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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.
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 13h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 25 • Telèfon: 977 546 029
Horari 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 dimarts a divendres de 17 a 20 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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Ajuntament de
la Canonja

Agost. Mes de vacances i de festes majors. Potser em tocaria parlar d’això, però aquests
darrers dies han passat coses massa greus que posen en perill la governabilitat dels petits municipis
i això, tot i que és prou important, no treu que us desitgi una bona Festa Major.
Després de les mesures aprovades en “el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, com són l’augment de l’IVA, la reducció de
la prestació d’atur, l’eliminació de la paga de Nadal dels
funcionaris i moltes altres, ara el Govern Central es vol
carregar els petits municipis. Aquells governs de proximitat que han treballat pels ciutadans i que han lluitat
per aconseguir incrementar els serveis dels seus pobles,
ara ja no serveixen per res. Les 3.725 entitats locals menors que existeixen a Espanya desapareixeran i passaran
a dependre d’ajuntaments, que en alguns casos, es troben a 20 quilòmetres de distància. No cal que us recordi
que la Canonja no fa massa era una entitat local menor,
doncs ja veieu de quina ens hem salvat. Les Diputacions,
per altre banda, pendents d’un fil fa quatre dies, ara
tindran més competències i es reforcen, ja que hauran
d’assumir la sostenibilitat d’aquells petits municipis que
s’en van a norris. I per acabar d’arrodonir-ho en les properes eleccions municipals de l’any 2015 s’eliminaran
21.338 regidors.
L’objectiu de totes aquestes mesures és, segons diu el
Govern de Rajoy, l’estalvi, però realment el que estan
aconseguint és carregar-se un sistema democràtic proper, preocupat pel ciutadà i per satisfer les seves necessitats. Sí, s’ha d’estalviar, amb això estem d’acord, però
hem de ser conseqüents amb les nostres decisions i el
que està provocant aquest Govern és potenciar encara
més el descrèdit de la classe política. No hi ha cap professió menys valorada que la política, a part de
la de funcionari, clar. Quan hauria de ser tot el contrari.
Penso en els petits ajuntaments, en alcaldes i regidors que no cobren cap sou i que fins i tot han de
posar diners de la seva butxaca per solucionar temes municipals. A ells ningú els hi ha donat les gràcies. Els pobles i les ciutats necessiten governants capacitats i amb credibilitat i això no s’aconsegueix
prenen aquestes mesures que l’únic que fan és ensorrar la classe política. ¿Realment no hi ha altres
mesures que ens puguin portar a l’estalvi d’uns quants milions d’euros? Potser hauríem de mirar més
alt i pensar que hi ha institucions com el Senat i el Congrés on allí sí que els sous i les dietes dels seus
representants podrien ser un bon estalvi pel país.
Des del carrer sembla molt fàcil prendre decisions i es creu que els polítics l’únic que fan és cobrar a final de mes. Però de veritat que seria bo i necessari que tots els ciutadans passessin pels
ajuntaments a governar durant uns mesos, a treballar, a decidir, a lluitar, a passar nits en blanc...
d’això ningú en parla. Estic segur que una de les properes mesures del Govern serà precisament en
sentit contrari. La participació, la democràcia i el govern obert estan ferits de mort. Tot en pro de
l’economia... d’alguns clar.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Katoen Natie
inverteix 10 milions
d’euros en una
plataforma logística
situada a la
Canonja

L’operador logístic belga Katoen Natie va
inaugurar la seva segona plataforma logística de Tarragona, situada al Polígon Entrevies del municipi de
la Canonja. L’acte, celebrat a les pròpies instal·lacions,
va comptar amb un centenar de clients, proveïdors i
autoritats, entre les que es trobaven l’alcalde i gairebé
tots els regidors de l’Ajuntament de la Canonja.

