acte va culminar amb un sopar a la plaça de Catalunya 
al que hi assistiren les diferents colles geganteres i tot 
una colla de canongins amics del Bià i l’Esperança.
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 Inicia un projecte de participació ciutadana 
amb l’objectiu de que els canongins puguin opinar so-
bre el què fa l’Ajuntament i fer sentir la seva veu.

L’Ajuntament de la Canonja està treballant per ser 
cada dia més un govern més obert. Amb aquest ob-
jectiu posa en marxa el projecte “Altaveu Ciutadà” que 
consistirà en posar a disposició de la ciutadania, que 
voluntàriament vulgui participar-hi, una plataforma 
on pugui expressar la seva valoració i opinió entorn 
les accions que va realitzant l’Ajuntament i entorn les 
problemàtiques i necessitats del municipi.

La participació suposarà donar resposta a diferents 
formularis telemàtics que s’enviaran periòdicament i 
personalment a les persones participants, i que trac-
taran sobre les accions que vagi realitzant o tingui 

Vols opinar sobre el que fa el teu Ajuntament?

FES SENTIR LA TEVA VEU

Informa’t i participa:
www.lacanonja.altaveuciutada.cat 

LA SOCIETAT ESTÀ CANVIANT
I les administracions públiques hem de ser conscients de la importància de tenir en 
compte i incorporar el que pensa la població en la gestió municipal.

APOSTEM PEL GOVERN OBERT
Aquesta és l’aposta de l’Ajuntament de La Canonja en vistes a millorar la seva gestió 
i a treballar per un govern més obert a la ciutadania.

Amb aquest objectiu posem a l’abast de tothom aquesta eina que permetrà que els 
ciutadans i les ciutadanes ens puguin fer arribar la seva opinió i la del seu entorn.

Escoltarem el que ens hagueu de dir per millorar i retrem comptes del que fem i de 
perquè ho fem.

COM PODEU OPINAR?
A través de l’Altaveu Ciutadà, del qual podreu formar part de manera totalment 
anònima.

Aquesta eina es concreta en una sèrie de consultes cada dos o tres mesos mit-
jançant qüestionaris a internet que farem arribar als veïns i veïnes que vulgueu 
participar voluntàriament en aquest projecte durant un període aproximat de dos 
anys.

Podreu opinar sobre la gestió que fem des de l’Ajuntament, les actuacions que 
duem a terme, els temes que més preocupen al municipi i altres temes d’interès 
municipal.

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
www.lacanonja.altaveuciutada.cat

Projecte desenvolupat per Gabinet Ceres 

Altaveu Ciutadà de la Canonja

Ara tocaL’Ajuntament,  un clar exemple de govern obert

TREBALLEM PER UN GOVERN MÉS OBERT 

Vols opinar sobre el que fa el teu Ajuntament? 

Fes sentir la teva veu 

 

Informa’t i participa: 

www.lacanonja.altaveuciutada.cat  

previstes l’Ajuntament i altres temes d’interès per a 
la ciutadania. Aquest projecte es durà a terme durant 
aquest any i el proper.

La plataforma anirà incorporant periòdicament dife-
rents formularis que els voluntaris i voluntàries po-
dran contestar, de manera confidencial, dins un ter-
mini delimitat. Les aportacions recollides serviran per 
ajudar a l’Ajuntament a dissenyar o redirigir les seves 
actuacions.

Per tant, aquest projecte vol fomentar la col·laboració 
i participació de la ciutadania del municipi en la gestió 
municipal, garantint una escola activa de les opinions 
i tenir-les en compte alhora de prendre les decisions 
a les que afectin.

Us animem a participar-hi i a ser actors protagonistes 
del futur del nostre municipi.

Salvador Ferré Budesca
Regidor de Participació ciutadana

Trobareu més informació al web:
www.lacanonja.altaveuciutada.cat 

Gabinet Ceres està adherida a la Llei de 1998 de Pro-
tecció de Dades i al Codi de Conducta d’Investigació de 
Mercats. Això vol dir que la seva informació personal 
quedarà en tot moment en mans de Gabinet Ceres que 
tractarà les seves respostes de forma completament 
confidencial i anònima.
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De nou, la
Festa Major d’Estiu

Joan Sabaté Borràs, 
pregoner de la
 Festa Major

 Sí, ja ho sé, jo sóc el primer que penso 
que no acabem de sortir d’una festa i ja ens posem a 
l’altra. Que si de Sant Sebastià a Carnaval amb un pas 
de pardal, que tot seguit la municipalitat i ara, després 
d’un estiu atapeït cada cap de setmana, tanquem la 
temporada pel broc gros amb una Festa Major que 
gairebé va més enllà del Sant Magí dels nostres “veïns” 
tarragonins.
Ara, també us ho dic, no patiu pel pressupost perquè 
de la mateixa manera que hem mantingut la despesa 
amb moltes coses, també ho hem fet a la partida de 
festes.

Que com ho hem fet?, doncs gràcies a tots vosaltres, 
durant l’any, des de les Entitats fins als veïns dels 
diferents carrers i places, passant per colles de carnaval 
s’han abocat a la festa, no únicament amb la seva 
participació, també a l’organització. I vet aquí que el 
mèrit de l’Ajuntament és únicament el d’acompanyar 
i donar suport a les diferents iniciatives. Així ens hem 
trobat, com qui no vol la cosa, al mig de la Festa Major 
amb una colla d’actes que ja haguessin volgut molts 
pobles abans de la crisi.

Potser ha estat això, que entre tots i davant les 
dificultats, hem volgut pensar “que ningú ens amargui 
la festa” i junts hem col·laborat, cooperat i treballat 
per aconseguir-ho. El mèrit de l’Ajuntament, posar-ho 
tot en solfa, la resta, és festa!!

