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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h.
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: dimarts de 9 a 13 h .
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9
a 13 h.
-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. Dissabtes 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 maquillatge 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- CASAL INFANTIL
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 16.45 a 18,30 h. Dimecres
i divendres de 15,15 a 18,30 h.
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 URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)
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: Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Matins: divendres de 10 a 13 h i el primer i el tercer dissabte
de cada mes de 10 a 13 h.
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 i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres de 9 a 11,30 h.
Horari tardes: de dimarts a divendres de 16,30 a 18,30 h.
Horari d’estiu: Durant el mes de juliol i fins el dia 13 d’agost:
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19h.
joventut@lacanonja.cat
-ESPAI JOVE
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1-3 baixos
Horari: de dimecres a divendres de 18,30 a 20,30 h.

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
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 Abril
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
685571210
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
675786040
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - 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

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 20 h.

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489

www.lacanonja.cat
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S’han omplert pàgines de diaris, ha copsat l’atenció dels mitjans audiovisuals i tots els
veïns en parlen. El tancament de l’Escola Abril no
deix indiferent a ningú. Un tancament inesperat
i poc argumentat que ens produeix un sentiment
d’impotència davant els motius al·legats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Des de l’Ajuntament ho hem intentat tot i hem
lluitat fins al final, però segurament la decisió estava presa molt abans de totes les accions que
s’han fet des de la pròpia escola, l’Ampa, el personal docent, o altres entitats que han col·laborat
en la reivindicació d’un model educatiu diferent i
diferenciador.
Qui els hi anava a dir a aquells pares que l’any
2009 van matricular als seus fills a l’Escola Abril,
que ja no celebrarien el quart aniversari i que
l’aposta educativa que havien fet s’esfumava tot
d’una per començar de nou en un altre centre.
Encara recordo quan es va planificar l’oferta educativa de la Canonja i es va veure la necessitat,
fruit de l’increment de demanda de places escolars produïda per un augment demogràfic, de crear un altre centre. L’Escola Abril va nàixer
per resoldre aquesta situació i per donar una nova opció de projecte educatiu modern i
innovador als pares canongins. Però precisament l’argument demogràfic és el que utilitza ara
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tancar l’Escola Abril i fusionar-la amb
l’Escola la Canonja.
Un argument que es veu emmascarat per la política de retallades que du a terme el Govern
de la Generalitat i que ens demostra un cop més la manca de voluntat negociadora i la opacitat en la gestió d’aquest procés

Tirada: 2,750 exemplars
Distribució gratuïta
Prohibida la venda
Els escrits del butlletí són responsabilitat
de l’Ajuntament de la Canonja excepte
aquells que són signats pels autors.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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Festa i novetats al
Carnaval 2012

Les festes de Carnaval han estat un nou
èxit de participació gràcies a la col·laboració de les
diferents colles, però també de les escoles canongines
que s’han brindat a treballar la festa amb la Comissió
de Carnaval.
Com a novetat més important respecte a d’altres
anys, cal destacar el sopar-pícnic que es dugué a
terme el dissabte de Carnaval. Les diferents colles de
carnaval l’han valorat molt positivament fins el punt
de demanar que l’any vinent es repeteixi de nou.

Carnaval
d’animals al Casal

400 persones
gaudeixen de
Cinema per 1 euro

El Casal durant tota una setmana va celebrar el carnaval. Tots els grups van disfressar-se
d’animals, en concret d’elefants, de granotes, de marietes, de girafes, de gats i de pollets. Cada grup representava un animal diferent. Cadascú es va crear la
seva disfressa fent-se una màscara i un vestit donant
forma i decorant unes bosses de colors.

Els passats diumenges 11, 18 i 25 de març
es portaren a terme a l’Orfeó Canongí, organitzades
pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart, diferents sessions de Cinema per 1 Euro que compten
amb el suport del Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de la Canonja.

Un cop disfressats van celebrar una festa amb música
i un bon berenar.

A la programació d’enguany, ben novedosa i majoritàriament en català, hi assistiren gairebé 400 persones, la qual cosa representa un èxit de públic respecte
a d’altres edicions.

La rua, cada cop més lluïda, tingué com a guanyadors
a la colla de l’Orfeó Canongí amb la seva vistosa disfressa de “Pinzellades de color”.
Un cop enterrat el Carnestoltes, fetes les valoracions i
posada a votació per les diferents colles participants,
es va acordar que al 2013 la rua de Carnaval se celebrarà el diumenge dia 10 de febrer i que es tornarà a
organitzar el sopar-pícnic.
La reunió constitutiva de la comissió tindrà lloc durant el proper mes de juny per aprovar les bases i posteriorment obrir el procés d’inscripció.

L’esquiada jove de la
Canonja, neu, esport
i diversió
Els dies 16, 17 i 18 de març, els joves de
la Canonja van poder gaudir d’un cap de setmana
d’esquí organitzat conjuntament per la Regidoria
de Joventut i el Club Excursionista de la Canonja.
Aquest és el segon any consecutiu que es du a terme l’esquiada i ja ha comptat amb el doble de participants que l’any anterior.
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Els joves es van allotjar al bonic poble andorrà
d’Ordino, que a més a més de tenir les pistes a prop,
permet fer agradables passejades pel poble i sortir
una estona amb els companys i companyes a gaudir
de l’ambient tranquil de la nit de muntanya. Perquè
tothom pogués treure tot el suc al cap de setmana, el
Club Excursionista va oferir classes d’iniciació als esquiadors inexperts.
Tot i la fluixa temporada de neu que hi ha hagut
aquest any, el jovent de la Canonja ha pogut gaudir
de la millor neu al sector Arcalís, acompanyats d’un
temps primaveral. El resum d’aquesta experiència és:
una sortida memorable, plena de rialles, bon temps,
bona neu i un comportament exemplar per part dels
assistents.