El canongí David
García Torné
aconsegueix l’Or
en el Campionat
d’Espanya Infantil i
Cadet de Judo
El canongí David García Torné va aconseguir un excel·lent resultat en el Campionat d’Espanya
Infantil i Cadet de Judo celebrat els dies 12 i el 13 de
maig a la ciutat extremenya de Càceres. Tot i la difi-

cultat d’un torneig d’aquesta categoria, David García
va aconseguir dues medalles d’Or, una per classificació
personal i una altra per comunitat.
David García Torné pertany al Club Vital Esport de Sant
Pere i Sant Pau que compta amb representants d’alt
nivell que en altres anys van aconseguir 3 medalles
d’or, una de plata i una de bronze.
Aquestes victòries deixen clar el nivell i la projecció
del judo base del club, aconseguit amb intensos entrenaments dintre i fora de la comarca i moltes hores
de dedicació. Cal afegir, que gràcies a l’ajut dels patrocinadors del Club Vital Esport, que segur es sentiran orgullosos dels resultats, s’ha pogut adquirir
l’experiència necessària durant els últims anys, participant en competicions i entrenaments en centres de
tecnificació d’alt nivell, amb desplaçaments dins i fora
d’Espanya. Aquests ajuts són de vital importància per
poder mantenir-se en aquest nivell i seguir obtenint
resultats a llarg temps.

L’empresa ha realitzat una inversió de deu milions
d’euros en unes instal·lacions d’última generació amb
una superfície construïda de 13.000 metres quadrats
entre naus, oficines i dues bateries de 60 sitges.
La inauguració va comptar amb la presència del president del grup belga, Fernand Huts, i del gerent de
Katoen Natie Ibèrica, Geert Van Kerckhove, que van
elogiar les infraestructures portuàries i logístiques de
la zona i va afirmar amb rotunditat que “Tarragona té
potencial per convertir-se en la capital logística del
Sud d’Europa”.
L’alcalde Roc Muñoz va manifestar la seva satisfacció
per tenir empreses del nivell de Katoen que decideixen instal·lar-se a la Canonja i incrementar d’aquesta
manera l’activitat en el polígon Entrevies

L’Ajuntament
estableix
contactes amb
PIMEC Comerç de
Tarragona
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, es
va reunir fa unes setmanes amb el president de
PIMEC Comerç de Tarragona i província, Florenci
Nieto i Villodre, per tractar assumptes relacionats
amb el comerç de proximitat al nostre municipi. La
reunió va ser molt profitosa i van poder parlar de
quina és l’actual situació del comerç local i cap a
on volem anar. Florenci Nieto tornarà a la Canonja
per reunir-se properament amb el regidor de Promoció Econòmica, Juan Antonio Gila.
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El centre d’interès del Casal d’Estiu 2012 ha
estat un petit homenatge a l’escriptor francès Jules
Verne. Cada setmana s’ha treballat un llibre conegut
de l’autor.
La primera setmana es va dedicar al “Viatge al centre de la terra”, la segona a “Vint mil llegües de viatge
submarí”, la tercera a “De la terra a la lluna”, la quarta
a “Cinc setmanes amb globus”, la cinquena a “La volta
al món amb 80 dies”, la sisena a “L’illa misteriosa” i la
setena a “Dos anys de vacances”. Els tallers, els jocs,
les sortides... totes les activitats estaven relacionades i
ambientades en el llibre de cada setmana.
Dos-cents infants del poble han participat al Casal
d’Estiu 2012 que, com cada any, han realitzat activitats al poliesportiu (jocs populars i esportius i iniciació

a l’esport), a la piscina (jocs grupals i espai lliure) i al
casal, al centre cívic i al PIJ (tallers grupals i dinàmiques de grup).
Els nens i nenes del Casal realitzaren diferents tallers
relacionats amb cada llibre: Van fabricar un volcà pel
“Viatge al centre de la terra”, una medusa carioca i un
fons marí per a “Vint mil llegües de viatge submarí”,
un coet espacial per “De la terra a la lluna”, un globus
gegant per a “Cinc setmanes en globus”, un planeta
Terra gegant i les 7 meravelles del món per a “La volta
al món amb 80 dies”, una canoa per a “L’illa misteriosa” i un llibret per a “Dos anys de vacances”.
Dins les activitats extra van fer circuit d’educació vial,
una gimcana fotogràfica coordinada per l’aplicació de
mòbil whatsapp, excursions, una batucada, la peonada
popular aigualida, la vetllada final amb sopar popular,
balls, cançons i disco.
A l’espai “Tria la teva” els infants van escollir les activitats que volien fer i per majoria van proposar: cinema,
rocòdrom, circuit sobre rodes, mini torneig esportiu,
conta contes, jocs del món, entre d’altres.
El Casal d’Estiu de la Canonja pretén donar una àmplia
cobertura als infants del nostre poble. On es vol que,
sobretot, els infants tinguin una estona de lleure educatiu i s’ho passin d’allò més bé!
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Casal d’estiu
Jules Verne,
un estiu
d’aventura

