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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

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

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

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.30 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat

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

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

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 : 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 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – Centre 
comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial Tàrraco (nits de 
divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a: 
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Autobusos de Tarragona
 

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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

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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 La Llei d’Estabilitat Pressupostària 
aprovada amb el suport del PP, CiU i UPyD 
l’any passat, obliga a totes les administracions 
a tenir el 2020 un dèficit estructural del 0%. 
Això vol dir, aconseguir un equilibri total en 
els pressupostos, igualant ingressos i despeses. 
Per tant, els ajuntaments, no poden gastar més 
del que tenen, ni invertir en infraestructures, 
ni contractar personal, ni moltes coses més. 
Està clar que no és bo que les administracions 
s’endeutin sistemàticament, però per avançar 
i prosperar cal fer bullir l’olla i per això les ad-
ministracions han de poder gastar en benefici 
dels seus ciutadans i dels seu municipi.

Des de l’ajuntament de la Canonja, tot i les 
traves d’aquesta llei estatal, estem fent tot 
el possible per reactivar l’economia del nos-
tre poble, donar feina i millorar les situacions 
d’exclusió social que viuen moltes famílies. 

Hem hagut de buscar vies alternatives per 
contractar personal i seguir creant ocupació. 
Per això la regidoria de Promoció Econòmica 
va posar en marxa el Programa Impuls i Fo-
ment de l’Ocupació 2013 i  la borsa de treball 
de l’ajuntament, que actualment estan donant 
feina a molts canongins.

L’ocupació és potser primordial, però des del nostre govern estem incorporant nous beneficis 
socials per a les famílies de la Canonja. Un exemple és el xec nadó que donarem a tots els nens 
i nenes nascuts i empadronats a la Canonja durant el 2013. L’import serà de 150 euros per nen. 
Cal sol·licitar-ho a les dependències municipals.

Seguint amb la mateixa línia, enguany iniciem les ajudes per material escolar. Sabem que el 
començament de curs és molt costos pel que fa a les despeses que han de fer front els pares 
i per això l’ajuntament destinarà, en aquest primer any, més de 20.000 euros per la compra 
de material escolar per a alumnes des de P3 fins a 6è de Primària. Aquesta quantitat s’anirà 
incrementant cada any i l’objectiu és arribar a tots els estudiants de la Canonja sigui quin sigui 
el curs que fan, fins i tot als universitaris.

També tindrem en compte a les famílies nombroses, amb ajuts econòmics que es podran 
sol·licitar a l’OAC.

Amb tot això pensem que el nostre govern municipal està treballant en bona direcció per poder 
créixer i millorar com a poble. Potser ara, el menys important és aconseguir el dèficit zero.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Fem bullir l’olla

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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 Durant els mesos de juliol i agost, i com 
ja és habitual, s’han dut a terme els cursets de nata-
ció d’estiu a la piscina municipal de la Canonja amb 
gran èxit de participació.

Aquesta activitat es desenvolupa de forma quinze-
nal i es distribueix en grups per edats i per nivells. 
Seixanta nens i nenes han participat en els cursos 
per aprendre o millorar les seves capacitats dins 
l’aigua.

Com els darrers anys, enguany també es va celebrar 
la cloenda dels cursets amb una festa, on es va fer 
l’entrega de medalles a tots els cursetistes i es va 
oferir un piscolabis als pares i infants assistents. Un 
cop més, volem agrair la confiança dipositada i us hi 
esperem el proper any.

A l’estiu, cursos
de natació

Els V Tres Tombs
de la Canonja

24 joves participen 
al camp de treball 
de la Riera de la 

Boella

 La cinquena edició dels Tres Tombs, organitzada pels Amics del Cavall i l’Ajuntament de la 
Canonja, va tornar a donar ambient festiu als carrers de la Canonja el diumenge de la setmana de la Diada 
Nacional de Catalunya. Com cada any, la jornada va començar amb un esmorzar de germanor al Sector 
Nord, tot seguit començaren les voltes pel poble amb la benedicció dels animals i l’entrega de records de 
l’acte als participants.

 Del 14 al 28 de juliol va tenir lloc la segona 
edició del camp de treball a la Riera de la Boella. El 
camp, organitzat per La Canonja 3 – Poble, paisatge 
i sostenibilitat, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de la Canonja, va acollir a 24 joves d’arreu de 
Catalunya que durant dues setmanes van participar 
en tasques de restauració ambiental d’aquest espai 
natural de la Canonja.

Feines com la neteja de la Riera, l’eliminació 
d’espècies invasores (canya americana, saponària, 
tabac de jardí i seneci), la restauració d’un mur de 
pedra, entre d’altres, van ser les tasques que van fer 
activament els participants. El camp es va completar 
amb descobertes de l’entorn, activitats d’oci i esport i 
fins i tot un taller de construcció amb canya.

Després de la valoració positiva d’aquesta nova 
edició del camp de treball, s’espera poder-lo repetir 
un any més i així, any rere any, millorar l’estat de 
conservació de la Riera de la Boella.

Concurs de
truites entre 
superherois

 El desenllaç de l’aventura de Superherois 
i Malignes va arribar a la seva fi el 26 de juliol amb 
la gran Vetllada del Casal d’Estiu. Els infants van 
poder mostrar als pares i mares les seves actuacions 
i balls preparats especialment per a l’ocasió, sempre 
seguint la temàtica d’aquesta edició.

La novetat de la Festa d’enguany ha estat la celebració 
del Primer concurs de truites del casal d’estiu que 
va esdevenir un gran èxit de participació. Després 
dels espectacles i del concurs, totes les famílies van 
gaudir d’un sopar a la fresca a la plaça Catalunya.

El Casal d’Estiu 2013 va cloure molt satisfet per la 
participació i per la comunió entre totes les parts 
implicades en la seva realització,  equip educatiu, 
participants, famílies i comunitat. 
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Ha estat
notíciaLa depuradora de BASF 

tractarà les aigües 
residuals del municipi

El Mamut Rock 
2013, tot un èxit

Música clàssica, 
flors i poemes per 
la Diada Nacional 

de Catalunya

 El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
Jordi Agustí, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, 
i els representats de l’empresa BASF, Joan Maria 
Garcia i Primitivo Gutiérrez, van signar a finals de 
juliol un acord de col·laboració destinat a millorar el 
sanejament del municipi.

L’Ajuntament de la Canonja ha promogut aquest 
conveni amb l’ACA i l’empresa BASF per tal de posar 
solució al problema i accelerar un projecte que l’ACA 
no hagués pogut executar a mitjà termini. L’acord 
estableix que la xarxa de clavegueram del poble es 
connecti amb la depuradora industrial de l’empresa 
BASF, que està totalment capacitada per assumir 
actualment i en el futur la captació i posterior 
tractament de les aigües residuals de la Canonja. 

Per tant, les tres parts fixen amb aquest protocol el 
compromís de materialitzar la redacció del projecte, 
l’execució de les obres i l’explotació posterior. La 
proposta fixada en el present acord és viable des del 
punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental, i 
s’erigeix com a exemple de la col·laboració público-
privada.