Que els diables i gegants us acompanyin. Bona Festa 
Major

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes

 Senador i portaveu adjunt de l’Entesa pel 
Progrés de Catalunya. Ha estat alcalde de Tortosa 
(1999-2007), conseller comarcal del Baix Ebre i 
diputat al Parlament de Catalunya.  És llicenciat en 
Geografia i Història per la Universitat de Barcelona 
(1981). És professor d’Ensenyament Secundari de 
Geografia i Història, amb plaça a l’Institut Cristòfol 
Despuig de la mateixa ciutat. Va nàixer a Tortosa el 
1957.

Dissabte 3 d’agost:
-MAMUT ROCK
Plaça de Catalunya.12 de la nit
Aspencat, Papagayo, A-tok (guanyador del Concurs Ca-
nonjamusic 2013)

Dilluns 5 d’agost:
Festa de Masricart
-JOCS PER LA MAINADA
A càrrec de “Jocs ambulants”
A les 6 de la tarda

-MISSA SOLEMNE a les 8 del vestpre, a l’església 
de la Mare de Déu de l’Esperança. Comitiva d’autoritats 

A continuació, 

-Gegants i grallers

-Aperitiu popular

-Sopar de veïns
Al vespre

-Ball amb “Zona wifi”
11 de la nit

Divendres 9 d’agost
-Sopar Ecològic i ball amb
folkatr3s
Plaça Mestre Gols. A 2/4 de 10 del vespre
Organitza: La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibili-
tat. Venda de tiquets de l’1 al 6 d’agost a l’estanc “Cal 
Quimet” al preu de 9€

Dissabte  10 d’agost 
-Campionat de futbol i
dinar popular
Zona del Sector Nord
A càrrec d’Ateneu Popular La Mina
Inscripcions a l’Ateneu Popular la Mina i Punt 
d’Informació Juvenil fins dimecres 7 o mitjançant el 
correu ateneulamina@gmail.com
Preu del dinar 6 €

-Diada de l’Amistat
C/ Raval, davant de la societat La Nova Amistat. 
A partir de les 6 de la tarda.
Inflables per als més petits

Sopar de l’amistat
2/4 d’11 de la nit. Obert a tothom
Venda de tiquets a l’estanc “Cal Quimet”
Llibreria Roig

Fi de festa amb la màgia d’aprop del mag Roig

Organitza: Societat La Nova Amistat

-Canonjam
A la zona del poliesportiu
De 6 de la tarda a 1 de la matinada

Diumenge 11 d’agost
-“El Tià i la Lola van de Festa Ma-
jor”
Plaça Mestre Gols. 8 del vespre
concert amb els alumnes de timbal i gralla de l’Escola 
de Música de l’Orfeó Canongí
Organitza: Escola de música de l’Orfeó Canongí

-classes esportives 
populars
Poliesportiu Josep Canadell i Ve-
ciana
7 de la tarda: Aquagym
8 del vespre: Zumba
9 del vespre: Spinning
10 de la nit: exhibició de karate

Del dissabte 3 al dissabte 24
-Vermut i pinxo
Del 3 al 24 d’agost, es podrà fer el vermut acompanyat 
de bona música i dels millors pinxos del municipi.
Dissabte 3
Racó de l’Orfeó (Terrassa del propi bar)
Dissabte 10
El Pintxo -  (Porxos col·legi)
Diumenge 11
Bar Ramírez-  (Porxos col·legi)
Diumenge 18
Bar Joaquín - (Rambla Collblanc)
Dissabte 24
Bar Antídot -  (Illeta davant del bar)
Concert, vermut i pinxo per 1 €
Dimecres 14
-Vestida dels gegants Bià i Esperança i 
primera balladeta de la Festa Major
Plaça del Castell. 2/4 de 8 del ves-
pre
A càrrec dels amics dels gegants de 
l’Orfeó Canongí



LA SAMARRETA
DE LA FESTA MAJOR 

D'ESTIU 2013

Disseny: Mo Espasa

La venda de la samarreta de la 
Festa i el servei de bar aniran a 
càrrec de l’Agrupament Escolta i 

Guia Bisbe Borràs.

ACTES PIROTÈCNICS
Els propers dies 14 i 18 d’agost amb motiu de la 
festa Major d’Estiu, tindran lloc diferents actes amb 
ús de pirotècnia. 

Mesures de seguretat bàsiques que es recomanen 
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 qualsevol 
obstacle que pugui destorbar el recorregut del co-
rrefoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les 
taules i les cadires, etc.

• Es mantindran les finestres i obertures en gene-
ral 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 puguin 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 cercavila de foc, per evitar 
mals pitjors a la gent i al propi cotxe.

Preguem doncs que tingueu en compte les esmen-
tades 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.
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-Pregó de Festa Major
Sala noble del Castell de Masricart. 8 del vespre
Excm. Sr. Joan Sabaté Borràs. Senador

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, Ascó i Riudoms
Itinerari: Carrer Poetes Bertran, Avinguda M. Carrasco i 
Formiguera, Plaça del Castell, Carrer Masricart, Carrer 
Raval fins davant de l’Ajuntament

-Remullada

-Ball de Festa Major
Plaça de Catalunya. 12 de la nit
Orquestra Cimarrón

Dijous 15 d’agost

-Concurs d’escalada infantil
Rocòdrom. De 10 a 12 del matí
Organitza: Club Excursionista La Canonja

-Anada a ofici
Sortida des de la Casa de la Vila. 2/4 de 
12 del migdia
Amb els gegants Bià i Esperança de la 
Canonja i la Cobla Cossetània de Tarra-
gona

-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

-Espectacle infantil
Espectacle familiar a càrrec de Passabarret
Plaça de la O. 8 del vespre

-Concert de Festa Major
Plaça Catalunya. 8 del vespre
Orquestra Montgrins

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

Divendres dia 16

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

-Alarma Nuclear
Un espectacle de Commedia dell’Arte
Plaça de la O. 8 del vespre
A càrrec de la Companyia La Palpebra

-Ball de Festa 
Major
Plaça Catalunya. 12 de la nit
Orquestra Tandem

Dissabte 17 d’agost

-Matinades
8 del matí
A càrrec del Grallers de 
l’Orfeó Canongí

-Activitats i tallers per als més petits
Parc dels Pins de ca Forgues. D’11 a 1 del matí
A càrrec de Passabarret

-Exhibició castellera
Davant de l’Ajuntament. 6 de la tar-
da
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Colla Xiquets del Serrallo

Mentrestant, al carrer Raval.