El passat 1 de febrer va tenir lloc la inauguració de
la nostra esperada biblioteca. Per fi, després de dos
cursos, podem gaudir del que pensem que és el motor
de molts dels nostres aprenentatges. I tot gràcies a
l’esforç conjunt de mestres, famílies (que han passat

molts dimecres ajudant-nos a catalogar el material) i
totes aquelles persones que van donar suport a aquesta il·lusió a través del Projecte “Tu ajudes” convocat el
curs passat.
En un acte íntim, el nen més gran de l’escola (el Thiago) i la nena més petita (la Iratxe) van ser els encarregats de tallar la cinta que va donar l’entrada als nostres infants a un món ple de fantasia i coneixements.
Esperem que la nostra biblioteca esdevingui una motivació afegida a les tasques que es fan diàriament a
l’escola.
Escola Abril
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Inauguració de
la biblioteca de
l’Escola Abril

La setmana del
Carnaval a la llar
d’infants

La llar d’infants “Mare de Déu de l’Esperança”
va dedicar tota una setmana a la festa de Carnaval.
Dilluns els nens de P-2 van acompanyar a Sa Majestat
Carnestoltes a les escoles, on s’hi va quedar tota la
setmana. El dimecres els nens van venir disfressats a la
llar on vam fer una gran festa . I el divendres els nens
de P-1 i P-2 van sortir disfressats de maduixes que era
la disfressa que vam treballar a la llar, vam anar fins a
la plaça del Castell, allí van fer una guerra de confetti.
Per finalitzar la setmana a la tarda pares avis i nens
vam berenar coca i xocolata. Va ser una setmana molt
divertida.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

Informàtica a
l’Escola d’Adults

Des dels seus inicis, l’Escola ha crescut i s’ha transformat, tot adaptant-se als canvis que la realitat del
dia a dia ens demana. Sempre pendent de les necessitats socials de la població ha anat modificant els seus
programes i creant-ne de nous per donar-hi resposta,
sent aquest curs d’informàtica un exemple més.
El curs que actualment s’està desenvolupant tindrà
una durada de 60 hores, distribuïdes en sessions de

1h 30m, tres dies a la setmana, a l’aula de l’Escola
d’adults del Centre Cívic.
El sistema operatiu, el processador de textos, Internet
i correu electrònic seran els continguts de l’esmentat
curs; tot i que prèviament, s’hauran d’assolir les destresses necessàries per fer funcionar l’ordinador (manipulació del ratolí i utilització de les funcions bàsiques del teclat).

Dilluns, 6 de febrer, va començar el curs
Informàtica inicial; un nou programa ofert des de
l’Escola d’Adults de l’Ajuntament de la Canonja per
aquest curs 2011-12 i adreçat a aquelles persones interessades a adquirir les destresses necessàries per fer
funcionar l’ordinador i conèixer algunes prestacions
bàsiques de la informàtica.
Avui dia, estem immersos en l’anomenada societat
de la informació i es parla ja d’analfabets digitals o
tecnològics referint-se a aquelles persones que no
estan capacitades per a desenvolupar-se de manera
autònoma en la societat de la informació amb l’ús de
les tecnologies digitals.
Davant aquesta realitat, des de la regidoria
d’Ensenyament es veu necessari avançar cap a
l’alfabetització digital, engegant un curs de formació
bàsica en informàtica des de l’Escola d’Adults.
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L’Ajuntament
reparteix
gratuïtament el llibre
“La Canonja, el camí
a la municipalitat”
El 15 d’abril de 2010, la Canonja va recuperar la municipalitat perduda. Aquest fet ha marcat
la història dels canongins i per això l’Ajuntament ha
volgut plasmar en un llibre la transició i l’evolució
d’un poble que ha lluitat sempre per aconseguir la
seva pròpia identitat. “La Canonja, el camí a la municipalitat”, un volum de 147 pàgines plenes de fotografies que mostren la transformació d’aquest poble
durant el procés de reclamació de la municipalitat
plena, s’ha repartit gratuïtament per totes les cases
de la Canonja.
El llibre va ser presentat per l’alcalde de la Canonja,
Roc Muñoz i el president del Centre d’Estudis Pons de
Castellví, Francesc Roig, que també hi ha col·laborat.
L’alcalde es va mostrar satisfet i orgullós del resultat
obtingut amb la publicació “que representa l’esforç i
el treball de molts de nosaltres durant molt de temps”.

“ Ara -explicava Roc Muñoz al nombrós públic que hi
va assistir- ja podem gaudir de la nostra municipalitat i des de l’Ajuntament seguirem treballant perquè
la Canonja tingui tot el que ha de tenir un poble de
les seves característiques i dimensions”.
La idea de fer el llibre i la coordinació de tot el procés,
des de buscar als col·laboradors fins a la seva impressió, passant pel disseny i la selecció de fotografies
ha anat a càrrec de la periodista canongina Mercè
Veciana. Els quatre col·laboradors que han escrit els
pròlegs de cadascun dels capítols són persones destacades dins la societat civil de la Canonja. Així doncs,
el president del Centre d’Estudis Pons de Castellví
Francesc Roig, ha escrit el capítol titulat “Patrimoni cultural i festiu”. L’exalcalde de la Canonja Josep
Canadell s’ha fet càrrec del capítol “Un poble amb
arrels” i per últim els arquitectes Pau Jansà i Josep
Llop, han dirigit els capítols “Urbanisme i serveis” i
“L’entorn, el paisatge, el territori” respectivament.
La majoria d’imatges són propietat de l’Ajuntament
i d’Alberich Fotògrafs. També cal assenyalar que el
prologuista del llibre és Eudald Carbonell.

FE D’ERRATES:
Pàgina 103: La Nova Amistat està presidida per Pau
Veciana Olivé i no pas per Pau Olivé Jansà.
Pàgina 24: La visita de Montilla a l’Ajuntament es va
produir l’agost de 2010 i no el gener de 2010.
Pàgina 29: Proclamació institucional. Va ser el 15
d’abril de 2010 i no de 2011.
Pàgina 81: L’Escola Abril va començar l’any 2009 i no
el 2010.

Constitució
del Consell
d’Administració del
Patronat de Cultura
del Castell de
Masricart
El dia 3 de gener es constituí el nou Consell d’Administració del Patronat de Cultura, òrgan
descentralitzat de l’Ajuntament de la Canonja, encarregat de la realització, coordinació i promoció
d’activitats culturals al nostre poble. El Consell està
format per diferents membres en representació
d’entitats culturals i educatives canongines i per
membres escollits per part de l’Ajuntament.
En aquesta sessió constitutiva s’aprovà el pressupost
per al present any 2012 que és d’un total de 114.000
Euros.
També, a proposta del President Executiu Sr. Francesc
Roca, es va demanar que constés a l’acte l’agraïment
a les persones que fins ara n’havien format part.