Comença la
segona edició
de
l’Estiu Actiu

S’inicia el casal Estiu Actiu amb un total
de 22 joves inscrits que han participat del 2 al 27 de
juliol en les activitats programades per la Regidoria
de Joventut del municipi.
Aprofitant l’obertura del nou espai de Joventut on
s’intercalen el Punt d’Informació Juvenil i l’Espai
jove, es pren com a punt de trobada i de referència
per iniciar les activitats del dia a dia, aquest any podran gaudir de les que van ser escollides com a millors activitats de l’any passat i d’altres noves com la
sortida en bicicleta per la Via Verda, l’antic recorregut
de tren de Arnes a Xerta, del Làser tag, el paintball de
làser, i de la sortida a l’Aquopolis.

Fi de curs de la Llar d’Infants
El passat 29 de juny la llar d’infants “ Mare de Déu de l’Esperança” va
celebrar el fi de curs al saló d’actes i al pati de l’escola La Canonja. A la festa vam
fer en primer lloc una actuació on tots els nens de la llar van ballar els seus balls
preparats amb antelació. Tot seguit vam berenar tots al pati coca i xocolata i per
fer temps per l’hora de sopar i havia inflables i els nens ho van passar molt bé. A
partir de les nou de vespre vam començar a sopar i a les deu tots vam ballar amb
l’actuació del Jaume Barri.
Com cada any va ser un final de curs emotiu ja que els nens més grans comencen
un nou camí. Els hi desitgem molta sort.
Agrair la col·laboració del Ajuntament de La Canonja, del Patronat de cultura i del
Ampa de l’escola La Canonja.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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L’alcalde de la
Canonja pronuncia
el pregó de la Casa
de Andalucía

Trasllat del PIJ
S’ha procedit al trasllat del Punt d’Informació
Juvenil als baixos de l’edifici situat al carrer Raval 25
i seu de la Societat La Nova Amistat. Previament a la
instal·lació s’ha habilitat l’espai, executant una petita
reforma de pintura i acabats, alhora que s’han millorat
les condicions d’accessibilitat del local.

L’alcalde Roc Muñoz, va ser l’encarregat de
pronunciar el passat dia 9 de juny el pregó de la Festa
del Rocío a la Casa de Andalucía de Tarragona. En una
sala plena de gom a gom amb les màximes autoritats,
com el president de la Casa de Andalucía, l’alcalde de
Tarragona, regidors de l’ajuntament de la Canonja i Tarragona i altres autoritats, l’alcalde Roc Muñoz va tenir
el privilegi i la responsabilitat de pronunciar el pregó
de la gran Romería de Almonte. Una romeria que ell
mateix va descriure com “una mezcla de fe, devoción,
fiesta y folclore, en la cual existe la libertad para que
cada uno combine a su gusto el porcentaje de cada
componente”. Roc Muñoz va dedicar el pregó a la Blanca Paloma i a tots els assistents, un pregó emotiu, amb
poesia i sevillana incloses.

Primeres nits
d’estiu amb el
Canonjamúsic
El passat dissabte 7 de juliol, es va posar
punt i final al Canonjamúsic 2012 amb el concert dels
Relamido’s al bar Racó de l’Orfeó.
En aquesta edició, s’ha comptat amb les actuacions
de Pae y su Guitarra, Papagayo, Vergüenza Ajena, RSK
i Relamido’s, totes elles acompanyades de bon públic,
bona música i, sobretot, bon ambient.
Aquests concerts, organitzats per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja, ha permès gaudir a la fresca de cinc nits d’estiu de juny i juliol a les
terrasses dels bars Antídot i Racó de l’Orfeó.

El divendres 14 de juny, La Romería es va posar en
marxa, unes 4.000 persones i 40 carretes van emprendre el camí des del Serrallo. A les 11 de la nit del divendres van arribar a la Canonja per passar-hi la nit i
així, a l’endemà, continuar cap a Vila-seca i, finalment,
arribar a la Pineda.