-II Edició del Cafè i Desperta! 
Cafès i licors d’arreu dels Països Catalans. 
A càrrec de l’Ateneu Popular la Mina

-Havaneres i rom cremat
Plaça de la O. 8 del vespre
Grup d’havaneres Sopa de peix

-Ball de Festa 
Major
Plaça de Catalunya. A 2/4 de 
12 de la nit
Orquestra Girasol

Diumenge 18 d’agost
-Festa aquàtica
Piscina municipal
D’11 del matí a 2 de la 
tarda

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

-Tornejos de Fest

Major de l’Orfeó Canongí
A partir de 2/4 de 6 de la tarda

-FINALS DELS TORNEJOS (Ping-pong, Futbolí, 
Billar, Botifarra, Escacs i Futbol-monedes) 
A 2/4 de 7 de la tarda

-CAMPIONAT DE SUDOKUS
(inscripcions al mateix moment)
A les 7 de la tarda

-III CONCURS DE LLENÇAMENT DE 
PINYOL D’OLIVA
A 2/4 de 9 del vespre:
(inscripcions al mateix mo-
ment) 

-Entrega de
trofeus
Inscripcions a orfeocanongi@orfeocanongi.com o al bar 
de l’Orfeó fins dimecres dia 7 d’agost

-PasióN Azteca
Plaça de la O. 8 del vespre
A càrrec de la companyia Pasión Azteca

-Cercavila cap els focs
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 
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Se
rà 

no
tíc

ia

 El passat 17 de juliol es va constituir la 
Comissió del Carnaval 2014 i adoptà l’acord d’obrir la 
formalització d’inscripcions per a la rua de Carnaval 
de l’any vinent. La inscripció es pot realitzar al Castell 
de Masricart en el seu horari d’obertura que durant el 
mes d’agost és de 9 del matí a 1 del migdia. 

La Comissió de Carnaval està formada per represen-
tants de sis colles i dues persones triades per la regi-
doria de festes. S’encarrega d’organitzar i coordinar 
els actes que es porten a terme durant el carnaval que, 
l’any 2014, se celebrarà entre el 21 de febrer i el dia 
2 de març.

 El proper 5 d’agost, es reprenen un any més els actes de l’antiga Festa 
Major de Masricart. Amb diferents actes que s’inicien a les 6 de la tarda amb tot 
un seguit de jocs d’habilitat i enginy per a nens i nenes, la celebració segueix 
amb la presència dels gegants i grallers que acompanyaran a tots els presents 

cap a la missa solemne.

A continuació, es podrà 
celebrar la festa amb un 
aperitiu popular i final-
ment el típic sopar de 
veïns. A les 11 de la nit, 
ball amb el conjunt Zona 
Wifi. Hi haurà servei de 
bar.

Hi haurà servei de bar a 
càrrec del Club Excursio-
nista La Canonja.

 La celebració de l’11 de setembre es portarà 
a terme un any més als jardins del Castell de Masricart 
amb una ofrena per part de l’Ajuntament i les entitats 
a 2/4 d’1 del migdia.

Enguany, l’acte institucional, a més a més dels par-
laments de l’alcalde Roc Muñoz i el regidor de par-
ticipació ciutadana Salvador Ferré inclourà la lectura 
poètica de Salvador Espriu a càrrec del grup de lectura 
de la biblioteca pública. Es compta igualment amb la 
col·laboració de diversos músics canongins per tal 
d’interpretar diferents fragments musicals i Els Sega-
dors com a cloenda de l’acte.

Per altra banda, el dia 10 a 2/4 de 9 del vespre a 
l’església de Masricart, està prevista la realització d’un 
concert a càrrec del quartet Alart que interpretarà 
obres de Gaspar Cassadó, Pau Casals, i Albert Guino-
vart.

 Els Amics del Cavall de la Canonja coordi-
nen un any més la diada dels tres tombs que es cele-
brarà el diumenge dia 15 de setembre, iniciant-se amb 
el tradicional esmorzar al Sector Nord. 

Al voltant de la 1 del migdia està prevista l’arribada 
del seguici a la plaça del Castell on es procedirà a la 
benedicció d’animals.

S’inicia el període 
d’inscripció de 

les comparses de 
Carnaval

Festa de la Mare de Déu
de les Neus a Masricart

Diada Nacional
de Catalunya

Els Tres Tombs
a la Canonja

 Les regidories de Cultura i Participació ciutadana han posat en mar-
xa una enquesta per demanar l’opinió als canongins i canongines sobre la 
instal·lació d’una pèrgola fèrrica al Jardí del Castell de Masricart, en substitució 
de la gran morera que va caure malalta l’any passat. L’enquesta es pot contestar 
a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.lacanonja.cat.

Jordi Rocosa, inventor de formes i creador de paisatges visuals, ens proposa 
aquesta pèrgola fèrrica pel pati del Castell de Masricart, una proposta artís-
tica innovadora que pot donar 
una nova visió a l’emblemàtic 
espai. L’estructura amb una su-
perfície de 13 per 3 metres, que 
combinaria el ferro amb plantes 
ornamentals, també compliria 
la funció d’un gran para-sol 
creant així un espai d’ombra al 
pati.

La maqueta i una petita mostra 
de la pèrgola fèrrica es poden 
veure al Castell de Masricart.