Membres actuals del Consell
d'Administració del Patronat de
Cultura del Castell de Masricart
Nereida González
Tomasa Redondo Bedmar
Jose Luis Sánchez Lorente
Sílvia Sola Clua
Elsa Esplugas Cuadrado
Xavier Rion Robert
Pilar Tris
Josep Espasa Canadell
Sebastián Cano Giménez
Sebastià Bofarull Veciana
Montserrat Canadell Bofarull
Ramón Marín García
José Andrés Garcia López

Els grups municipals
del PSC i CIU
donen suport al
projecte del tercer fil
ferroviari
p àg. 6

Durant el Ple extraordinari del passat 9 de
febrer, els Grups Municipals del PSC i CiU van subscriure la proposta d’acord per manifestar el seu suport
a les entitats, organitzacions empresarials i administracions que han mostrat el seu interès en l’ execució
del projecte de tercer fil ferroviari entre Tarragona i
Castellbisbal. I per demanar al Ministeri de Foment
l’inici d’un diàleg amb les diferents parts implicades
per tal d’iniciar amb la major brevetat els tràmits per a
la licitació i execució del projecte.

Els dos grups municipals coincideixen que el tercer
fil ferroviari és una solució provisional i necessària
mentre no s’executa el traçat definitiu del Corredor
Mediterrani. El Port de Tarragona, la Cambra de Comerç, la indústria química i Ferrmed han plantejat tirar endavant, amb caràcter urgent, la realització, amb
participació pública i privada, del projecte de tercer fil
ferroviari entre Tarragona i Castellbisbal. Tant el PSC
com CIU apunten que aquest projecte permetria, en
un termini relativament breu, dotar al territori d’un
accés internacional per mercaderies amb ample europeu i que consideren absolutament necessari.

La festa de la municipalitat és la data que
ens recorda aquella històrica diada de l’any 2010.
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La festa de la municipalitat
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Festa del 15 d’abril
Diumenge 15 d’abril

•A 2/4 d’11 del matí fins la 1 del migdia
A la rambla 15 d’abril

Inflables i jocs per a totes les edats

Des de l’Ajuntament volem celebrar-ho d’una manera
popular i us convidem a sortir al carrer, a participar en
els actes que s’han preparat a la Rambla 15 d’abril i a
gaudir, també, dels balls de dissabte i diumenge.
Volem animar-vos, com és habitual en aquesta diada,
a guarnir els balcons tal i com es va fer a tantes i tantes llars canongines l’any 2010.
Al Castell de Masricart, en horari de biblioteca, podeu
adquirir les banderes a preu popular.
Bona Festa.

Divendres 13 d’abril

• A les 2 de la tarda

• A 2/4 de 12 de la nit

Venda de tiquets els dies 10, 11 i 12 d’abril al poliesportiu

Al poliesportiu

Sessió de ball d’avui i sempre amb
ORQUESTRA BOLERO

Al poliesportiu municipal

Paella popular (Preu 8 €)

• A 2/4 d’1 del migdia
-Sortida des del Castell de Masricart
Seguici de la Corporació en Ple cap a la rambla 15
d’abril amb l’acompanyament dels gegants Bià i Esperança

• A la rambla 15 d’abril
• De 10 del matí a 8 del vespre
A la plaça Ernest Lluch

Acte protocol·lari de celebració de la
municipalitat

Skate Parc

Parlaments de les autoritats i encesa de la tronada
A continuació brindis popular amb la presència dels
gegants Bià i Esperança

• A les 12 de la nit

-Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Principal de Tarragona

Dissabte 14 d’abril
• A 2/4 de 10 del matí

Bicicletada popular

-Sortida del Poliesportiu municipal
-Arribada a la Rambla 15 d’abril
-Recorregut Urbà

• A 2/4 d’11 del matí
Rambla 15 d’abril

Exhibició d’habilitat amb gos d’atura
A càrrec d’Ángel Pleguezuelos: Campió
de Catalunya

Al poliesportiu municipal

Ball amb la música més actual a càrrec
de l’orquestra TRÀFIC

• A les 7 de la tarda
A l’Orfeó Canongí

Representació de l’obra teatral “Políticament incorrecte”

A càrrec del grup de teatre Camàndules de l’Orfeó Canongí
Venda d’entrades numerades el divendres 13 d’abril a
l’Orfeó Canongí de 5 de la tarda a 8 del vespre i el diumenge dia 15, una hora abans de la representació.
Preu: 8 €, 6 € els socis de l’Orfeó Canongí i 4 € els menors de 12 anys.
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Presentació de
l’Impossible

El Festival Impossible és una de les apostes
més importants del Patronat de Cultura del Castell
de Masricart que, després de sis anys sense interrupció portant el món de la màgia a la Canonja, afronta
el repte de la setena edició amb voluntat de superació, a la recerca de nous mags, nous espectacles i
increïbles cercaviles que acostin aquest art anomenat
il·lusionisme al públic canongí.
Des del primer moment un dels objectius marcats
fou la qualitat, i podem assegurar que enguany no es
quedarà enrere amb actuacions de renom internacional com la màgia de Jordan Gomez o el nou espectacle musical de Marc Parrot, basat en els moments
màgics que van suposar els inicis del cinema, amb el
suport de la Filmoteca de Catalunya.
També s’ha volgut mantenir la filosofia inicial d’un
festival assequible a totes les butxaques, mantenint
un nombre important d’espectacles gratuïts per tal
que l’Impossible sigui també un festival de carrer i
que aquest esdevingui un espai de relació i l’escenari
més gran possible. Així, conviuen la màgia de Karlus
i del Màg Fèlix amb el clown agosarat per a totes les
edats de Sebas, i finalment, com es diu al circ, l’encara
més difícil!!!: una cercavila increïblement divertida
a càrrec d’uns vells coneguts de la Canonja, la Cia.
Traüt, de vegades escocesos, algun cop soldats de Na-
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Ombres de Plata
Amb actuacions prèvies a l’Auditori i
al festival Barnasants, dissabte al vespre podrem gaudir del nou espectacle de Marc Parrot “Ombres de Plata”

bareu a l’agenda d’aquest butlletí)

Hi ha música que sembla perduda, buscant
urgentment les seves imatges. D’altra banda, hi ha
imatges que, orfes, empal·lideixen perquè no troben
la seva música. I hi ha, finalment, músiques i imatges
que, de manera casual, s’entrecreuen per a explosionar,
complementar-se i esmicolar-se en espurnes de nous
significats. A Ombres de Plata es projecta una selecció
de títols de Segundo de Chomón amb la música en directe de Marc Parrot. Però, atenció, no és ni “Parrot
musicant Chomón”, ni “Chomón il·lustrant Parrot”. És
un espectacle fet de cançons que expliquen les històries que s’amaguen entre
els plecs dels decorats pintats dels films de Chomón.
I és també un espectacle fet
d’imatges d’una força poètica tan inesgotable que omplen les lletres de les cançons
de Parrot de múltiples i insospitats significats. Ombres
de Plata funciona, en definitiva, com els somnis, com la
màgia: proposa un viatge ple
de sorpreses. Sorpreses que
us convidem a inventar amb
nosaltres en directe.