Fonament del
nou mòdul dels
nínxols
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D’acord amb les tasques de planificació i
execució dels mòduls de nínxols del cementiri municipal, s’ha procedit a l’execució de llosa de fonamentació d’un nou mòdul, que se situa de forma consecutiva als existents i ocupant una porció de l’espai
lliure de l’ampliació del cementiri. L’execució dels 136
nous nínxols es durà a terme en successives anualitats.

El dilluns dia 18 de juny, a la Llar municipal
de Jubilats i Pensionistes de la Canonja, es va celebrar
la cloenda dels Espais Gent Gran Activa (mostres de
gimnàstica, Cinefòrum, Concert Coral, grup de ball...)

Amb una vegada
no n’hi ha prou
En aquests cinc anys han estat 409 persones les que han passat a donar sang a la Canonja.
Des del 2011 que al municipi ja es fan tres recollides
anuals de sang. Però com es pot comprovar per les
dades, en aquests darrers anys hi ha una petita tendència a la baixa en donació.
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Cultura i oci per
la cloenda dels
Espais Gent
Gran Activa

amb una visita guiada per Amposta. La primera parada va ser el Castell d’Amposta, una antiga fortalesa
del segle X defensada amb muralles àrabs i medievals.
Construït vora el riu Ebre, sobre un assentament ibèric.

Garxal i els Calaixos. Aquesta ruta arriba fins a la desembocadura del riu. Per tancar el matí, un bon àpat al
restaurant Casa Nuri: una amanida, uns musclos amb
romesco i una boníssima paella de marisc.

La següent parada fou el Pont penjant d’Amposta, que
ha esdevingut un dels símbols arquitectònics més representatius de la ciutat. Construït l’any 1915, va suposar una notable millora en les comunicacions entre
els pobles del Delta de l’Ebre.

A la tarda, per acabar de lligar aquest dia cultural i d’oci,
van visitar l’Ecomuseu. El recorregut s’estructurava al
voltant d’un seguit d’espais on es reprodueixen els
ambients naturals típics de la zona com són el riu,
les llacunes, els arrossars o el bosc de ribera. A més,
també es va fer una repàs de les activitats humanes
que s’han desenvolupat, o es desenvolupen, en aquest
espai natural.

Després d’aquestes visites van gaudir d’uns recorreguts en vaixell, fluvials i marítims, a Deltebre, vorejant
l’Illa de Buda, l’Illa de Sant Antoni, les Llacunes del

S’estrena la gespa
artificial de la
Piscina Municipal

En definitiva, un dia ben complet per dir adéu al curs.

Per tal de preparar la nova temporada d’estiu de la piscina s’ha dut a terme la
reposició de part de la gespa natural per una
estesa de gespa artificial. Aquesta operació facilitarà el manteniment del espai existent entre
els vestidors i la piscina, alhora que ha permès
la impermeabilització de la superfície adjacent
al soterrani dels vestidors, on hi existien problemes d’infiltracions.

Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites
tornar a respirar. En aquest últim trimestre del 2012
es realitzarà la propera donació a la Canonja. Vine a
donar sang.
26/03/2007: 35 donants
10/09/2007: 36 donants
31/03/2008: 40 donants
29/09/2008: 30 donants
16/03/2009: 36 donants
28/09/2009: 41 donants
29/03/2010: 30 donants
27/09/2010: 24 donants
28/03/2011: 28 donants
26/09/2011: 33 donants
12/12/2011: 20 donants
26/03/2012: 25 donants
18/06/2012: 31 donants
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Canongines i Canongins
Un altra any estem a les portes de la Festa Major
d’Estiu del nostre poble, són temps difícils, molt difícils, i
des de l’Ajuntament en som conscients. Parlar de festa fins
i tot sap greu, però es la nostra festa, la de tots nosaltres.
Des de l’Ajuntament, i en concret des de la regidoria que
s’encarrega de l’organització, volem que siguin unes festes
que arribin a tothom i que tots les puguem gaudir. Intentem que siguin un parèntesi en aquesta crisi que tots estem
notant, evidentment uns molt més que uns altres. També
vull destacar la participació important de les entitats del
nostre poble per fer possible que aquesta, la nostra festa
major, llueixi més que mai.
La regidoria, de la que en sóc responsable, també ha reduït
el pressupost. És evident que en temps de crisi el primer que
hem de fer és incidir en aquest apartat. Però no per manca de diners, sinó perquè des del govern de l’Ajuntament
creiem que en aquests temps s’han de destinar més recursos a serveis socials i ocupació, i així ho hem fet. És just que
es destinin la major part dels recursos a aquestes regidories,
ja que són les que actualment més ho necessiten per poder solucionar problemes i situacions crítiques de moltes
famílies.
No em queda res més que animar-vos a participar, gaudir i
divertir-vos en totes i cadascuna de les activitats que hem
preparat per a tothom, grans, mitjans i petits, un any més i
ara més que mai visca les canongines, visca els canongins
i visca la Canonja.
Bona festa Major a tothom
Francesc Roca
Regidor de festes
Ajuntament de la Canonja