Tu què n’opines?
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Serà notícia

Aquest estiu a la Biblioteca contes per a fer pas-
sar la calor!

 Tots els dimecres de juliol hem explicat con-
tes d’herois, heroïnes i malvats als més menuts, coin-
cidint amb la temàtica del Casal d’Estiu de la Canonja 
d’enguany. Així, tal i com ja van fer l’any passat, els 
nens i nenes del Casal d’estiu van venir a la Biblioteca 
a conèixer noves històries i a divertir-se. Cada con-
te anava acompanyat de diverses manualitats. S’han 
fet piruletes, cases de sucre i caramels d’en Hansel i 
la Gretel, nassos i orelles d’ase d’en Pinotxo, sabates i 
corona de la Ventafocs...

La Biblioteca de la Canonja us desitja bon estiu i bona Festa Major
L’Oca d’or clou el Senalló de contes 2013

 El primer dimecres de juny vam tenir l’Albert 
Estengre a la Biblioteca. Ens va explicar l’Oca d’Or, un 
conte escrit pels germans Grimm. La versió que en va 
fer l’Albert Estengre va ser molt divertida. Els infants es 
van disfressar, van escoltar i van participar en el conte, 
passant-s’ho molt i molt bé!  Mentre l’Albert explicava 
la història, i a mesura que apareixien nous personat-
ges, demanava voluntaris d’entre el públic que, disfres-
sats, acabaven formant part del conte. 

Una novel·la sobre la història recent clou el Grup 
de Lectura

 El 19 de juny la Biblioteca va celebrar la 
cloenda del Grup de lectura 2012-2013. La coneguda 
escriptora, Margarida Aritzeta, ens va acompanyar per 
comentar la seva darrera novel·la El pou dels maquis. 
La novel·la, ambientada en la postguerra i basada en 
fets reals, narra la història de quatre maquis que ca-
vaven un pou a la masia Cardellà, on ara viu l’autora, 
entre el 1946 i el 1947. Un relat que comença a Valls i 
que té com a fil conductor el pare de l’autora. La Mar-
garida Aritzeta va portar les diapositives dels docu-
ments que li van servir per a escriure la novel·la i de 
les fotografies d’indrets i personatges presents en la 
novel·la. Aquests es troben recollits en el llibre El pou 
dels maquis: els fets, els documents de la mateixa au-
tora.

La Biblioteca us desitja bona Festa Major!

 Durant el mes d’agost la Biblioteca de la Ca-
nonja restarà tancada al públic, fins el 2 de setembre 
que tornarà a obrir les portes en horari especial, els 
matins de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i la 
tarda del dilluns de 4 a 8 del vespre. A partir del 12 
de setembre, quan s’inici el curs escolar, la Biblioteca 
tornarà al seu horari habitual.

Tres grups amb un directe enèrgic i festiu pel Mamut Rock 2013
Dia: 3 d’agost
Hora: 12 de la nit
Lloc: plaça de Catalunya 

ASPENCAT  (CAP DE CARTELL)

 Banda de la Marina Alta (País Valencià) de 
reggae i fusió amanits amb algunes gotes electròni-
ques. Aspencat ha aconseguit un so propi i personal 
que trasllada als seus directes amb un dinamisme in-
creïble.

Aquest 2013, Aspencat prepara un nou abordatge 
amb “Essència” un disc amb el qual la banda explora 
nous territoris electrònics amb nous estils com ara el 
Dubstep. “Essència” és l’evolució natural d’Aspencat 
sense perdre el segell dels sons greus i del llaüt i el 
missatge incisiu i crític que els caracteritza, senyes 

d’identitat que els han convertit en una de les bandes 
valencianes més emergents!
El directe d’Aspencat arriba carregat de sorpreses, di-
namisme i força, que mitjançant la contundència dels 
greus i sintetitzadors pretén elevar a la màxima potèn-
cia el treball de composició i de gravació fet a l’estudi.

PAPAGAYO
 El vol de Papagayo comença a finals de 
l’any 2010, i desprès de dos anys ja ha estès les ales per 
diferents pobles del país compartint escenaris amb La 
Pegatina, Bongo Botrako, Txarango o Obrint Pas entre 
altres. Fan música despreocupada i festiva amb tocs 
d’ska, rock i rumba.

Aquest hivern han estat a l’estudi “La Panchita” gra-
vant ORIGEN, el seu primer disc, sota la producció de 
Chalart 58 (Kinky Beat). El disc està disponible en des-
càrrega lliure a la pàgina web del grup:
www.papagayo.cat

A-TOK
 A-tok ha estat el grup guanyador de la ca-
tegoria de rock d’aquesta edició del Canonjamusic. 
Això li ha permès tocar en directe al Mamut Rock.

A-tok neix a finals d’agost de l’any passat, quan un 
grup d’amics, estudiants de música es reuneixen sota 
el propòsit de consolidar un grup. Tots ells tenien un 
projecte en ment des de feia molt  temps i el van voler 
posar en comú. Fruit d’aquella trobada va sorgir la idea 
d’aquesta banda de música amb l’objectiu de trobar un 
estil fresc, enèrgic i que faci vibrar a la gent en cada 
directe.

A-tok cerca una barreja d’estils entre el Rock, l’Ska, el 
reggae i el Folk. La banda vol mesclar la sonoritat i el 
color d’instruments habituals en aquest tipus de for-
mació amb instruments de la nostra cultura com són 
el Fiscorn i la Gralla i d’aquesta manera donar impor-
tància a les arrels tradicionals.
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 La regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de 
la Canonja treballa per facilitar la recerca de feina i 
generar activitat econòmica al municipi, per aquest 
motiu, ha posat en marxa la borsa de treball munici-
pal. 