Venda d’entrades del 2 al 4 de maig al Castell de Masricart de 4 de la tarda a 8 del vespre.
I una hora abans de cada espectacle al mateix Orfeó
Canongí.

Adreçat al públic adult,
es tracta d’un dels espectacles més intimistes de l’autor català. Us recomanem un cop d’ull al blog de l’impossible on
podreu trobar un petit tast d’aquesta joia.

poleó i enguany amb “l’home hàmster”.
I un fi de festa amb aire andalús, ja que és d’allí d’on
ve la companyia “La fábrica de la magia” amb el seu
espectacle “Un dia en trucolandia”.
Un cap de setmana amb màgia i espectacles màgics
per a tothom. Segur que hi trobareu aquell que més
us agrada!

Preus i venda d’entrades

Tots els actes són gratuïts excepte:
Gran Gala Internacional de Màgia amb
Jordan Gomez, Raúl Alegría, Javi Martín, Mag Gerard i Màgic Sergio: 8€
Ombres de Plata de Marc Parrot: 8€
Un día en Trucolandia de La Fábrica de
la Magia: 2€ (gratuït amb el tiquet que tro-
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Divendres 4 de maig / 21h / Orfeó Canongí / 8€
L’Impossible inaugura una nova edició amb la seva
Gran Gala Internacional de Màgia presentada pel madrileny Javi Martín que amb el seu humor màgic serà
el mestre de cerimònies d’aquest espectacle que ofereix
una selecció dels
més destacats artistes internacionals.
Podràs gaudir de
la màgia moderna i d’última generació de Jordan
Gomez
(França),
l’originalitat
i
gran posada en escena de Raúl Alegría (Santander),
l’il·lusionisme interactiu i sorprenent del Mag Gerard
(Catalunya) i la màgia clàssica i elegant de Màgic Sergio (Catalunya)
Un fantàstic viatge per totes les especialitats de la
il·lusió per demostrar que amb la màgia podem somiar
desperts.

Caldes de Malasvegas a càrrec de
Mag Fèlix Brunet
Dissabte 5 de maig / 12h / Sortida del Castell de
Masricart
Animació i màgia de carrer itinerant per a tots els públics on Elvis Presley circula amb un tricicle caracteritzat.
Un mag que farà tot el possible per aconseguir el seu
somni: triomfar a Las Vegas. Amb la seva bicicleta recorrerà els carrers de la Canonja per demostrar la seva
vàlua, oferint un espectacle divertit i màgic, amb jocs
de màgia visuals, molta participació del públic i suport
musical. Tot plegat converteix aquest número en una
combinació que no deixa indiferent a cap espectador.

l’antic teatre de barraca. Un muntatge transparent en
el que el poc es transforma en molt.
El nostre personatge, divertit amfitrió de l’escena, ens
obre les portes al seu univers creant situacions on la
imaginació i l’humor estan constantment presents, on
el joc es converteix en proesa i l’absurd es transforma
en riure.
Amb la col·laboració de “cultura en gira”

Ombres de Plata a càrrec de Marc
Parrot
Dissabte 5 de maig / 21h / Orfeó Canongí / 8€
Combinació de música i cinema on es projecta una
selecció de títols de cinema mut del director Segundo
en Chomón amb música en directe de Marc Parrot.
Un espectacle per a públic adult, amb cançons que
expliquen les històries que s’amaguen entre els plecs
dels decorats pintats dels films de Chomón. Una
col·lisió perpètua de dos móns poètics que a vegades
s’estimen, a estones es barallen i que omplen les lletres de les cançons de Parrot de múltiples i insospitats
significats.
Direcció: Marc Parrot i Rafa Besoli
Intèrprets: Marc Parrot, Joan Anton Mas i Lluís Cartes
Amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya

Dissabte 5 de maig / 17h / Plaça de Catalunya
Espectacle de circ-teatre per a tots els públics. Manipulacions d’objectes, malabars, teatre i efectes especials. A l’escena trobem una petita barraca amb diferents artefactes, que envolten la quotidianitat d’un
pintoresc personatge dins un món de fantasia, escassesa, imaginació i alegria.
Acorde és un espectacle íntim, tendre i divertit que fa
gaudir a petits i grans, una proposta propera al teatre
d’objectes, en la qual andròmines, ferralla electrònica
i objectes diversos cobren vida per mitjà del circ i de

cans que l’exhibeixen han batejat com “l’home hàmster”. Una gegantina roda mou tots els engranatges
de l’artilugi i il Criceto és l’encarregat de moure-la
demostrant la seva força i el seu enginy. Un xerraire
de fira condueix l’artilugi des de dalt de tot. És el Signore Directore que fa de mestre de cerimònies i presenta les seves virtuts i habilitats. L’acompanyen el seu
manetes i infatigable assistent, el Mécanico, i la Pícola Orquesta, un parell de músics multiinstrumentistes que interpreten tarantel·les i altres músiques de
la vella Itàlia més rància.
L’estètica que vertebra l’espectacle s’inspira en el “circ
dels horrors”. Aquells xerraires de l’amèrica del segle
XIX que presentaven a “la dona-barbuda”, “l’homeelefant” o “l’home més alt del món”...
Una peculiar barreja de sensacions que senzillament
vol entretenir i divertir al públic.

Il·lusiona’t a càrrec de Karlus

Diumenge 6 de maig / 13h / Plaça del Castell
Karlus, màgia i diversió per tots els públics. Vine a gaudir i al·lucinar amb màgia impossible!!
Espectacle visual, interactiu, musicat i parlat, on els
espectadors prenen part de l’espectacle participant-hi
i donant fe de tot el que
succeeix en directe. Va in
crescendo amb efectes
cada vegada més espectaculars: des d’una taula
volant sola a un escapament impossible amb camisa de força.
Apte tant per nens de 2
anys com avis de 90, espectacle familiar.