Joan Ferran Serafini, pregoner
de les Festes d’Estiu 2012
Nat a Barcelona el 13 de novembre
de 1951. Casat, tres fills.
Llicenciat en Filosofia i Lletres i diplomat en Història Contemporània per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha treballat com a professor en el sector de l’ensenyament.
Ha exercit el càrrec de director tècnic de Participació Ciutadana a
l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment és diputat del PSC al Parlament de Catalunya,
portaveu de la Comissió de Control Parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Es l’autor, entre d’altres, dels llibres: “El llenguatge subterrani de la política”, “Els pamflets d’en Ferran”, “Entre
Tiempos”, “Murmullos de apatrida”, “Maleïda crosta”, “El
quadrienni dels bàrbars” “Destapando a Duran”.
Col·labora com articulista en diferents diaris i mitjans
de comunicació.

La imatge de la festa
L’Ajuntament de la Canonja ha encarregat la imatge de la Festa
Major d’enguany a la dissenyadora canongina Mo Espasa.
La samarreta i el vano es
posaran a la venda al preu
de 5 i 2 euros per part dels Amics
dels Gegants de l’Orfeó Canongí als
següents espais de la festa:
Mamut Rock
Vestideta dels gegants Bià i Esperança
Exhibició castellera
Ball de festa major, dies 13 i 14
Sardanes, dia 15
Els beneficis d’aquesta venda es destinaran a la
preparació del 25è aniversari de la colla gegantera
que se celebra l’any vinent.
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Dissabte 4

Sopar de l’amistat

Carrer Raval
A partir de les 7 de la tarda inflables per als més petits
A 2/4 de 10 sopar
Cal adquirir tiquets a la Llibreria Roig o a l’Estanc entre el 23 de
juliol i l’1 d’agost
Preu del sopar: 15€ (extres a banda)
A la sobretaula espectacle d’ombres xineses amb Valeria Guglietti
Valeria Guglietti va començar les seves primeres produccions
d’ombres xineses a Villa Gesell, un poble de la costa d’Argentina.
La gràcia i la creativitat que va aconseguir a partir d’aquest art
mil·lenari va tenir una gran acceptació pel públic de totes les
edats. A partir de la pràctica i la investigació, va
crear les seves pròpies
ombres amb inspiració
en les publicacions de
Sergio Taján. Tots els seus
espectacles mantenen el
llenguatge mut per eludir
barreres lingüístiques i
mantenen el codi artesanal
de les Ombres Xineses.
Organitza: Societat la Nova Amistat

Mamut Rock

Plaça Catalunya
A partir de les 11 de la nit
Amb Möndo Loco
i una segona part dedicada a la rumba amb Vergüenza Ajena i Micu
Organitza: Regidoria de Joventut

Folkatr3s: “Som un grup de 4 músics entusiasmats amb la idea de
fer música per a ball folk. Polkes, jotes, xotis, masurkes, rumbes,
valsets, pasdobles... xampanyes, cercles circassians... un viatge
amb melodies populars i tradicionals de sempre i de nova creació,
per acompanyar balls i danses, dels Països Catalans, Occitània,
Euskal Herria, Irlanda i d’altres països mediterranis.”