 El passat 3 d’agost va tenir lloc una nova 
edició del Mamut Rock. Enguany, cal destacar molt 
positivament el gran balanç de públic juvenil que 
ha augmentat considerablement respecte anys 
anteriors. Els tres grups de la nit, Aspencat, Papagayo 
i a A-tok van oferir un gran espectacle i van fer ballar 
i saltar a tot el públic assistent, tant el canongí com 
el que va venir d’altres poblacions per afegir-se a la 
festa.

 
A més a més del Mamut Rock, la regidoria de Joventut 
va organitzar, una vegada més per la Festa Major 
d’Estiu, el Canonjam. Un a festa de cultura urbana 
que combina balls, skate, hip hop i micro lliure. 

 Des que la Canonja va recuperar la 
municipalitat, l’Ajuntament ofereix l’acte protocol·lari 
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya 
amb totes les entitats del poble i els particulars 
que hi volen formar part. Enguany, a les ofrenes 
florals i als parlaments de l’alcalde, de les entitats i 
dels partits partits polítics, s’hi van sumar les peces 
instrumentals interpretades per “La Banyista, grallers 
i timbalers de la Canonja”, i les lectures de poemes 
d’Espriu pel centenari del seu naixement per part de 
quatre membres del Grup de Lectura de la Biblioteca 
municipal.

La novetat d’enguany, però, ha estat el concert 
organitzat per a la vigília de la Diada. Quartet Alart va 
oferir, a l’església de la Mare de Déu de l’Esperança, un 
concert de corda amb peces de Gaspar Cassadó, Pau 
Casals i Albert Guinovart.

Aquest concert forma part del cicle anual de música 
clàssica que el Patronat de Cultura de la Canonja ha 
programat aquest 2013 amb l’objectiu que edició rere 
edició, amb un calendari fix de tres concerts anuals, 
prengui força i arreli.

Els tres concerts es reparteixen de la següent manera: 
un per Sant Jordi, un altre per la Diada Nacional de 
Catalunya i l’últim per Nadal. Enguany, de manera 
excepcional, se’n va celebrar un el dia 1 d’agost amb 
motiu de la Beatificació del Bisbe Borràs.

El Patronat de Cultura compta amb l’assessorament 
artístic de Daniel Espasa per tal d’elaborar un programa 
de qualitat, el qual s’establirà a començaments de 
cada any.

El CF Canonja
lliura els seus 

trofeus a 
l’ajuntament

 La Federació Catalana de Futbol va 
premiar la tasca esportiva que ha dut a terme 
el CF Canonja al llarg de la temporada, sent 
campions del grup 2n de tercera catalana i el 
millor equip de Catalunya de tots els 17 grups de 
la seva categoria ja que ha estat el menys golejat, 
el més golejador i el més esportiu. Una fita que 
aquesta temporada cap altre equip del Tarragonès 
ha aconseguit. El Club va ser rebut per l’alcalde i 
els regidors a l’ajuntament de la Canonja on van 
lliurar els trofeus i van celebrar aquesta fita.
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Ple d’emotius comiats

 El ple de l’Ajuntament del passat 26 de 
setembre va tenir un aspecte més emotiu del que 
és habitual en aquestes sessions periòdiques que 
formen part de la vida municipal.

A l’acte, presidit per l’Alcalde Roc Muñoz, actuà com 
a secretària accidental la funcionària Encarna Ramos 
Rodríguez que en aquesta ocasió ho feu per darrer 
cop ja que coincidí amb la seva jubilació.

Un cop finalitzat el tràmit del Ple municipal, al 
que també havien estat convidats els treballadors 
de l’Ajuntament i l’Alcalde Josep Canadell, Roc 
Muñoz va cedir la paraula a Encarna Ramos. Ella, 
amb un discurs ple de sentiment i records, va fer 
un breu resum de la seva trajectòria professional a 
l’Ajuntament durant els darrers 30 anys de la seva 
vida, que formen part de la història canongina i que 
han vist el pas de l’Entitat Local Menor a la plena 
municipalitat. Foren motiu d’un agraïment especial 
els alcaldes Josep Canadell i Roc Muñoz, i també 
tingué paraules de gratitud cap a tots els regidors 
i regidores que han format part dels diferents 
consistoris. Finalment, explicà algunes anècdotes 
de la seva vida laboral compartides amb els seus 
companys i companyes de feina als qui també 
mencionà amb afecte.

Tot seguit, els representats dels diferents grups 
polítics també tingueren paraules d’agraïment per  
Encarna Ramos tant per la seva professionalitat com 
pel seu tarannà personal.

L’Alcalde Roc Muñoz va tancar l’acte, emocionat, amb 
unes breus paraules agraint la seva feina, dedicació 
i fidelitat a l’Ajuntament canongí finalitzant el 
parlament deixant constància de la sort d’haver 

 L’Ajuntament de la Canonja té la voluntat 
de recuperar el Mur verd com ecosistema d’ús públic 
viu i socialment compatible amb la ciutadania. Per 
aquest motiu ha signat un acord de custòdia amb 
el Gepec-EdC pels terrenys del Mur Verd municipals 
que ocupen unes 40 hectàrees per fer-hi diverses 
accions. Entre elles destaquem, la creació d’una 
bassa temporal, la plantació de centenars de peus 
d’espècies de ribera autòctones i la instal·lació d’un 
refugi de grans dimensions per atreure ratpenats.

coincidit amb l’Encarna durant el seu mandat.

L’alcade va cedir la paraula a Pau Jansà, Secretari 
Delegat de l’Ajuntament des de la creació de l’Entitat 
Local Menor, que també finalitza la seva trajectòria 
professional a la Canonja, esperant la seva propera 
jubilació com a funcionari de l’ajuntament de 
Tarragona. Aquest, va coincidir amb Encarna Ramos 
en el repte professional que va suposar la creació de 
l’Entitat Local Menor canongina de la mà de l’alcalde 
Canadell i la junta gestora que es va crear l’any 1982 
i va agrair també el tarannà d’ambdós alcaldes i els 
diferents consistoris que han passat per l’Ajuntament 
al llarg dels anys. Mencionà especialment a 
les persones que no han pogut veure la plena 
municipalitat com Robert Bofarull i Ricard Rovira.

L’acte finalitzà amb l’entrega de dos quadres de 
temàtica canongina de l’artista Antonieta Veciana i 
un petit refrigeri amb la finalitat de posar en comú 
de manera distesa anècdotes i situacions viscudes 
d’aquests anys.

fotografia: Cristina Aguilar

Noves accions 
per recuperar 

l’ecosistema del 
Mur Verd

 Enguany dues atletes canongines han assolit molt bons resultats en 
les seves especialitats. Lídia Gómez Díaz va aconseguir la medalla de bronze al 
Campionat de Catalunya Absolut a la prova de llançament de martell. L’atleta 
fa dos anys que està a la Universitat d’Eastern Michigan d’Estats Units amb una 
beca esportiva i acadèmica.