Un día en Trucolandia a càrrec de
La Fábrica de la Magia

Il Criceto a càrrec de Traüt Companyia d’Espectacles

Acorde a càrrec de Sebas
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Gran Gala Internacional de Màgia
amb Jordan Gomez, Raúl Alegría,
Javi Martín, Mag Gerard i Màgic
Sergio.

Diumenge 6 de maig / 11.30h / Sortida de la Plaça
del carrer Raval
Cercavila amb teatre de carrer, circ, música en directe,
efectes pirotècnics, humor, animació itinerant
i accions estàtiques, per
a públic de totes les
edats.
Un enorme artilugi desfila pel carrer. Es mou
amb l’energia del caminar d’un personatge
esperpèntic: il Criceto, una estranya però
divertida barreja mig
humà mig animal que
els firaires italoameri-

Diumenge 6 de maig / 18h / Orfeó Canongí / 2€
Trucolandia, és una aposta per
a públic familiar del mag Paco
Taconyc i la Fábrica de la Magia,
ambdós de procedència andalusa, per transportar-nos al món
de la màgia i de l’il·lusionisme a
través del teatre.
“Hi havia una vegada un jove
ben plantat (bé… ni tan jove ni
tan ben plantat). Al Taco, que
aquest era el seu nom, li apassionava la màgia i dia darrera
dia somniava en ser un autèntic
mag, una nit mentres dormia el
seu somni es va fer realitat i va
aparèixer a Trucolandia el país
de la màgia”…
Una hora plena d’il·lusió, fantasia i molta màgia on el protagonista comparteix amb el públic totes les sensacions de
Trucolandia, apareixent en un lloc fantàstic que es
troba a l’interior dels nostres somnis.
Un espectacle molt interactiu i participatiu per a tots
els assistents, i on es pot veure que en els somnis tot
pot passar.
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La Fira del TenguiFalti per Sant Jordi

Un altre any per Sant Jordi la Biblioteca
surt al carrer per donar a conèixer les novetats editorials de la diada. Ens trobareu al jardí del Castell
de Masricart de 5 a 8 de la tarda. A més, la Biblioteca
ha elaborat una guia per recomanar-vos els millors
llibres d’aquest Sant Jordi.

Finalització de les
obres del carrer la
Font
El passat dia 23 de març van finalitzar les
obres de pavimentació del carrer la Font, englobades
dins del l’actuació de reconversió dels carrers del

Coincidint amb la Diada es farà també una nova edició de la Fira del Tengui-Falti, el mercat d’intercanvi
de llibres, que enguany arriba a la IV edició.
Quan es fa la Fira?
El dia 23 d’abril de les 5 de la tarda fins a dos quarts
de vuit del vespre, al jardí del Castell de Masricart
Com s’hi pot participar?
Pots participar-hi portant, a la Biblioteca, del 2 al 20
d’abril, llibres que ja no facis servir però que estiguin
en bon estat. A canvi rebràs un tiquet de punts que
podràs bescanviar el dia de la fira per un altre llibre
que t’interessi.
Si es disposa de punts d’edicions anteriors de la Fira,
aquests també són vàlids per comprar llibres a la Fira
d’enguany.

Setmana
Santa
víking
En el Casal de Setmana Santa
d’enguany, organitzat per la regidoria d’Acció
social i Ciutadania, els nens i nenes que hi participen aprendran qui eren els víkings. Viuran
3 dies d’aventura víking, tastaran els menjars
típics, es disfressaran, coneixeran com es divertien aquests pirates escandinaus i aprendran a
fer cartes de navegació. En definitiva, viatjaran
en el temps i l’espai i es convertiran en autèntics
víkings.
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casc antic en vies de calçada única, donant prioritat
d’utilització al vianant.
Aquestes obres han comportat la substitució de la xarxa de sanejament i clavegueram, i també la substitució
de tota la xarxa d’abastament d’aigua potable. Pel que
fa a la pavimentació s’ha utilitzat el mateix criteri que
a la resta de carrers del casc antic: s’han delimitat dues
voreres a banda i banda de calçada, que s’han pavimentat amb llamborda, i el tram central de calçada
s’ha pavimentat amb una capa asfàltica de gra fi.
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El nou concepte d’exercici físic, well fit, ja
ha arribat a la Canonja. Aquesta activitat va dirigida
a tot tipus de públic, homes i dones sense distinció
d’edat, i respon a la demanda d’aquells que fins ara no
trobaven en els centres esportius un programa adaptat a les seves necessitats.

El poliesportiu municipal, recentment ha preparat
i adaptat una zona amb màquines pensades especialment per l’execució dels exercicis d’aquesta nova
activitat.
L’objectiu del well fit és dinamitzar el cos, augmentar la resistència aeròbica i crear un bon hàbit de
fer exercici amb un entrenament que combina un
excel·lent treball cardiovascular i tonificació muscular. És un nou concepte d’activitat col·lectiva on es
realitzen exercicis localitzats per tots els grups musculars principals, realitzant repeticions múltiples
amb peses moderades en un circuit motivat per un
instructor i guiat pel ritme de la música.

Animem a l’equip a que segueixi endavant i aprofitem
per agrair a en Jandro i l’Alfonso la seva dedicació i
voluntat amb l’equip.
Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Les XVII Jornades
Culturals i les
colònies de l’Escola
La Canonja
Com en altres anys, i ja en portem 17,
l’Escola La Canonja organitza les Jornades Culturals,
enguany dedicades monogràficament al nostre poble.
La setmana del 24 al 27 d’abril veureu els nostres
alumnes treballant pels carrers i places, observant i
descobrint aquells indrets que ens porten imatges del
passat i present del nostre poble.
Cada cicle tindrà un objectiu determinat, en funció
de la seva edat, i tots gaudirem d’un projecte engrescador on us demanarem la vostra participació i
col·laboració a les diferents activitats plantejades als
nostres alumnes.
Ja finalitzant el segon trimestre, també comencen les
activitats de colònies. Els de segon aniran a Poblet els
dies 10 i 11 de maig, els de 4t. a La Pobla de Cèrvoles
el 31 de maig i 1 de juny i els de 6è van anar, el passat
mes de març, a Esterri d’Àneu a gaudir d’uns dies a
la neu estudiant el poble i l’entorn natural del Parc
Nacional d’aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
Escola La Canonja
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Des de la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania, i en concret des del Casal Infantil de la Canonja, en els darrers anys es ve fomentant l’esport
com a estratègia educativa, oferint als nois de la ESO
l’activitat de Futbol Sala. Enguany l’equip està participant a la Lliga de Futbol organitzada pel PIJ de
Vila-seca. Setmana rere setmana l’equip es va superant, i està demostrant que amb esforç i compromís
s’obtenen resultats.