Del dissabte 11 al dimecres 15
Vermut i pinxo

De l’11 al 15 d’agost, es podrà fer el vermut acompanyat de bona
música i dels millors pinxos del municipi.
Davant les escoles: dissabte 11 i diumenge 12
A l’avinguda Collblanc: dimarts 14 i dimecres 15
D’11 del matí a 3 de la tarda
Concert, vermut i pinxo per 1€

Dissabte 11
Concurs d’escalada

Rocòdrom
De 10 a 12 del matí
Organitza: Club Excursionista

Skateboard Downhill

Descens de la Raval amb Skate i patinets
A partir de les 10 del matí
Inscripcions el mateix dia davant de l’Ajuntament
Es recomana anar ben protegit, amb roba doble si cal
Premis al primer, segon, tercer, al més protegit, i molts premis més
Organitza: Regidoria de Joventut

Entrega de premis del concurs de petanca

Diumenge 5: Festa de Masricart
Jocs per la mainada
A les 6 de la tarda

Missa solemne a l’església de
la Mare de Déu de l’Esperança
Comitiva d’autoritats
Gegants i grallers
Aperitiu popular
8 del vespre

Canonjam

Festival de Hip hop
Plaça Ernest Lluch
A partir de les 7 de la tarda i fins la matinada
Amb Malputo_Dest i els grups locals Fuck
Ghetto, Golden Dogs

Vestida dels gegants Bià i Esperança i primera balladeta de la
Festa Major

Sopar de veïns
Al vespre

Ball amb “Quartet Enigma”
11 de la nit

Del dilluns 6 al divendres 10
Torneig popular
futbol 7

Plaça de Catalunya
12 del migdia
Organitza: Regidoria d’Acció social i
Ciutadania

de

Tercera edició del torneig de
les festes de la Canonja
Camp de futbol municipal
a partir de les 8 del vespre
Inscripcions anticipades al
poliesportiu: 30 € per equip
Per a majors de 18 anys o que
els compleixin enguany

Del dilluns 6 al dijous 16
Tornejos de l’Orfeó Canongí

Ping-pong, futbolí, billar de caramboles, botifarra
I enguany a més a més: Escacs i futbol-monedes
Plaça Mestre Gols
>> Apunteu-vos abans del diumenge 5 d’agost a orfeocanongi@
orfeocanongi.com o al Bar de l’Orfeó!
Organitza: Orfeó Canongí

Dijous 9
Sopar Ecològic + ball folk a
càrrec de Folkatr3s

Plaça Mestre Gols
A 2/4 de 10 del vespre
Venda de tiquets de l’1 al 6 d’agost a Cal
Quimet al preu de 8€
Organitza: La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat

Plaça del Castell
2/4 de 8 del vespre
A càrrec dels amics dels gegants de l’Orfeó
Canongí

Pregó de Festa Major

Sala noble del Castell de Masricart
8 del vespre
I. Sr. Joan Ferran i Serafini
Diputat al Parlament de Catalunya. Historiador
Un cop finalitzat el pregó:

Anada d’autoritats a l’encesa de la tronada amb
l’acompanyament del grup de grallers de l’Orfeó
Canongí
Tot seguit:

Tronada a l’avinguda de
les Garrigues

A càrrec de la pirotècnia de Altura
A continuació:

Correfocs

Amb els diables de Tarragona
Itinerari: Carrer Poetes Bertran,
Avinguda M. Carrasco i Formiguera, Plaça del Castell, Carrer Masricart, Carrer
Raval fins davant de l’Ajuntament
Remullada

Ball de Festa Major

Plaça de Catalunya
12 de la nit
Orquestra Pensylvania
“Temps era temps” o “Fa vint anys que tinc vint
anys” tal com ens canta Joan Manuel Serrat, que
l’Orquestra Pensylvania té com a repte portar-los
any rere any, el millor espectacle de música en directe per les seves vetllades festives.”

Matinades

8 del matí
A càrrec del Grallers de l’Orfeó
Canongí i els grallers dels Xiquets de Tarragona

VII Trobada d’amics de
l’aeromodelisme
Tram final del carrer
Escultor Martorell
De 10 del matí a 12 del
migdia
Organitza Motor Club la
Canonja

Paella popular

Rambla Collblanc
2 del migdia
Preu 8 € inclou vermut
(venda de tiquets de l’1 al 10 d’agost al Poliesportiu)

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

Mentrestant, al carrer Raval.

“Refresca’t a base de cafè i desperta!”
A càrrec de l’Ateneu Popular la Mina

Havaneres i rom cremat

Plaça de la O
8 del vespre
Grup d’havaneres XATÓ
“El Grup d’Havaneres XATÓ va néixer a Vilafranca del Penedès la
primavera de l’any 2000. A aquests quatre amics, bàsicame...nt i
per damunt de tot, els agrada la música, i cantar. No són professionals del cant
però al llarg de
la seva trajectòria
han anat desenvolupant un estil
propi amb les
seves veus que
els caracteritza i
diferencia d’altres
grups.”