Aquest servei està adreçat als canongins i canongines 
que busquen feina i a les empreses, tant del nostre 
municipi com de la resta del territori, perquè puguin 
fer difusió de les seves ofertes professionals.

L’objectiu d’aquest servei municipal és donar suport 
prioritàriament al col·lectiu de persones aturades, així 
com oferir a les empreses una eina eficaç per a publi-
car les ofertes de feina i  generar ocupació.

Des de la Borsa de Treball es realitza un seguiment 
personalitzat i detallat de cada persona desocupada 
amb la recerca de feina.

Totes les persones que vulguin accedir i fer ús de la 
Borsa de Treball, ho poden fer a través de la web mu-
nicipal, www.lacanonja.cat, clicant el següent botó:

També es poden adreçar a les Oficines Municipals 
d’Atenció al Ciutadà (C/ Raval, 11) i demanar cita amb 
la tècnica del Servei d’Orientació i Intermediació de 
l’Àrea d’Ocupació.

Aquest mes de juliol 
s’ha posat en marxa
la Borsa de Treball 

Municipal

 L’Escola d’Adults, en marxa novament. El 28è 
curs de formació d’adults al poble s’engega el mes de 
setembre amb la matriculació als diversos programes 
que s’ofereixen i que inclouen: 

Cicle de Formació instrumental: Ensenyaments per a 
persones alfabetitzades o no, que volen assolir les com-
petències mínimes de la lectura, l’escriptura, el càlcul i 
cultura general.

Una manera intel·ligent d’aprofitar el temps!

Ensenyaments inicials i bàsics: L’objectiu és que els 
destinataris adquireixin el grau de competència míni-
ma per desenvolupar-se en la societat. Els ensenya-
ments inicials inclouen: iniciació a la llengua catalana, 
iniciació a la llengua castellana, iniciació a la infor-
màtica.

Del 3 al 13 de setembre, de 16 a 18 h., a l’Aula d’Adults 
ubicada al Centre Cívic s’oferirà la informació que es 
requereixi i es matricularà a tota aquella persona inte-
ressada i resident a la Canonja.

L’Ajuntament de la Canonja 
aposta per reduir l’atur i impulsar 

l’emprenedoria

 L’Ajuntament de la Canonja, mitjançant 
la regidoria d’Ocupació i Promoció econòmica, s’ha 
posat com a fita dedicar més recursos econòmics per 
impulsar i fomentar l’ocupació i millorar la formació 
ocupacional de les persones en situació d’atur. 

El darrer ple del mes de maig, va aprovar un programa 
d’impuls i foment de l’ocupació, que ja està en mar-
xa, i que es compon de subvencions amb tres línies 
directes: 

- Ajuts a les empreses que contractin persones atu-
rades del nostre municipi, amb la quantitat  de 700€ 
per contracte. 

- Ajuts als nous emprenedors, establint un sistema 
d’incentius per a la promoció de  l’emprenedoria i 
l’afavoriment de la creació i establiment de noves em-
preses al municipi, amb un ajut de 2.000€. 

- I una tercera línia d’ajuts amb l’objectiu de donar 
suport a l’activitat empresarial i comercial  de la Ca-
nonja, que té com a objectiu incentivar la implantació 
d’establiments comercials. 

A banda d’aquest programa, també s’estan dedicant 
recursos públics per a millorar la formació de les per-
sones aturades a través de cursos ocupacionals amb 
l’objectiu de millorar la seva qualificació professional. 

Nova Oferta formativa ocupacional impulsada per 
la regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica

Després de la gran acceptació que han tingut els 
cursos de formació Ocupacional organitzats durant 
els mesos d’abril i maig, la regidoria d’Ocupació de 
l’Ajuntament de la Canonja oferirà, de setembre a des-
embre, nous cursos adreçats principalment a persones 
desocupades del municipi.

• Curs d’Auxiliar de comerç (duració: 210 hores)

-170 hores teòriques distribuïdes en:
50 hores de Tècniques d’Atenció al client
60 hores d’Anglès comercial
60 hores de Rus comercial
40 hores de pràctiques no laborals en empreses del 
sector

• Curs de manipulador d’aliments (duració: 6 hores)

• Curs de carretó elevador i retràctil (duració: 24 hores)

• Curs de Informàtica Bàsica (duració: 40 hores)

Totes aquelles persones que estiguin interessades en 
el programa d’Impuls i Foment de l’Ocupació o en rea-
litzar algun curs ocupacional, poden adreçar-se a les 
Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (C/ Raval, 11) 
i realitzar la sol·licitud corresponen.
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En bloc
L’Ajuntament de la Canonja ha invertit 100.000 euros 

en la recuperació del jaciment de la Boella
Després de cinc anys de sondejos, la Boella es prepara ja per 
afrontar la primera excavació sistemàtica i recuperar un nou 
mamut.

Una altra fita és la redacció del pla director en el que estan 
treballant de forma conjunta l’Ajuntament i  l’IPHES a parts 
iguals i que està previst que es presenti a la tardor.

 Cinc anys després de sondejos en diferents zones del jaciment de la 
Boella, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) pre-
para ja la que serà la primera excavació sistemàtica, cosa que representarà la 
consolidació d’aquest projecte de recerca, que duen a terme de forma conjunta 
l’IPHES i l’Ajuntament de la Canonja. La recuperació de les restes d’un nou ma-
mut serà l’objectiu principal de la pròxima campanya, que es farà l’any que ve. 
Paral·lelament, es treballa en la redacció del pla director del Barranc de la Boella, 
que es donarà a conèixer aquesta tardor. 

L’elaboració d’aquest pla director, en el que estan treballant de forma conjunta 
l’Ajuntament i  l’IPHES a parts iguals, ja es troba en un estat força avançat i es 
podrà presentar la pròxima tardor.