Well fit al
Poliesportiu
Municipal de la
Canonja
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L’equip de futbol
sala del Casal de la
Canonja
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El Micro-Cicle
ja és aquí

Sessió informativa i
prova de sirenes de
risc químic

Aquest mes arriba el Micro-Cicle a la Canonja, amb tres projectes seleccionats per ser exposats al Castell de Masricart:

El pròxim dijous 12 d’abril, a les set de la
tarda, al Castell de Masricart, es realitzarà una sessió
informativa sobre el risc químic a càrrec de Manuel
Montesinos, tècnic de Protecció Civil de la Canonja,
un representant de la indústria química i un representant territorial de Protecció Civil, organitzada per
l’Ajuntament de la Canonja i la Generalitat de Catalunya.

La Pepa mare de Thais Salvat Rull. Del 17 d’abril al
4 de maig.
“El meu projecte és un estudi a l’entorn del significat
de MARE, a través de les meves nines de roba que
anomeno Pepes.
La mare ens dóna la vida i la figura d’aquesta ens
marcarà per bé i/o per mal tota la vida. A vegades
esperem més, algunes vegades és massa mare.”
Activitats paral·leles: Participació plàstica dels visitants a l’exposició per a la construcció col·lectiva
d’una escultura de tela. Pensat per a les escoles de la
Canonja (Primària, secundària, d’adults).

Aquesta xerrada se celebrarà 5 dies abans de la prova
de 83 sirenes d’avís per risc químic que la Direcció
General de Protecció Civil farà a 37 municipis de Catalunya, el 17 d’abril al matí. A la Canonja, concretament, sonaran dues sirenes, la de les escoles i la
de l’Ajuntament. L’alarma que sonarà són tres senyals
d’un minut separades per silencis de 5 segons. El final
de la prova s’anunciarà amb un senyal de 30 segons.

XXXII Torneig de
Futbol Base Sant
Sebastià
Del 4 al 8 d’abril, en plena Setmana Santa,
el Torneig de Futbol Base Sant Sebastià, organitzat pel
C.F. Canonja i l’Escola de Futbol base Sant Sebastià,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja,

celebra la seva 32a edició que culminarà el Diumenge
de Pasqua, a les dues del migdia, amb l’entrega de premis.
Aquest torneig, any rere any, va superant el nombre de
participants i porta el nom del club i de la Canonja per
diferents indrets de Catalunya i de l’Estat. Es pot ben
dir que ja és un torneig amb història dins la història
del poble, i que no només és un acte esportiu sinó
també social. Això ho reflecteix tant la relació que adquireixen els participants, jugadors i entrenadors, com
també el caire voluntari de l’organització, els que s’hi
impliquen des de fora portant els seus fills i animant i
tots els particulars, entitats i empreses que ofereixen
ajut econòmic.

Soldats. Miniatures i camuflatges de Dídac F. Yago i
Pau F. López. Del 8 al 25 de maig .
“El món del maquetista és un joc. Més enllà de la seva
dimensió lúdica i de col·leccionisme, el modelatge de
miniatures i l’escenografia esdevé la representació
d’un microcosmos, la creació d’un nou univers en forma de petits poemes visuals.”
Activitats paral·leles: Performance amb la complicitat
dels assistents. Taller amb la creació de petites escenografies i modificació de personatges. Pensat per a
nens i nenes de primària.
Entre pitus i flautes de Maria Jansà, Ramón Grau,
Gerard Gené. Del 29 de maig al 15 de juny.Un treball
que parteix del quadre de l’artista francès Eugène Delacroix, La llibertat guiant el poble, de 1830. Per a ferse preguntes sobre la idea de llibertat en un context
com l’actual.
Activitats paral·leles: acció col·lectiva a partir d’una
convocatòria pública. Pensat per a alumnes de l’IES
Collblanc, i diferents col·lectius de joves del poble.

Equip cadet A del C.F. Canonja
Fotografia extreta del web de l’Escola de Futbol Base Sant Sebastià
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Micro-Cicle és un programa de sis exposicions (tres a
l’espai Kesse de Tarragona i tres al Castell de Masricart
de la Canonja) organitzat per LA BARIDANA_Acció
Artística amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja, l’Ajuntament de Tarragona, l’EADT i el patrocini de Repsol YPF.
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La continuïtat de l’Escola Abril no ha estat possible
El passat 8 de març, les famílies de l’Escola
Abril, acompanyades per la regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament de la Canonja, Mila Carreté, van fer arribar
al Parlament de Catalunya la seva lluita contra el tancament de l’escola.
Una cinquantena de pares, mares i alumnes es van desplaçar a Barcelona amb pancartes i amb el dossier explicatiu de la situació de l’escola, el projecte educatiu, la
proposta d’utilització d’espais i horaris de la direcció del
centre i unes 2.300 signatures donant suport a la continuïtat de l’Escola Abril per entregar-ho, sense intermediaris, a la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Irene Rigau. Aquesta va ser una nova acció
dels pares i mares de l’Escola Abril per demanar que el
centre segueixi obert.
Un mes abans, el 9 de febrer, mentre més de 130 mestres
del Camp de Tarragona es congregaven a l’Escola Abril
per concretar la proposta col·lectiva en defensa “de la
qualitat i la dignitat de l’ensenyament públic a Catalunya” i en protesta de les retallades, a l’Ajuntament de la
Canonja se celebrava un Ple Extraordinari on els grups
municipals del PSC i del PP votaven a favor de mantenir
el centre educatiu obert.
Tot i la lluita de les famílies i les mostres de suport,
l’Escola Abril ja no obrirà les llistes de preinscripció pel
curs vinent. La Generalitat de Catalunya ha confirmat
que l’Escola Abril es fusionarà amb l’Escola la Canonja.
El principal argument de la conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat per aquesta fusió, i la de 5 escoles catalanes més, és la baixada de la població de P3 en els
pròxims anys.