 

Un bon any per
dues atletes canongines

L’atleta juvenil Irene Méndez Lara, aquest 2013, ha guanyat medalla de plata a 
pista coberta al Campionat d’Espanya a la prova de 200 metres llisos, medalla 
de bronze a Camp de Catalunya a l’aire lliure també als 200 metres llisos i una 
altra medalla de bronze al Campionat d’Espanya Absolut amb l’equip de 4x400m. 
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 La Comissió canongina formada amb motiu 
de la beatificació del fill il·lustre Manuel Borràs i Ferré, 
ha programat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
la Canonja, tot un seguit d’actes per commemorar la 
beatificació del bisbe. Els actes s’iniciaren l’1 d’agost 
amb un concert de música barroca i finalitzaran el 10 
de novembre amb la celebració eucarística presidida 
per l’arquebisbe Jaume Pujol.

El primer acte, que tingué lloc a l’església de Sant 
Sebastià, fou el concert organitzat pel Patronat de 
Cultura Castell de Masricart, a càrrec de l’orquestra 
Vespres d’Arnadí, amb la soprano tarragonina Mar-
ta Mathéu i la direcció del canongí Dani Espasa. El 
repertori d’aquest recital de música barroca, se centrà 
en peces dels compositors Francesco Durante (1684-
1755), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) i dues 
obertures de les òperes Adriano in Siria i Didone  del 
compositor de l’escola napolitana, Domènec Terrade-
llas (1713-1751). El següent acte es dugué a terme el 
passat 22 de setembre amb una celebració eucarística 
i la col·locació d’una làpida commemorativa al monu-
ment del Coll de Lilla, on bisbe Manuel Borràs sofrí el 
martiri. Aquesta sortida comptà amb la col·laboració 
dels voluntaris de Protecció Civil i una patrulla de la 

Ara tocaActes commemoratius de la beatificació 
del bisbe Manuel Borràs 

Guàrdia Municipal que van donar suport els Mossos 
d’esquadra per fer el control del trànsit en el tram de 
carretera de davant del monument.

Per aquest mes d’octubre a l’església de Sant Sebastià, 
s’ha programat un cicle de dues conferències, el dijous 
17 i el dimecres 23, sobre l’acció eclesial del bisbe M. 
Borràs a càrrec del canonge-arxiver Mn. Manuel Fuen-
tes Gasó, i sobre la vinculació del Dr. Borràs amb la 
Canonja, a càrrec de Francesc Roig Queralt.

Igualment, s’ha encarregat una estampació de do-
massos, dissenyats per la canongina Mo Espasa, per 
embellir les balconades del poble amb motiu de la 
celebració eucarística que presidirà el Sr. Arquebisbe 
Jaume Pujol, el diumenge 10 de novembre a les 12 
del migdia. La celebració eucarística comptarà amb 
la presència d’alguns feligresos confirmats pel bisbe 
Borràs, el 1934, amb motiu de la seva primera visi-
ta pastoral; la participació de l’Scola Cantorum dels 
Amics de la Catedral, dirigida per Mn. Miquel Barbarà, 
i finalment es procedirà a la benedicció d’una imatge 
del beat bisbe Manuel Borràs  encarregada a l’escultor 
tarragoní Bruno Gallart.

MANUEL BORRÀS I FERRÉ ( La Canonja 1880- Coll de Lilla 1936) 
Bisbe auxiliar del cardenal Vidal i Barraquer 

 Manuel Borràs i Ferré va néixer a la 
Canonja (Tarragonès) el dia 9 de setembre de  1880, 
a la casa núm.6 del carrer Major. Tres dies després, el 
12 de setembre, fou batejat  a l’església parroquial de 
Sant Sebastià de la Canonja. El seu pare, Pau Borràs 
Dols, natural de Tarragona però amb vinculació familiar 
canongina, exercia d’apotecari a la Canonja i també de 
mestre  i de secretari municipal. La seva mare, Dolors 
Ferré Freixas, natural de Vilaplana, es traslladà a la 
Canonja per motius familiars relacionats amb uns oncles 
seus. Aquesta coneixença propicià el matrimoni.  Però la 
dissort familiar el posà a prova ben aviat. La primera de 
les morts que marcaren la  infantesa de Manuel Borràs  
fou la de la seva germana Dolors a l’edat de vuit mesos. 
Després vingué la mort ràpida i prematura del seu pare, a 
l’edat de trenta anys, i quedà  orfe quan només en tenia  
quatre. Finalment morí el seu germà gran, Francesc, a 
l’edat de sis anys. Amb tot aquest daltabaix l’economia 
familiar empitjorà considerablement  i  tot s’hagué de 
sustentar  amb el treball de la  mare. Per aquest motiu 
la figura de la mare esdevingué fonamental al llarg de la 
seva vida. Se l’emportà a viure a Tarragona  i finalment 
morí, el 1905, a l’edat de 51 anys i fou enterrada a 
l’església  Catedral. 

Fou ordenat prevere el 19 de setembre de 1903. 
Poc temps després  era nomenat Notari de la Cúria 
Eclesiàstica i del Tribunal Metropolità. La seva profunda 
espiritualitat el portaren a ser nomenat director 
espiritual i confessor del Col·legi de l’Ensenyança i també 
del Seminari Pontifici de Tarragona amb incentivació 
de pràctiques devocionals, i actes de pietat i religiositat 
populars. Simultàniament mantingué un gran interès 

pels mitjans de comunicació social d’arrel catòlica. 
Fou designat, el 1905, vocal de la junta directiva i 
administrador del diari catòlic La Cruz, fins a l’any 1914 
en què marxà cap a Solsona acompanyant el  Dr. Vidal i 
Barraquer. Fou també secretari, el 1910, de la subcomissió 
creada a Tarragona de  l’agència Prensa Asociada. Durant 
el 1915 fou nomenat  vicari general de la diòcesi de 
Solsona amb Vidal i Barraquer com a bisbe,  càrrec que 
ocupà fins l’any 1919 en què  retornà a Tarragona. Amb 
la mort de l’arquebisbe Antolín López i Peláez,  el Dr.Vidal 
i Barraquer fou preconitzat arquebisbe metropolità de 
Tarragona. El 1921, el Dr. Borràs  fou nomenat canonge 
de la Catedral de Tarragona i quatre anys més tard fou 
promogut a la dignitat d’arxiprest de la mateixa catedral. 
El 1930, va ser nomenat degà del Capítol catedral de 
Tarragona, dignitat que ocupà fins a la seva mort el 1936.  
A l’abril de 1934 el papa Pius XI  el va preconitzar   com 
a bisbe auxiliar de Tarragona i titular de Bísica.  Durant el 
mes de juliol d’aquell mateix any realitzà la seva primera 
visita pastoral al poble de la Canonja on fou rebut per una 
Comissió d’entitats canongines i també per l’ajuntament 
presidit pel seu alcalde Josep Canadell Rongés.  Però 
amb l’esclat de la guerra civil, el juliol de 1936, tant el 
cardenal com el bisbe Manuel Borràs emprengueren 
camí cap al monestir de Poblet. Allí foren arrestats per 
un grup armat de la FAI i traslladats  a Montblanc on 
a mig matí del 24 de juliol foren empresonats. El bisbe 
auxiliar Dr.Borràs ocupà  la cel·la núm.3 de la planta baixa 
de la presó. Finalment  el cardenal i el seu acompanyant 
(Dr. Viladrich) foren alliberats i traslladats a Barcelona  
per ordre del president Lluís Companys. Malgrat les 
insistències del mateix cardenal  l’alliberament del Dr. 
Manuel Borràs no fou possible  i cap a les tres de la tarda 