El pla director és un document marc que planifica les actuacions i despe-
ses econòmiques en un calendari. Els objectius del pla són per una banda que 
continuï l’excavació i la protecció del jaciment i la construcció d’un centre 
d’interpretació que s’ubicarà al Mas de l’Abeurador i, per l’altra, fomentar la in-
vestigació i divulgació científica per part de l’IPHES.

Fi al sondeig del Forn

Mentrestant, fa pocs dies va finalitzar la intervenció arqueològica de la cam-
panya 2013 que ha posat fi al sondeig del Forn, una de les zones del jaciment, 

ubicada davant de la primera cala 
explorada l’any 2007 i on es van 
localitzar restes de roques ta-
llades i restes d’un mamut d’un 
milió d’anys. “Els propietaris de la 
finca fa dos anys que han ofert 
el lloc per tal de poder concloure 
aquesta excavació que ha de per-
metre obtenir un nou mamut, 
del qual s’entreveuen les restes i 
sembla que podria estar sencer”, 
comenta Josep Vallverdú, ar-
queòleg de l’IPHES i director de 
l’excavació.

L’Ajuntament de la Canonja està negociant des dels inicis de les troballes amb la 
propietat del terreny on es troba el mamut per tal d’aconseguir que es pugui utilit-
zar amb finalitat pública i convertir-ho en un espai visitable.

D’aquesta manera, el jaciment conservaria el mamut excavat in situ sencer i 
l’Ajuntament construiria una coberta i un tancament per protegir-lo i que es po-
gués visitar.

Des de que es va iniciar l’excavació, l’Ajuntament ha invertit prop de 100.000 euros 
en aquest projecte i té la voluntat de continuar apostant per la recuperació de les 
restes de la Boella. Com diu l’alcalde Roc Muñoz, “serà un nou atractiu pels canon-
gins i les persones que visitin el nostre poble”.

L’Ajuntament de la Canonja ha manifestat sempre el seu compromís a conservar el 
registre arqueològic i paleontològic del Barranc de la Boella on hi ha, entre altres 
coses, les primeres proves de l’origen dels poblaments humans prehistòrics 
d’Europa.

Aquest juny, al Forn, s’han posat al descobert nombroses restes arqueològiques 
i paleontològiques molt disperses entre sí. “El conjunt lític més nombrós és el 
recuperat en el nivell 2”, apunta Vallverdú. Es tracta d’un conjunt de 15 elements 
de roques tallades molt ben conservats i datats en 1 milió d’anys, “una edat molt 
singular en el registre arqueològic d’Europa”, assegura el director de l’excavació. 

Les restes faunístiques

Pel que fa a les restes faunístiques, al Forn s’han comptabilitzat més d’una cinquan-
tena,  “una quantitat relativament nombrosa, si es considera que és un jaciment 
a l’aire lliure i, per tant, són més difícils de conservar-se”, comenta Josep Vallver-
dú. “Són restes d’animals corredors 
(cavalls, cérvols...), que moren vora 
els tolls d’aigua que es donen en un 
delta fluvial format per una riera i 
el riu Francolí fa u milió d’anys”, ha 
declarat.
Aquest any també s’ha intervingut al 
jaciment de la Mina, que s’ha netejat 
després que una esllavissada tapés el 
sondeig efectuat en altres campan-
yes. “De forma manual, durant les 
dues primeres setmanes, vam retirar 
més de 15 metres cúbics de terra es-
ponjada i posteriorment s’ha excavat 
la superfície del sondeig”, explica 
Vallverdú. 

Futur centre d’interpretació

A la campanya d’enguany hi ha participat una vintena de persones, entre membres 
de l’IPHES, alumnat del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana que s’imparteix a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) 
i del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

El mateix arqueòleg ha informat: “aquesta tardor esperem presentar el pla di-
rector del Barranc de la Boella, una eina per organitzar els treballs arqueològics 
en extensió que s’han de dur a terme els pròxims anys i impulsar el futur centre 
d’interpretació que s’instal·larà al Mas de l’Abeurador, a la Canonja”.

En aquest sentit, Josep Vallverdú ha indicat: “Les pròximes excavacions a la cala 1 
del mamut  i a la Mina augmentarà el nombre de restes i coneixements generats 
els darrers sis anys”. 

Fotografies: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). 
www.iphes.cat
 

 •Eines de pedra d’un milió d’anys que s’han posat al descobert durant el juny

• Una de les restes de fauna pendents d’identificar



pàg .14

Salvador Ferré Budesca

 Aquest passat mes de juliol hem dut a terme 
a la Canonja dues celebracions força importants, el 
Centre d’estudis canongins Ponç de Castellví ha fet 
30 anys i la colla gegantera dels Amics dels gegants 
de l’Orfeó n’ha fet 25. Com a canongins ens hauria 
d’omplir d’orgull que les nostres entitats culturals, 
cíviques, veïnals, esportives, etc. aconsegueixin fites 
com aquestes.

Probablement hi haurà gent que pensi que la societat 
canongina està endormiscada, que a la Canonja no es 
fa prou per reforçar la identitat canongina. La sensació 
que tenim des de l’equip de govern municipal és ben 

diferent, des de Sant Joan fins a la festa major d’agost 
no tenim cap cap de setmana en el que alguna entitat, 
grup veïnal o el mateix ajuntament no hagi organitzat 
o organitzi algun acte, esdeveniment o celebració.