Proposta d’acord que subscriuen els grups
municipals del PSC i PP a l’Ajuntament de la
Canonja, presentada al Ple Extraordinari del
9 de febrer de 2012, relativa al tancament
de l’Escola Abril i la reubicació dels seus
alumnes a l’Escola la Canonja:
1. Manifestar la nostra solidaritat amb les famílies
afectades i el nostre desacord a la decisió del Departament d’Ensenyament de tancament de l’Escola Abril.
2. Demanar la represa d’un diàleg efectiu amb les diferents parts implicades, principalment amb l’associació
de pares i mares d’alumnes afectats.
3. Instar a la Generalitat a que garanteixi la continuïtat
de l’Escola Abril, sobre la base del projecte educatiu
impulsat per la pròpia escola en col·laboració amb les
famílies del seu alumnat.
4. Demanar al Departament d’Ensenyament la fixació
d’un termini per a l’inici dels tràmits necessaris per a la
construcció del nou edifici escolar en els terrenys que
l’ajuntament de la Canonja posarà a la seva disposició.
5.Donar trasllat d’aquests acords al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la
direcció de l’Escola Abril i a la seva Associació de Pares
i Mares.

Fotografies cedides per l’AMPA de l’Escola Abril.
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Salvador Ferré Budesca

Reforma o, més ben dit,
ruptura laboral
El passat dia 12 de febrer va entrar en
vigor el “Real decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral” aprovat pel Govern d’Espanya, presidit per
Mariano Rajoy. Aquest decret va ser posteriorment
convalidat, el 8 de març, al Congrés de Diputats amb
el vot a favor del Partit Popular, Convergència i Unió,
Foro Asturias i UPN, cal recordar que la resta de
forces parlamentàries hi van votar en contra.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaria va declarar:
“esta reforma marcará un antes y un después en la

Cori Roca Vila
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legislación laboral española”, el ministre De Guindos
va dir que seria “una reforma extremadamente
agresiva” i la secretària d’Estat d’ocupació, Engracia
Hidalgo, va reconèixer que la reforma laboral “por sí
misma no genera empleo”.
Efectivament estem davant d’una ruptura laboral,
que significa la mort del dret laboral i dels drets dels
treballadors, aquesta reforma desequilibra la balança
en favor dels empresaris i els assalariats restaran a
disposició dels balanços econòmics de l’empresa com
a simple instrument d’ajust de comptes. Una reforma
que no servirà per a afavorir la contractació i, per tant,
no servirà per crear ocupació ni reactivar l’economia.
Amb aquesta reforma que rebaixa substancialment
el preu de l’acomiadament es corre el risc d’una
destrucció massiva dels antics contractes per tornarlos a incorporar sota la legislació vigent. També
és una reforma laboral imposada i allunyada del
consens social, la primera que no ha comptat amb el
coneixement previ dels agents socials i econòmics. És
una reforma regressiva que imposa les tesis neoliberals
del govern del PP i també fa contents tant a CiU com
els neoliberals europeus. És una reforma que només
dóna resposta a les exigències de les patronals, en un
context de crisi totes les empreses podran acollir-se a
l’acomiadament procedent de 20 dies per any treballat,

l’escola Abril, ni de la seva estructura educativa, donat
que en tancar-se aquesta escola, els nens i nenes, tal
com s’ha dit des del Departament i també com vam
dir nosaltres en el Ple, tenen garantida una plaça a
l’escola pública del seu poble.
Per tant anem a favor de l’escola pública i de no
malbaratar els recursos donat que en època de crisi, no
sent necessari, creiem que no cal continuar mantenint
els claustres doblats i les despeses que comporta el
manteniment de les dues escoles, com també ho seria
la despesa extraordinària de la construcció d’una
nova escola o la instal·lació de mòduls.

malgrat tenir beneficis (simplement per caiguda dels
ingressos o de les vendes), no necessitaran els vist-iplau de les administracions per aprovar els expedients
de regulació d’ocupació i podran rebaixar salaris al
tenir prioritat els convenis d’empresa davant dels
sectorials facilitant, a més a més, la possibilitat de no
aplicar el conveni.
CiU també dóna la benvinguda a aquesta reforma
que va en contra els treballadors i les treballadores de
Catalunya i crearà més atur. Actituds com aquestes
demostren que CiU fa temps que ha deixat de defensar
els catalans i les catalanes i només pensa en defensar
els interessos empresarials i donar suport als seus
socis de la dreta centralista del PP.
Aquesta reforma és contrària al canvi de model
productiu que defensem els socialistes, basat en la
innovació i la competència pel valor afegit, i donarà
carta blanca als empresaris per acomiadar i perquè
puguin competir en salaris. El que s’ha d’abaratir és
la contractació i no l’acomiadament. Els socialistes
catalans creiem que només amb diàleg social i
reformes equilibrades podem sortir de la crisi, és
per això que defensem polítiques que garanteixin el
manteniment de l’estat del benestar, generin ocupació
i reactivin la nostra economia.

pública integradora i amb recursos per afavorir el
desenvolupament de tots els seus alumnes. On tota la
comunitat educativa se senti implicada, treballi i vetlli
per tots els nens i nenes que són el futur del nostre
poble. I demanem a l’Ajuntament que intenti fer un
esforç encara més gran d’inversió en l’edifici i les
instal·lacions per tal que tots els alumnes gaudeixin
d’un espai en condicions, modern i acollidor, adaptat
a totes les necessitats, estudiant les mancances que hi
pugui haver, per tal de trobar-hi solució.
I que ara es treballi per unir sensibilitats, maneres de
pensar i que es trobi un camí que porti a reorganitzarho tot, per tal que a partir del curs 2012/2013 l’escola
la Canonja sigui un model d’integració, de bona
entesa entre tots els membres de la nostra comunitat
educativa i que també des de l’Ajuntament es sigui
capaç d’unir i no enfrontar, que donem exemple de
relació entre tots.
No dividim, sumem esforços.

El mes de febrer es va fer un Ple
extraordinari on el PSC i el PP van presentar una
proposta d’acord per tal de demanar que no es
tanqués l’escola Abril. El grup municipal de CIU de la
Canonja vol donar l’explicació de perquè no va donar
suport a la proposta d’acord del grup del PSC i del PP,
en relació al tancament de l’escola Abril i la reubicació
dels seus alumnes a l’escola la Canonja.