del dia 12 d’agost  fou executat al Coll de Lilla. Primer 
li dispararen diversos trets de pistola i posteriorment el 
seu cos fou abandonat i parcialment cremat enmig d’un 
camp d’oliveres,  situat a  tres quilòmetres de Montblanc 
i dins el terme municipal de Lilla. En aquest indret, més 
conegut com l’olivera del bisbe, s’hi erigí , durant el 
1959, un monument a la memòria del seu martiri, que 
ha fet entrar el bisbe Manuel Borràs, amb mèrits propis, 
dins  el grup d’escollits que en el món cristià han estat 
marcats pel baptisme de sang, i que en el seu cas –com 
un segon Fructuós- tingué el privilegi de participar en el 
pontifical de flames.

L’Associació de Veïns de la Canonja promogué, durant 
l’any 1980, el seu nomenament com a Fill Il·lustre  i 
l’artista  Adela Llop realitzà el retrat que està penjat al 
saló de plens de l’Ajuntament de la Canonja. Finalment 
el papa Benet XVI signà, amb data 28 de juny de 2012, 
el document de la seva beatificació. Ara la parròquia 
de Sant Sebastià, amb el suport de l’Ajuntament de la 
Canonja, la Diputació de Tarragona i   altres aportacions 
anònimes i privades de fidels canongins han organitzat 
un seguit d’actes commemoratius que culminaran el 
diumenge 10 de novembre amb una celebració d’acció 
de gràcies, presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol. Es  
beneirà també una imatge devocional, obra de l’escultor 
Bruno Gallart; es col·locarà una reproducció en facsímil 
de la partida de baptisme sobre la pica on fou batejat 
Manuel Borràs i es donarà el nom de Sala Bisbe Borràs a 
l’espai més gran del primer pis de l’Abadia.  

Francesc Roig i Queralt
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Record en imatges
de la Festa d’Estiu 2013

Classes refrescants d'aquagym

Processó solemne

Sardanes

Gran Ball de Festa Major

Èxit de la 2a edició del Vermut i pinxo

Brindant per la Festa

Sopar ecològic i folk amb La Canonja 3 

Tothom llevat que la festa segueixRom i havaneres per quan 
es pon el sol

Una activitat lúdica que s'agraeix
en ple agost

Paella popular

El Tià i la Lola van de Festa major de la mà de 
l'Escola de Música de l  'Orfeó Canongí

Art i professionalitat sota la pluja

Balls mexicans a la plaça de la O
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Entrega al pregoner, Joan Sabaté, de la 
samarreta de la festa dissenyada per Mo 

Espasa

Els diables canongins a la seva 
primera Festa Major

Després del foc, aigua a dojo

Teatre al carrer per a tota la família

La Canonja també té la seva 
 diada castellera

Un magnífic fi de festa

El sopar de la Nova Amistat, un 
bon inici de Festa Major

El parc temàtic d'estiu canongí

Una activitat lúdica que s'agraeix
en ple agost

Un clàssic al Parc dels Pins de Ca Forgues

L'Orfeó Canongí participa i gaudeix de la Festa

Balls mexicans a la plaça de la O

Actualitat
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 La formació ebrenca fa enguany 20 anys i 
ho celebra amb un nou disc i una gira que s’aturarà el 
dia 16 de novembre al nostre poble, concretament a 
l’Orfeó Canongí.

Aquest és el concert de tardor que ha programat per 
enguany el Patronat de Cultura del Castell de Masri-
cart. La fina ironia del grup que emociona i diverteix a 
parts iguals es podrà veure i sentir a la Canonja.

 El Patronat de Cultura del Castell de Masri-
cart participa per cinquè any consecutiu amb el Teatre 
Màgic de Tarragona. 

Els espectacles que podrem gaudir a la Canonja són de 
petit format i s’hi podrà accedir de manera gratuïta.

Ambdós es faran al castell de Masricart. El dijous 21 de 
novembre a la biblioteca i el divendres 22 del mateix 
mes a la sala noble. “Ninots màgics” és l’espectacle del 
popular Selvin que es programa a la biblioteca amb 
màgia i ventrilòquia que en el número final farà del 
públic assistent el protagonista d’un popular conte.

“Màgia amb broma” es farà l’endemà a la sala noble i 
és a càrrec de Jaime Figueroa que farà una etapa a la 
Canonja en la seva gira per l’estat espanyol per tal de 
presentar aquest divertit espectacle que combina la 
màgia amb el clown.

16 de novembre: 
Actuació de

Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de 

Ferreries

Teatre Màgic al 
Castell de Masricart

 Des d’aquest mes d’octubre, els joves a par-
tir de 12 anys ja poden gaudir d’una nova temporada 
de l’Espai Jove. Aquest és un espai lúdic, educatiu i de 
relació, on s’ofereix al jovent del poble  l’oportunitat 
de participar, dialogar, proposar, fer, compartir, acon-
seguir... 

L’Espai disposa de futbolí, ordinadors, wi-fi, conso-
les Play Station i Wii, tennis taula i molts altres jocs 
i entreteniments. També s’ofereixen tallers i cursos 
d’interès juvenil, com de grafits, de discjòquei, foto-
grafia, cuina, maquillatge entre d’altres. A més a més, 
celebrem i participem a totes les festes: Castanyada, 
Nadal, Carnaval, Sant Jordi... La majoria de les acti-
vitats que es presenten des de l’Espai són gratuïtes.

Hi ha dues maneres de participar a l’Espai Jove, la pri-
mera és fent ús de l’espai, de la seva programació i de 
les festes d’una manera activa. L’altra és a través del 
grup de voluntaris: els i les joves de 15 anys o més 
poden donar un cop de mà a preparar i executar les 
activitats conjuntament amb els monitors que les di-
rigeixen, com preparar i participar al Castanyot de la 
por, al Parc de Nadal, i als casals de setmana Santa i 
Estiu.   

Per fer ús dels serveis i de la seva programació, cal es-
tar degudament inscrit a l’Espai Jove. Les inscripcions 
es poden realitzar al mateix Espai, en el seu horari ha-
bitual: de dimarts a divendres d’ ¼ de 6 de la tarda a 
¼ de 9 del vespre.

Aquest curs torna 
l’Espai Jove amb 

més activitats i més 
tallers que mai

L’Ajuntament de la Canonja crea un línia d’ajuts a la natalitat i a l’adopció, 
que van dirigits als pares dels nens/nenes que neixin o que siguin adoptats 
a la Canonja a partir de l’1 de gener de 2013. L’ajut es concreta en la quan-
titat de 150 euros per nen/nena.