Tinguem en compte una cosa, la identitat canongina 
és molt diversa i són moltes les maneres d’expressar-
la, som al segle XXI i els conceptes culturals estan 
canviant, hem rebut aportacions d’altres països i 
territoris, la globalització també ha afectat al món 
de la cultura i els sentiments d’identitat es poden 
manifestar de moltes maneres. Es pot fer canongisme 
participant en els actes de l’Orfeó Canongí i del Casino, 
les entitats potser amb més tradició; però també 
assistint a conferències o debats que organitzen altres 
entitats; passant una bona estona en els sopars de 
veïns de la Ravaleta, de Masricart o dels Paral·lels; 
anant a fer un tomb per les festes del Sector Nord; 
gaudint dels espectacles i festes que organitzen el 
Patronat de Cultura i l’Ajuntament i perquè no, anant 
al futbol, enguany que el C.F. Canonja s’ha proclamat 
campió de la seva categoria i l’Escola de futbol base ha 
organitzat el seu 33è torneig; o gaudint de les curses 
ciclistes o atlètiques que organitzen el Club Ciclista i el 
Club Excursionista. I segur que si fem memòria encara 
en trobaríem moltes més, algunes amb una gran 

participació: la Cavalcada de Reis, el Carnaval, els Tres 
Tombs, les sortides del Motor Club ... Cadascú a la seva 
manera pot fer alguna cosa per aportar el seu granet 
de sorra a la nostra identitat com a municipi.

Però també, com diu la cançó de Raimon: “qui perd 
els orígens perd identitat”, i per això l’Ajuntament vol 
estar al costat de les entitats històriques del poble, la 
Societat la Nova Amistat i l’Orfeó Canongí, amb un 
patrimoni important i a les que la situació actual no els 
permet un manteniment adequat dels seus immobles, 
cercant mecanismes de col·laboració que garanteixin la 
recuperació, la rehabilitació i el manteniment d’aquest 
patrimoni. També el Centre d’estudis Ponç de Castellví 
traslladarà pròximament el seu fons bibliogràfic al 
Castell de Masricart perquè pugui estar a l’abast i ser 
consultat per tothom. Com també ho estarà el fons 
bibliogràfic de l’escriptor i dramaturg Ricard Salvat 
que aquest dies està sent objecte de catalogació.

La Canonja és un poble viu, no en tingueu cap dubte 
i això és mèrit de tots i totes els que hi vivim i en 
formem part.

Per acabar us desitgem a tothom un bon estiu i una 
molt bona festa major.

La Canonja poble viu
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Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

Un reto asumible con
ganas de trabajar

 Me han encomendado una agradable 
misión aunque como reto no sea fácil, teniendo en 
cuenta que la política se ve siempre con diferente 
prisma dependiendo de en qué lugar estés situada. 
La oportunidad de ponerme al servicio de todos los 
habitantes de La Canonja, lugar donde resido hace 

tiempo y que disfruto a todos los niveles, es única 
porque siempre he tenido vocación de servicio. Los 
que me conocéis ya sabéis que me gusta ayudar 
cuando se puede y en aquello que se necesite. 

Mejorar tu localidad desde el órgano de mayor 
representación, el ayuntamiento, es un honor y, 
como decía antes, una responsabilidad que no pienso 
eludir. Me pongo, desde ahora, a disposición de 
todos vosotros y vosotras para escuchar los posibles 
problemas que pueda contribuir a solucionar, y las 
propuestas que me hagáis llegar, con la voluntad de 
vehicularlas e intentar, en la medida que sea posible, 
convertirlas en hechos y realidades. 

Llego al Ayuntamiento con la conciencia tranquila, 
sin tener ningún interés personal que afecte a mis 
funciones de concejala y sin tener la intención de 
provocar grandes cambios pero sí todos aquellos 
que sean necesarios para mejorar nuestro día a día 
e incrementar el bienestar de todos los ciudadanos y 
ciudadanas. 

La Canonja es un buen municipio, pero como todos, 
necesita siempre mejoras constantes. Las pequeñas 
acciones deben ser el punto principal de atención, 
puesto que son las que más notamos las personas en 
el uso cotidiano. Sin que eso signifique que debamos 
dejar a un lado otros proyectos de mayor dimensión 
en este proceso de transferencias de competencias 
y ajustes logísticos que conlleva el proceso de 
independencia municipal. Todo nos afecta y a todo 
debemos atender. 

La ayuda a las familias necesitadas por la crisis y la 
falta de trabajo y ayudas, la educación, los servicios 
sociales, la movilidad de las personas, la sanidad, la 
atención a las personas mayores, la cultura, el deporte, 
las mejoras urbanísticas… Hay muchas cosas a hacer y 
líneas de trabajo a realizar entre todos. Con un trabajo 
conjunto, y en este punto tiendo mi mano a todos mis 
compañeros y compañeras de consistorio, se puede 
afrontar todo. Estoy a vuestra disposición. Por y para 
La Canonja.

 L’estiu ja fa uns quants dies que es fa notar 
i amb la calor, els dies llargs i les nits curtes, els pobles 
i ciutats s’omplen d’activitats que fan que la gent 
surti i gaudeixi de l’espai exterior i de la relació entre 
convilatans. La Canonja no és una excepció i enguany 
entitats emblemàtiques del nostre poble celebren 
aniversari: Felicitats!

El Centre d’Estudis Ponç de Castellví fa 30 anys que 
va encendre la seva flama, que no ha parat de fer 
llum, de documentar, estudiar, catalogar, esperonar 
la cultura i la història canongina. Han estat 30 anys 
de treballar per la Canonja i que esperem que siguin 
molts més, ara que el seu arxiu passarà a estar en 
un lloc més accessible i amb unes condicions com 
li corresponen a una entitat cultural que ha fet i fa 
molt pel nostre poble. L’altra entitat són els Gegants i 
Grallers de l’Orfeó Canongí que fa 25 anys van néixer a 

l’escalf d’aquesta altra entitat quasi centenària que és 
l’Orfeó Canongí. Els seus components han passejat el 
Bià i l’Esperança per pobles i ciutats de tota Catalunya 
i han organitzat actes emblemàtics com la pujada a 
Montserrat o l’anada a peu a l’ermita de la Pineda. 
Els nostres gegants també es mereixen un lloc ben 
especial al cor de tots els canongins i canongines. Com 
no, altres entitats s’encarreguen de fer que l’estiu sigui 
dinàmic i festiu: recordeu que durant el mes de juny 
escola, institut, escola bressol, escola de música, de 
dansa, de ball... totes i cadascuna d’aquestes entitats i 
agrupacions han organitzat el seu comiat del curs amb 
actuacions, sopars...