Caldrà, i en som conscients, fer un esforç per part
de tots per reconduir una situació a la que ens hi ha
portat el PSC fent bandera d’una situació, que des de
feia temps es veia venir, i que ha jugat a dues bandes
segons li ha convingut, i per altra banda el PP que
s’aferra a qualsevol cosa per tal de sortir als mitjans
o per defensar les coses sense coneixement de causa,
això sí, fent bandera d’estimar-se la Canonja més que
ningú.

Primerament volem deixar molt clar que no anem
en contra de les famílies que porten els seus fills a

Nosaltres apostem per una escola de la Canonja, on
tots els nens i nenes hi tinguin cabuda. Una escola
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grupos socialmente menos favorecidos, o marginados
de la vida cotidiana. ¿Dónde los colocamos? ¿Cómo
los valoramos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué hacer
para que no se automarginen, para que intervengan
en el devenir de la sociedad? Un matiz importante:
este desconcierto ante el fenómeno de la vejez lo
muestran las familias y las generaciones más jóvenes,
pero también las propias personas de edad avanzada.
Respeto, atención y cariño son los tres principios
básicos en la relación con nuestros mayores. Respeto
a su momento psicofísico, a su ritmo propio, a sus
valores y concepciones, a sus comportamientos, a sus
deseos y querencias, a su propia organización de la
vida. Ello no implica estar de acuerdo siempre con ellos
y habría que distinguir dónde está la frontera entre
lo que estos desencuentros afectan a la vida de los
no mayores. El consenso es la fórmula más deseable.
De todos modos, los mayores tienen derecho a elegir
cómo quieren vivir, porque inmiscuirnos e imponer
nuestros criterios equivale a un abuso de poder y a
una falta de respeto a su libertad.

de un cierto tiempo para escuchar cómo está esa
persona mayor, cómo vive, qué quiere, qué le gusta,
cómo percibe sus recuerdos y experiencias. Esta
actitud es muy diferente a la de “oir las batallitas del
abuelo”. La escucha de la que hablamos es humana
y está teñida de aprecio, consideración, cercanía y
acompañamiento.

Jacinto Moreno Macias

Como tratar a los ancianos
con: Respeto, atención, cariño
El problema que para las familias suponen
las personas de edad avanzada se plantea incluso en
lo más elemental: no sabemos ni cómo referirnos a
ellas. Tercera edad, personas mayores, viejos, abuelos,
ancianos... Cada expresión tiene sus connotaciones.
En el fondo, este problema de denominación
manifiesta la incertidumbre que padecemos ante los
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La atención al anciano será siempre desde una
escucha abierta, positiva y sin juicios de valor ni
prejuicios. Esta atención lleva implícita la dedicación

Que el diàleg i el consens dirigeixi el nou camí que
hem d’emprendre tots junts amb un mateix horitzó:

Ya en el último de los tres principios citados, el cariño
debemos proporcionárselo a los mayores en grandes
dosis, porque en esta edad se valora más que nunca el
afecto, la sensibilidad que dejamos escapar a menudo
por la servidumbre que mostramos ante la seriedad, el
trabajo, el sagrado concepto del deber, los prejuicios,
la timidez y la vergüenza. Pero no nos referimos a un
cariño ensimismado o ñoño, sino más bien a ese cariño
que se trasmite a través de ese interés por lo que les
ocurre a nuestros mayores, por el respeto, la escucha,
ese tiempo de dedicación... y que se traduce en
nuestros gestos, nuestra mirada, nuestro tono cálido
a la hora de dirigirnos a ellos. Y también, por qué no,
el cariño manifestado mediante la caricia: esa mano
que se posa, que presiona, que agarra, ese abrazo que
funde la distancia y ese beso que hace sentir que no se
está solo y que se es querido y valorado.

Batibull

Senalló de Contes

Dies: del 2 al 5 d’abril

Dies: 21 i 22 d’abril
Organitza l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs

Dia: 19 de maig
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

XXXII Torneig de Futbol Base
Dies: del 4 al 8 d’abril
Lloc: Camp de futbol municipal
Entrega de trofeus el 8 d’abril a les 2 del migdia

Sessió informativa sobre el risc
químic (Plaseqta)
Dia: 12 d’abril
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart

Festa de la municipalitat
Dies: 13, 14 i 15 d’abril
(veure el programa a la secció d’Ara toca, pàgina 7)

Prova de sirenes d’avís a la població per accident químic
Dia: 17 d’abril al matí
A la Canonja sonaran les dues sirenes, la de les escoles i la de l’Ajuntament.

Exposició “La Pepa mare” de
Thais Salvat Rull pel MicroCicle
Dies: del 17 d’abril al 4 de maig
Hora: en horari d’obertura del Castell de Masricart
Lloc: sala d’exposicions del Castell de Masricart

Senalló de Contes
Dia: 21 d’abril
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Sant Jordi i Fira del
Tengui-Falti de la Biblioteca
Dia: 23 d’abril
Hora: de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Jardí del Castell de Masricart

Sant Jordi amb la Coral de la
Llar de jubilats i pensionistes
de la Canonja, exhibició de
l’activitat de balls en línia de la
Gent Gran i berenar
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Casal de Setmana Santa

Exposició “Entre pitus i flautes”
de Maria Jansà, Ramón Grau,
Gerard Gené pel Micro-Cicle
Dies: del 29 de maig al 15 de juny
Hora: en horari d’obertura del Castell de Masricart
Lloc: sala d’exposicions del Castell de Masricart

Dia: 23 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Plaça de Catalunya

II Jornades Culturals de l’Escola
Abril - “Un llibre, un tresor”
Dies: del 23 al 27 d’abril

XVII Jornades Culturals de
l’Escola la Canonja
Dies: del 24 al 27 d’abril

VIII Festival de Màgia Impossible
Dies: 4, 5 i 6 de maig
(veure el programa i tota la informació dels actes a
Actualitat, pàgines 8 i 9)

Exposició “Soldats” de Dídac
Francisco Yago i Pau F. López
Sànchez pel Micro-Cicle
Dies: del 8 al 25 de Maig
Hora: en horari d’obertura del Castell de Masricart
Lloc: sala d’exposicions del Castell de Masricart

FES-HO SABER
Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col.lectiu canongí
que vulgui donar a conèixer les seves
activitats només cal que ens enviï la
informació a la següent adreça electrònica: pcultura@lacanonja.cat
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