Per rebre aquesta subvenció és necessari que el pare o la mare del 
nen acreditin estar empadronats a la Canonja, almenys des d’un any 
abans de la data de naixement o d’adopció.

Els interessats poden sol·licitar el “xec nadó” a l’Oficina municipal d’atenció 
ciutadana, on caldrà aportar la documentació. Els ajuts s’atorgaran per 
ordre d’arribada de les sol·licituds al registre general de l’Ajuntament i el 
pagament s’efectuarà per transferència bancària. El pressupost màxim que 
s’ha consignat pel present exercici 2013, és de 7.000 euros. Aquelles peti-
cions que s’ajustin a les bases i no puguin ser ateses durant l’exercici per 
manca de disponibilitat pressupostària, percebran l’ajut a l’exercici següent.

Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions amb 
l’Ajuntament de la Canonja.

 Els infants nascuts a la Canonja durant el 2013 rebran un 
“xec nadó” de 150 euros 

La documentació que cal aportar és la següent:

 · Petició expressa de l’ajut per part d’un dels dos progenitors.
 · NIF del sol·licitant.
· Fotocòpia del llibre de família on consti la 

inscripció en el Registre Civil de la Canonja 
o de Tarragona, la data de naixement del fill 
o fills, o document que acrediti l’adopció legal.

 · Volant d’empadronament.
 · Número de compte bancari.

“Es tracta d’una iniciativa municipal que hem 
impulsat perquè creiem que cal ajudar 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”, 
comenta l’alcalde Roc Muñoz.
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 La  Gent Gran ha viscut moltes experièn-
cies, sentiments, emocions... però de vegades el fet 
d’envellir va lligat a algunes pèrdues, entre elles la 
memòria.  Per aquest motiu, des d’Acció social i ciuta-
dania s’ha programat aquest taller de 14 sessions de 2 
hores on es treballaran els següents aspectes: 

• L’atenció. Disminuir certs problemes com: no re-
cordar si s’ha apagat el gas o tancat amb clau la por-
ta. Es realitzen exercicis d’atenció focalitzada, escolta 
atenta,...

• La percepció. És un procés bàsic en la fase de regis-
tre dels estímuls percebuts, essencial per al posterior 
emmagatzematge i recuperació de la informació.

• El llenguatge intervé en el procés de la informa-
ció en la memòria i en la recuperació de la informació 
actuant com a mediador verbal. En l’envelliment es 
produeixen problemes de comprensió, disminució de 
la fluïdesa verbal.

 Imparteix el taller, la doctora en Psicologia i Profes-
sora de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Sra. 
Yolanda Almagro Cardenote.

 L’objectiu d’aquest taller, organitzat per 
les regidories d’Ocupació i Acció social i ciutadania, 
és aprendre a prevenir l’estrès i conèixer les eines ne-
cessàries per actuar davant les situacions d’incertesa i 
dificultat de la vida quotidiana.

Imparteix el taller: Juan José Jiménez Ortiz, psicòleg 
(núm. col·legiat 2020)
Data de presentació i inici del taller: 9 d’octubre
Lloc: Castell de Masricart (Plaça del Castell, 1)
Dies i duració: Tots els dimecres fins a Nadal
Horari: de 6 de la tarda a 8 del vespre

Inscripcions: Al Castell de Masricart fins al 7 
d’octubre. Horari: Totes les tardes de 4 a 8 i els matins 
dels dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1.

En el cas que quedin places vacants, tot i que hagi fi-
nalitzat el termini per apuntar-se al taller, s’admetran 
noves inscripcions.

 El gimnàs del Poliesportiu municipal ha 
començat la nova temporada amb la renovació ín-
tegra de la sala de musculació introduint nova ma-
quinària a les instal·lacions.

Per oferir un servei òptim als socis s’han adquirit 
aparells que compleixen amb les exigències dels 
millors centres esportius. La nova maquinària és 
una línia americana d’equips d’entrenament in-
tegral, funcional i convergent d’última generació, 
amb sistema de politges independents, que per-
met l’exercici de forma lliure aconseguint amplis 
avantatges per al desenvolupament de la força, 
l’equilibri i la reducció del dolor. Excel·lència en en-
ginyeria, construïda per satisfer les necessitats de 
tots els esportistes.

Taller d’estimulació Cognitiva
 (Taller de memòria )

Màquines d’última generació al gimnàs 
del Poliesportiu de la Canonja

Taller de prevenció i 
control de l’estrès

A qui va adreçat? A  persones empadronades a la 
Canonja que tinguin entre 60 i 70 anys.

On es realitzarà? Al Centre Cívic, sala polivalent.

Quan començarà? El divendres dia 10 de gener del 
2014 a les 9.30 hores.

On i quan es pot apuntar?  Els dimarts 10  i 17 de 
desembre de 9.30 a 11 hores.
Al Centre Cívic, sala de manualitats.

Què s’ha de portar? Fotocopia del DNI  i número de 
telèfon.

Les places són limitades: el grup tindrà un màxim de 
15 participants.

 Volem agrair a tots els veïns i veïnes 
que s’han inscrit per participar en l’Altaveu Ciu-
tadà el seu interès en opinar i ajudar-nos a millo-
rar dia a dia la gestió municipal.

I també recordar que la inscripció encara resta 
oberta, doncs l’Altaveu es podrà anar ampliant al 
llarg del temps (http://www.lacanonja.altaveuciu-
tada.cat/). Recordeu que és molt important po-
sar totes les dades de contacte que sol·licita el 
formulari per tal de poder participar, doncs són 
imprescindibles per poder enviar els qüestionaris 
periòdics on es recolliran les vostres opinions. 
No obstant, aquestes dades de contacte estaran 
disponibles només per a l’empresa que gestiona 
l’Altaveu, que garanteix l’anonimat i la confiden-
cialitat de totes les opinions recollides.

Gràcies per 
participar en 

l’Altaveu Ciutadà 
de la Canonja
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 Durant l’elaboració d’aquest 
butlletí, la Brigada Municipal ha 
estat treballant en la construcció 
d’un parc per la gent gran en el so-
lar propietat de l’Ajuntament de la 
Canonja situat darrere de l’edifici 
de la Fundació Topromi. 

Al parc s’hi crearan dues zones 
diferenciades: una pista de petan-
ca i un espai amb sis gronxadors 
esportius on la gent gran hi podrà 
realitzar exercicis de gimnàstica. 
També s’hi plantaran arbres per tal 
de crear zones d’ombra.

 El dia 30 de setembre, el casal torna a obrir les portes al curs escolar 
amb 106 nens/es inscrits de P5 fins a 6è amb 4 monitors/es. L’horari és de 16.45 a 
18.45h, amb una estructura de tres blocs. El primer bloc consisteix en la benvingu-
da, el segon es composa de fitxes i jocs de continguts escolars i el tercer és l’espai 
de la ludoteca, dels jocs i les activitats diverses i educatives que pretenen que els 
infants s’ho passin bé i aprenguin a fer manualitats, teatre, etc. Però, sobretot, la fi-
nalitat del Casal és que aprenguin a compartir, a solucionar els problemes de forma 
positiva, a relacionar-se amb els companys/es... 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. A més a més, aquest octubre ja arriba carregat amb la preparació 
del Castanyot de la Por (passatge del terror), que se celebrarà el dia 31 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 al PIJ. 