I continuant el recorregut per les festes d’estiu cal 
esmentar l’Associació de Veïns del Sector Nord que 
al juliol posen la seva nota de festa i l’agost, que 
el comencem amb la Festa Major de Masricart i 
continuem amb la Festa Major, la festa gran però que 
posarà fi a les activitats i celebracions d’estiu.

Esperem que aquest any la nostra Festa Major 
sigui, un any més, un espai de trobada entre 
canongins i canongines i que puguem gaudir d’una 
festa engrescadora i participativa, i que el temps 
(meteorològicament parlant) ens permeti seguir els 
actes programats.

Tots aquests actes i activitats que les entitats fan a 
l’estiu però també al llarg de l’any fan canongisme i és 
la gent amb la seva col·laboració i participació que les 
fan seguir vives, encara que també és cert que moltes 

vegades ha de ser amb ajuda de les administracions, 
normalment la més propera que és l’Ajuntament, 
però la base de totes elles són els homes i dones 
que s’involucren i dediquen el seu temps a tirar-les 
endavant. Gràcies a tots des d’aquest petit espai i 
animo a tothom a continuar.

Des d’aquí també volia fer referència al canvi de 
direcció de l’empresa BASF a la Canonja, i desitjar al 
fins ara director Joan Maria Garcia Girona molta sort 
en la seva nova destinació tan allunyada de les nostres 
terres, i agrair-li la implicació que ha tingut amb el 
poble durant els set anys que ha estat al capdavant del 
site de BASF a la Canonja.

I per finalitzar, em cal parlar sobre una data molt 
important pel nostre País: s’acosta l’11 de setembre i 
després de tot el que ens està passant no ens podem 
quedar esperant els esdeveniments, ni que ens 
prenguin més llibertats i més autogovern. Per tant, cal 
ser part activa de la nostra història i enguany, a més 
a més de participar en els actes institucionals que es 
puguin organitzar des de l’Ajuntament de la Canonja, 
cal anar més enllà i participar en els actes a nivell de 
Catalunya i en la cadena humana que es farà: que des 
de tota Europa i el món sencer sàpiguen que el nostre 
País vol decidir el seu futur.

Catalunya ha de fer un pas més i entre tots ho hem 
de fer possible.

Bon estiu i bona Festa Major!

Fem història: poble i País

Cori Roca Vila
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Agenda
Concert per la Beatificació del 
Bisbe Borràs
a càrrec de Vespres d’Arnadí
Dia: 1 d’agost
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià
Organitza: Ajuntament de la Canonja i Comissió Bea-
tificació Bisbe Borràs

Mamut Rock
Dia: 3 d’agost
Hora: 12 de la nit
Lloc: plaça de Catalunya

Festa de Masricart
Dia: 5 d’agost

Vesprades a l’hort: Sopar 
ecològic + concert
Dia: 9 d’agost
Hora: 2/4 de 10 de la nit
Lloc: Plaça Mestre Gols
Venda de tiquets de l’1 al 6 d’agost a Cal Quimet (9 €)
Organitza: La Canonja 3 -poble, paisatge i sosteni-
bilitat-

Campionat de futbol i dinar
popular
A càrrec d’Ateneu Popular La Mina
Dia: 10 d’agost
Lloc: Zona del Sector Nord
Inscripcions a l’Ateneu Popular la Mina fins dimecres 7
o mitjançant el correu ateneulamina@gmail.com

Diada de l’Amistat
Dia: 10 d’agost
Hora: A partir de les 6 de la tarda
Lloc: C/ Raval, davant de la societat La Nova Amistat
Organitza: Societat La Nova Amistat

Canonjam
Dia: 10 d’agost
Hora: de 6 de la tarda a 1 de la matinada
Lloc: Zona del poliesportiu 

“El Tià i la Lola van de 
Festa Major”
Dia: 11 d’agost
Hora: 8 del vespre
Lloc: Plaça Mestre Gols
Organitza: Escola de música de l’Orfeó Canongí
 

Classes esportives populars
Dia: 11 d’agost
7 de la tarda: Aquagym
8 del vespre: Zumba
9 del vespre: Spinning
10 de la nit: Exhibició de karate
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Festa Major d’Estiu
Dies: del 14 al 18 d’agost (veure programa)

Inscripcions Escola d’Adults
Dies: del 3 al 13 de setembre
Horari: de 4 a 6 de la tarda
Lloc: Aula d’Adults, Centre Cívic
Organitza: Ajuntament de la Canonja

 Vesprades a l’hort: Com ens
 pot afectar Bcn World?
A càrrec de l’Assemblea Aturem Bcn World
Dia: 6 de setembre
Hora: 10 de la nit
Lloc: Hort de la Ca la Paquita Gras (C/ de la Coma, 6)
Organitza: La Canonja 3 -poble, paisatge i sostenibi-
litat-

Concert de Quartet Alart
Dia: 10 de setembre
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià 

Acte Institucional de l’11 de
Setembre
Dia: 11 de setembre
Lloc: Jardí del Castell de Masricart

Preparació per la Via Catalana 
per part de l’ANC La Canonja
Dia: 11 de setembre
Hora: A partir de les 4 de la tarda
Lloc: a la N 340 des de la cruïlla de Bellissens fins al 
camp de futbol de Bonavista
Organitza: ANC La Canonja

V Tres Tombs de la Canonja
Dia: 15 de setembre
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Ajuntament de
la Canonja

Vols opinar sobre el que fa
el teu Ajuntament?

Fes sentir la teva veu.

Informa’t i participa:
www.lacanonja.altaveuciutada.cat

 
 