Ball de Festa Major

Plaça de Catalunya
A 2/4 de 12 de la nit
Orquestra La Banda del Drac
“La veu del Drac és música per a les oïdes humanes. La seva melodia és un beuratge dolç que omple i sedueix, que atrau i empresona. L’escoltareu encisats i quan vulgueu reaccionar ja us estareu
movent al seu ritme, ja sereu part de les seves històries. Tots els
indrets que visiten veuen caure la llavor de la música, són sembrats de festa, tendresa i disbauxa. Quan la seva vida atzarosa i
viatgera el retorna al punt de sortida recull amics, amors, humors.
Uns éssers embruixats són els seus emissaris, els missatgers de la
música. Són la Banda del Drac.”

Dilluns 13
Els Grallers de l’Orfeó Canongí presenten:
DOP en directe!

Un espectacle de recorregut per damunt de l’imaginari musical del
timbal i la gralla
Plaça Mestre Gols
6 de la tarda

Convictus

Circ, clown i humor per a tots els
públics. Espectacle familiar.
Quatre pallassos amb un passat
fosc arriben per oferir l’espectacle
de la seva vida, que els permetrà
tornar a formar part de la societat. “Casualment, durant aquests
últims mesos hem tingut temps
de sobres per preparar aquest
espectacle de pallassets”, diuen
aquests simpàtics artistes de circ.
Però atenció, no es refiïn: no són
el que semblen!
Plaça de la O
8 del vespre
A càrrec de Passabarret

Ball de Festa Major

Plaça de Catalunya
A 2/4 de 12 de la nit
Orquestra Gira-Sol
“L’Orquestra Gira-Sol, supera
anualment el centenar d´actuacions,
que ha mantingut de manera regular des de l’any de la seva fundació.
Combina el ball amb les arrels de
la festa popular catalana i és per
això que en els nostres espectacles
hi podeu escoltar des del ritme de
la Patum de Berga, la música dels
castellers, l’havanera La Bella Lola,
adaptacions de Puff era un drac
màgic a ritme de ska, o Serrat, Lluís
Llach, Jaume Sisa o La Trinca, entre
d’altres. Però també podreu gaudir
de la cançó de l’estiu, i de la que està de moda!”

Dimarts 14
Activitats i tallers per als més petits

futbolí humà, llits elàstics, pista americana i castell inflable
Parc dels Pins de ca Forgues
6 de la tarda
A càrrec de Passabarret

Villa Solterone

Un espectacle de commedia dell’arte
Villasolterone és un poble on només viuen homes. La tranquil·litat
regna a Villasolterone fins al dia en què arriben tres dones. Desencadenaran tot un seguit de confusions, disbauxes i malentesos que
duran de corcoll els homes del poble. Així, els embolics començaran a succeir-se en aquesta hilarant i divertidíssima comèdia entre
cançons, lluites i, sobretot, molts i molts riures.
Plaça de la O
8 del vespre
A càrrec de la Companyia Adàlid

Ball de Festa Major

Plaça Catalunya
12 de la nit
Orquestra Cimarrón
“Lo 14 de Febrer de 1971
quan vaig néixer a Tortosa
(Baix Ebre), ni els primers
sis músics que vaig tenir
no s’ho hagueren cregut,
¨quina canya¨, 40 anys
pel món, més de 5.000
actuacions, milers i milers de quilòmetres, quanta felicitat, quant
patiment, quants records, quanta gent hem fet disfrutar de la nostra
música sempre en viu i en directe.”

Dimecres 15
Jornada de portes obertes al Poliesportiu
Visites guiades a les instal·lacions
De 10 del matí a 8 del vespre

Anada a ofici amb els gegants Bià i Esperança de
la Canonja i el Miquel i
la Roca de Montroig del
Camp i la Cobla Principal
de Tarragona
Sortida des de la Casa de la Vila
2/4 de 12 del migdia

Ofici de Festa Major
Processó per la part alta del poble amb la cobla
i els gegants
Ballada de sardanes

Carrer Raval
1 del migdia
A càrrec de la cobla Principal de
Tarragona

Activitats i tallers per als
més petits

Ludoteca gran, bou mecànic i activitat de monocicles
Parc del Pins de ca Forgues
6 de la tarda
A càrrec de Passabarret