Un nou espai a l’aire lliure
per la Gent Gran

Amb l’arribada de la tardor, el 
Casal torna a obrir les portes

Activitats de la 
Gent Gran Activa

del 2013/14

 Un any més, la regidoria d’Acció social i 
Ciutadania, programa el curs amb les activitats per 
la Gent Gran Activa. Si no heu pogut fer les ins-
cripcions i us interessa participar en alguna de les 
activitats, podeu dirigir-vos a la sala de Manualitats 
del Centre Cívic, els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 
del matí (preguntar per Mari Carmen). 

Activitats d’animació a la lectura a la Biblioteca municipal
Coincidint amb l’inici del curs escolar la biblioteca
 reprèn el seu horari habitual.

 El proper 16 d’octubre la biblioteca inicia una nova edició del Grup de Lec-
tura, punt de trobada per a persones amants de la lectura. En aquesta primera sessió es 
farà entrega del calendari de reunions i es decidirà entre tots els participants els llibres 
per llegir, fent una tria entre els suggeriments fets per la biblioteca i les propostes 
particulars.

Per altra banda el mes d’octubre també és el mes en que es comença a preparar el 
calendari de les sessions del Senalló de Contes, activitat per a infants i pares on els 
més petits s’ho passen bé amb les històries que expliquen els narradors. El Senalló es fa 
el primer dimecres de mes a les cinc de la tarda, a partir del mes de febrer. Les sessions 
són per a nens de 4 a 8 anys.

Les persones que vulguin col·laborar en el Senalló de Contes es poden adreçar a la Bi-
blioteca (Plaça del Castell n.1), trucar per telèfon (977 54 53 08) o bé escriure al correu 
electrònic biblioteca@lacanonja.cat.

Activitat
Cinema 
Calaix de sastre 
Ludoteca/Calaix
Coral 
Teatre 
Balls grup A 
Balls grup B 
Informàtica  A
Informàtica B
Informàtica C
Informàtica D
Jocs Masculí 

Dia 
Dilluns
Dimarts 
Dimarts 
Dimarts 
Dimecres 
Dimarts 
Dimecres
Dilluns 
Dimecres 
Dimecres 
Dijous 
Dijous 

Hora
A les 16 h.
De 15 a 17 h.
De 15 a 17 h.
De 16 a 17.30 h.
De 16 a 18 h.
De 17.30 a 19 h.
De 18 a 19.30 h.
De 9.30 a 11 h.
De 9.30 a 11 h.
De 16 a 17.30 h. 
De 16 a 17.30 h.
De 15.30 a 17.30 h.

Espai 
Sala Polivalent 
Sala de manualitats
Plaça d’Europa 
Sala Polivalent
Sala de manualitats/ Orfeó Canongí
Sala Polivalent 
Sala Polivalent 
Sala Polivalent
Sala Polivalent 
Sala Polivalent 
Sala Polivalent 
Cafeteria/ plaça d’Europa 

Acabat l’estiu, Club de Lectura Fàcil, que es va iniciar el passat mes d’abril ha tornat 
a engegar. Un Club de Lectura Fàcil el composen persones que tenen diferents 
dificultats lectores, que llegeixen un llibre. Es fan servir llibres en format especial 
LF (Lectura fàcil). Aquests llibres estan 
elaborats amb especial cura per a ser 
llegits i entesos per persones amb difi-
cultats lectores i/o de comprensió.

La Biblioteca també està preparant una 
exposició per a finals d’any de Salva-
dor Espriu per commemorar el cen-
tenari del seu naixement. També s’hi 
trobaran tots els llibres de l’autor dels 
que la biblioteca disposa actualment.
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En blocUn nou curs a l’Escola
la Canonja

L’Institut Collblanc comença el 
curs amb espai web renovat

La Llar d’Infants

Iniciat el 29è curs! 

 Aquest estiu l’escola ha estat d’obres, com cada any, per tal que al 
setembre tot estigui en condicions òptimes. S’han fet de nou els lavabos de 
cicle mitjà i ara ja tenim finalitzades les obres de renovació de tots els serveis. 
Al llarg de l’estiu s’ha renovat i adequat a la normativa vigent d’instal·lació elèc-
trica de l’escola juntament amb obres de millora als patis per part de la Brigada 
Municipal. Finalment, s’ha automatitzat el rec del pati d’educació infantil per 
poder combatre la pols.

El dia 12 de setembre, els alumnes han començat el nou curs amb total nor-
malitat amb tot el professorat ja assignat a les seves aules. Una escola que 
enguany té 642 alumnes, 43 mestres i diversos professionals de suport.

Enguany també les retallades ens han visitat, amb la supressió d’un especialista 
d’educació especial i la pèrdua d’hores de personal de suport. I van......

Aquest curs, com ja es va introduir a les reunions de pares efectuades a inicis de 
setembre, l’escola introdueix el pla lector, un pla de xoc de foment de la lectura 
com a font de plaer, una eina que creiem que millorarà la comprensió i resultats 
acadèmics dels nostres alumnes.

Escola la Canonja

 Després d’unes merescudes vacances d’estiu, els alumnes de l’institut 
Collblanc van començar les classes el passat 13 de setembre. I, un curs més, el 
centre arrenca amb importants millores que facilitaran la comunicació entre 
els membres de la comunitat educativa. És el cas de la renovada pàgina web 
del centre (http://www.xtec.cat/iescollblanc/) en la qual s’han incorporat útils 
seccions com, entre d’altres, una zona de descàrregues de documents per a 
alumnes, pares i professors i també un apartat per apuntar els deures diaris. 
Així mateix, aquesta eina digital ens permetrà estar al dia de totes les celebra-
cions i notícies que es produeixin a l’institut.
No espereu més a conèixer-la!

Institut Collblanc

 La Llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança va començar el curs 
2013-2014 el dia 4 de setembre, amb una matriculació de 52 nens i nenes. 
Aquest any hem vist com minvava el número d’infants matriculats, per tant, 
s’han hagut de tancar dues aules. En aquest momen t al centre hi ha obertes 
dues aules de P-2, una de P-1 i una de lactants. 

Ens plau informar-vos que hi ha places vacants de totes les edats.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

 L’Escola d’Adults la Canonja ha iniciat aquest mes de setembre els 
diferents cursos que s’han ofert a la població de la Canonja.

El dia 19 de setembre, a la sala Polivalent del Centre Cívic, es van concentrar 
bona part dels 50 alumnes que participaran durant aquest curs 2013-14 en 
algun dels programes d’ensenyaments inicials de català, castellà, informàtica, 
així com en altres cursos de formació bàsica d’aquests mateixos ensenyaments.

L’objectiu d’aquest primer dia, era la presentació dels cursos i la dinàmica que 
es pretén seguir en ells, amb l’exposició dels objectius i novetats més destaca-
bles que afectaran a tots els grups. 

La regidora d’Ensenyament, Mila Carreté, present a l’acte, va engrescar 
l’alumnat a participar de manera activa als programes i va destacar l’interès 
de l’Ajuntament a promoure la formació d’adults. Per la seva banda, la mes-
tra d’adults, Montse Solé, també va voler felicitar l’alumnat per haver pres la 
decisió d’assistir a l’Escola d’Adults, per ser com és, una manera intel·ligent 
d’aprofitar el temps i de continuar un procés d’aprenentatge que no té fi.

En els programes de Català Elemental, Català Intermedi i Castellà Inicial queden 
encara places vacants i s’admetria alumnat. Us hi esperem!
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Salvador Ferré Budesca

 Aquest és el perill que correm si tant parlem 
de la “consulta”, del “dret a decidir” de les “majories 
silencioses”; mentre ens distraiem en aquest debat, 
amb prou feines en generem sobre altres temes que són 
tant o més importants per als catalans i les catalanes. 
El debat sobre l’autodeterminació ha ajudat al Govern 
de Convergència i Unió a fer que quedessin en segon 
terme debats incòmodes com les retallades sanitàries 
i d’educació, la manca d’aprovació del pressupost de 
la Generalitat per aquest 2013 o l’erràtica reforma de 
l’administració.

Fa gairebé un any des de les darreres eleccions 
autonòmiques i el Parlament de Catalunya només ha 
aprovat una llei (Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus 
impositiu aplicable a les transmissions patrimonials 
oneroses de béns immobles) amb un article únic, 

l’escassa iniciativa per impulsar lleis i reformes només 
té una explicació: l’única prioritat del Govern és no 
disgustar els seus socis parlamentaris d’Esquerra 
Republicana i dilatar i eternitzar el debat sobre el dret 
a decidir per amagar les seves vergonyes. 

La major part dels textos legislatius han arribat 
al Parlament en format de Decret-Llei, reduint les 
possibilitats de debat en assumptes tan importants 
com l’impost de patrimoni, la prorroga pressupostària 
o l’impost sobre dipòsits bancaris.

Les conselleries estant esdevenint unes meres 
gestores de les retallades, el departament de Salut 
retallarà enguany un 5,8 % més que l’any passat, el 
d’ensenyament vol deixar de finançar les llars d’infants 
municipals i no incrementa suficientment les beques 
de menjador per cobrir la demanda de moltes famílies 
que tot i complir els requisits veuen refusada la seva 
sol·licitud per manca de fons. Mentrestant estan 
pendents temes tant importants com la reforma del 
Servei d’ocupació de Catalunya per transformar-lo 
en una eina útil per lluitar contra l’atur, la posada 
en marxa d’un pla de xoc contra l’atur juvenil o la 
reordenació i la racionalització del sector públic.

Està més que reconegut que el finançament de 
Catalunya és insuficient, que una gran majoria dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya reclama un clar 
reconeixement nacional i lingüístic, però l’excusa 
de “Espanya ens roba” i la promesa d’una Catalunya 
paradisíaca l’endemà de la independència tampoc es 

pot vendre alegrement; el que cal és que els governs 
espanyol i català deixin d’enviar-se cartes i  iniciïn el 
camí del diàleg, un diàleg que, per al PSC, hauria de 
desembocar en un acord per reformar la Constitució 
en un sentit federal, amb un model d’organització 
similar a països avançats com el Canadà, Alemanya 
o els Estats Units, que permeti l’encaix de Catalunya 
en l’Estat Espanyol, sense trencaments i preservant la 
unitat civil.

L’Onze de Setembre centenars de milers de catalans 
van sortir al carrer per participar en una manifestació 
festiva, pacífica i civilitzada, com va ser la Via Catalana, 
per demanar la independència. Moltíssims més catalans 
es van quedar a casa seva i no en sabem la seva opinió 
(les enquestes diuen que al voltant de 2/3 dels catalans 
tenen un sentiment d’identitat compartida i es senten 
en major o menor grau catalans i espanyols a l’hora), 
en democràcia l’única manera de saber-ho és a través 
de les urnes; el dret a decidir, tal i com l’entenem els 
socialistes, passa perquè el poble català expressi la seva 
voluntat mitjançat una consulta legal i acordada entre 
els dos governs, el català i l’espanyol, una consulta en 
la que el PSC defensarà continuar a Espanya, això sí, 
amb una situació diferent de l’actual, una situació, en 
la que  mitjançant les reformes constitucionals que 
dèiem abans, es puguin satisfer les aspiracions de la 
gran majoria de catalans. Tanmateix, mentrestant, 
demanem als dos governs que es preocupin també 
dels problemes quotidians dels ciutadans que la crisi 
econòmica ha anat agreujant dia rere dia.

Que no ens passi que el bosc no 
ens deixi veure els arbres

Po
rta

ve
us

mun
ici

pa
ls

Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

El trabajo y sus realidades

 Permitidme que estas primeras líneas 
del espacio que ocupo en el boletín municipal de La 
Canonja sean de agradecimiento hacia mis compañeros 
de consistorio, empezando por el propio alcalde Roc 

Muñoz, y todos los funcionarios de la casa, por la 
buena acogida que me dispensaron el día de mi toma 
de posesión como Concejala de este Ayuntamiento, y 
por toda la ayuda recibida en estos días. 

Lo dije y lo reitero. Estoy aquí para escuchar, atender 
peticiones y demandas y trabajar para solucionarlas. 
Creo, y estoy convencida de ello, que la labor de unión 
entre todos los que representamos al municipio desde 
esta administración puede dar buenos frutos para 
ayudar ante los problemas que puedan tener nuestros 
conciudadanos. Me ofrezco para vehicular la voz de 
los canongins y canongines con el cometido que se 
me ha encomendado como edil. 

Para el Partido Popular nuestra localidad, La Canonja, 
es importante. Lo demuestra la apuesta por celebrar 
en nuestra sede la reunión comarcal del Tarragonès 
para informar de las acciones y gestiones de la Oficina 
Parlamentaria del partido que tiene, justamente como 

objetivo, la resolución de problemas que a menudo 
necesitan una actuación supracomarcal o en ámbitos 
mayores. 

Nuestra sede,  que pongo a disposición de todos y 
todas, estará abierta para todos los habitantes de La 
Canonja todos los viernes de 18 a 19,30 horas. No 
dudéis en acercaros y contarnos vuestras realidades e 
inquietudes. 

Como dije hace pocos días, coincidiendo con mi 
intervención durante la Diada de Catalunya, este es 
tiempo de aunar fuerzas en una única dirección que 
nos permita acabar con desigualdades sociales. Se trata 
de resolver las preocupaciones de nuestros ciudadanos 
que son el paro, la falta de ayudas o prestaciones y, 
en casos de más calado, la imposibilidad de poder 
comprar comida o pagar el alquiler y las facturas 
esenciales. No debemos girar la espalda a nadie para 
afrontar el problema de cara. Entre todos y por todos. 

 Fa 300 anys que els catalans i les catalanes 
van escollir la resistència a la rendició amb l’esperança 
de llegar-nos la Història.

Des de llavors, les generacions que ens han precedit 
han recuperat institucions, llengua, organització 
territorial, usos i costums, universitats i legislació 
pròpia i han anat reconstruint el país més democràtic 
i més pròsper que havíem estat abans que al 1714 el 
dret de conquesta imposés l’absolutisme borbònic.

Ara ens trobem més a prop que mai de la transcendència 
d’aquells dies i també nosaltres volem llegar la millor 
Catalunya als nostres fills i filles. 

Una Catalunya democràtica, governada per la voluntat 
dels seus ciutadans.
Una Catalunya pròspera, que gestioni els seus propis 
recursos .
Una Catalunya justa, solidària i oberta com sempre ha 
estat.
Una Catalunya per a tothom i amb tothom.

Des de les nostre viles i ciutats exigim al govern 
espanyol l’esperit democràtic i la pulcritud política 
que li manca i ens consagrem a seguir lliurant l’esperit 
de sacrifici, la voluntat de sumar i la capacitat de 
resistència al somni d’un futur millor que tenim a 
tocar. 

Deia Prat de la Riba: “Les hores de transició, les hores 
decisives, tenen certament una gran bellesa, feta 
d’esperança”.

Res serà fàcil, però tot és possible, no cal que ningú 
ens ho digui, no som tant il·lusos, no cal que ens facin 
por dient que les coses no canviaran d’un dia per 
l’altre. Tots sabem que els canvis es fan a poc a poc, cal 
que ens ho diguin als canongins i canongines, van ser 
diferents les coses d’avui per demà? O s’ha anat fent de 
mica en mica i seguint els processos que calia. 

La situació no és fàcil però cal que tots els catalans 
i catalanes anem plegats cap a un objectiu clar. No 
podem esperar més respostes negatives del govern 
central. El govern de l’Estat no es pot dir democràtic 
si tapa la boca d’un poble que vol decidir el seu futur. 
Per això des d’aquest racó de la revista de TOTS els 
canongins  i canongines volem fer palès una vegada 
més les raons que ens porten a lluitar per l’estat propi 
i encoratjar-vos a donar-nos suport:
1. L’Estat propi és la garantia de l’Estat del benestar.
2. Viabilitat econòmica d’una Catalunya sobirana.
3. Necessitem un Estat que preservi la nostra identitat. 
Catalunya és una nació mil·lenària amb història, 
llengua i cultura pròpia.
4. Catalunya mantindrà intacte el seu compromís amb 
Europa, sempre hem tingut vocació europea. 
5. L’Estat català serà un bon veí dels altres estats, no 
anirà contra ningú.
6. L’atur baixaria un 10% si Catalunya fos un Estat.
7. L’Estat català seguirà tenint l’Euro com a moneda.
8. El castellà serà plenament respectat al futur Estat 
català.

És per tot això que volem fer el camí junts: La consulta 
és una eina del tot democràtica i legal que no es pot 
negar als catalans i catalanes.

L’Estat propi és la garantia d’un futur millor.
    
 

Avancem: fem història...

Cori Roca Vila
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Agenda
Inici del Taller de prevenció i 
control de l'estrès
Dia: 9 d'octubre

Hora: 6 de la tarda

Lloc: Castell de Masricart

(Tots els dimecres de 6 de la tarda a 8 del vespre)

Inscripcions al Castell de Masricart

El bisbe Manuel Borràs:
Una vida al servei de l'Església
Conferència a càrrec del canonge ar-
xiver, Mn. Manuel M. Fuentes Gasó
Dia: 17 d'octubre

Hora: 8 del vespre

Lloc: Església de Sant Sebastià

Organitza: Comissió Beatificació Bisbe Borràs

Com fer un currículum i la car-
ta de presentació
Dia: 18 d'octubre / 15 de novembre / 13 de desembre

Hora: A les 9 del matí

Lloc: Centre Cívic

Inscripció prèvia a l'OMAC o a Serveis Socials

Organitza: Regidoria d'Ocupació i Promoció econò-

mica de l'Ajuntament de la Canonja

Presentació del llibre “La Ca-
nonja a través del butlletí 
municipal de l'Ajuntament de 
Tarragona 1969 – 2000” de 
Jaume Gómez Travé
A càrrec de M. Elena Virgili Bertran, 
cap de la Biblioteca Hemeroteca 
municipal de Tarragona
Dia: 20 d'octubre

Hora: 12 del migdia

Lloc: Castell de Masricart

Organitza: Centre d'Estudis Canongins Ponç de Cas-

tellví

La vinculació del Dr. Manuel 
Borràs amb la Canonja
Conferència a càrrec de Francesc 
Roig i Queralt
Dia: 23 d'octubre

Hora: 8 del vespre

Lloc: Església de Sant Sebastià

Organitza: Comissió Beatificació Bisbe Borràs

L'entrevista de treball.
Claus per a afrontar-la
Dia: 25 d'octubre / 22 de novembre / 20 de desembre

Hora: 9 del matí

Lloc: Centre Cívic

Inscripció prèvia a l'OMAC o a Serveis Socials

Organitza: Regidoria d'Ocupació i Promoció econò-

mica de l'Ajuntament de la Canonja

Castanyot de la por
Dia: 31 d'octubre

Hora: 6 de la tarda

Lloc: Casal

Buscar feina a través de les no-
ves tecnologies. Utilització de 
les xarxes 2.0
Dia: 8 de novembre / 29 de novembre

Hora: 9 del matí

Lloc: Centre Cívic

Inscripció prèvia a l'OMAC o a 
Serveis Socials
Organitza: Regidoria d'Ocupació i Promoció econò-

mica de l'Ajuntament de la Canonja

Celebració eucarística presi-
dida per l'arquebisbe Jaume    
Pujol i Balcells
Dia: 10 de novembre

Hora: 12 del migdia

Lloc: Església de Sant Sebastià

Organitza: Comissió Beatificació Bisbe Borràs

Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries
Dia: 16 de novembre

Hora: 9 del vespre

Lloc: Orfeó Canongí

Preu: 6 euros

Organitza: Ajuntament de la Canonja – Patronat de 

Cultura del Castell de Masricart

“Ninots màgics”
del mag Selvin
Teatre Màgic
Dia: 21 de novembre

Hora: 7 de la tarda

Lloc: Biblioteca municipal

Gratuït

“Màgia amb broma” de Jaime 
Figueroa
Teatre Màgic
Dia: 22 de novembre

Hora: 7 de la tarda

Lloc: Sala noble del Castell de Masricart

Gratuït

HORARI DEL CEMENTIRI PER 
TOTS SANTS

-Els dies 28, 29, 30 i 31 d'octubre obert de 
9 del matí a 7 de la tarda.
-Els dies 1 i 2 de novembre obert de 9 del 
matí a 8 del vespre.

NOVA ENTRADA AL CASTELL 
DE MASRICART

A partir del 8 d'octubre, l'entrada a les 
instal·lacions del Castell de Masricart 
es realitza per la porta de l'ala nova de 
l'edifici, ubicada al carrer Masricart.
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