Sessions populars d’aquagym i spinning
Piscina municipal
7 de la tarda aquagym
8 del vespre spinning

Concert de Festa Major
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Plaça Catalunya
8 del vespre
Orquestra Costa Brava
“L’Orquestra Costa Brava va ser fundada l’any 1956 a Palafrugell
per un grup de músics procedents d’altres orquestres entre les més
reconegudes d’aleshores. Ha mantingut sempre una trajectòria brillant, en la que destaquen diverses actuacions a l’estranger que
culminen amb la que es va celebrar en l’acte
d’homenatge al pintor Joan Miró a París. Pel
que fa a casa nostra, podríem indicar com a
actuacions més rellevants les que la Costa
Brava ha realitzat al Palau de la Música Catalana i a programes de TV3 com “L’Envelat”
i “Festa Major”. La seva discografia és considerable, especialment en la vessant de la
música per a cobla, en la que està avalada
per marques tan prestigioses com Philips o
Columbia.”

Gran ball de Festa Major
Plaça Catalunya
12 de la nit
Orquestra Costa Brava

Dijous 16
Bicicletada popular

Sortida davant del poliesportiu
D’11 a 12 del matí
Organitza: Club Ciclista La Canonja

Festa aquàtica

Piscina municipal
De 12 del matí a 2 de la tarda

Canonjaventura

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

Finals dels tornejos de l’Orfeó Canongí

Ping-pong, Futbolí, Billar, Botifarra, Escacs i Futbol-monedes
Plaça Mestre Gols
A partir de 2/4 de 6 de la tarda
Organitza: Orfeó Canongí

Concurs de llançament de pinyol d’oliva
Plaça Mestre Gols
7 de la tarda
Inscripcions al mateix moment
Organitza: Orfeó Canongí

Entrega dels trofeus dels
tornejos de Festa Major
Plaça Mestre Gols
2/4 de 9 del vespre
Organitza: Orfeó Canongí

Anada als focs amb Bandarra Street Orkestra

Avinguda de les Garrigues
10 de la nit
“La Bandarra Street Orkestra és un col·lectiu de músics residents
al camp de Tarragona. La percussió
brasilera, la brass band i el bandarrisme són els ingredients amb els
que presenten un espectacle dinàmic
i polivalent. Al seu pas descarreguen
la banda sonora de la seva vida, amb
melodies populars, humor, coreografies i molt de ritme; transmetent
al públic i als vianants la seva festa
i l’alegria de viure un somni.”

Castell de focs

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

Dissabte 18
Acmea Music Fest
(Festival de música electrònica)

Poliesportiu (amb Piscina oberta)
A partir de les 8 del vespre
Actuació del Dj Itàlia Uto Karem, acompanyat dels
dj’s locals.
Preus: Anticipada 10 € amb copa
Taquilla: 15 € amb copa
Venda d’entrades al Poliesportiu i al Bar de la Plaça Catalunya
Organitza Associació Canongina de Música Electrònica (Acmea)
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Troben noves restes òssies de mamut de més de 700.000
anys d’antiguitat al Barranc de la Boella, a la Canonja
Coincidint amb l’excavació d’enguany s’ha construït un mur
de protecció d’un dels jaciments, La Mina, per salvaguardar-lo
de les torrentades

vació. En aquest sentit, l’equip d’investigació vol agrair a l’Ajuntament d’aquest
municipi la protecció que aquest any ha començat ha executar en un altre lloc del
barranc anomenat la Mina, on es pretén excavar durant els pròxims 10-15 anys.

Es constituirà una comissió executiva per elaborar un pla
director amb el qual poder impulsar diferents inversions i
activitats com un centre d’interpretació

La Mina és un lloc amb un potencial molt elevat per localitzar eines de pedres
tallades i altres restes d’animals, de les més antigues de la Boella. Unes condicions de treball amb seguretat i la salvaguarda de l’indret de les torrentades són
necessàries per assegurar la realització òptima de la feina durant els pròxims
anys. “L’entesa de l’equip municipal i de la direcció del projecte, amb l’arqueòleg
Eudald Carbonell al capdavant, han facilitat l’execució d’aquesta obra”, ha afirmat
el responsable de l’excavació.

La campanya d’excavacions que, dirigida per l’IPHES (Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social) s’efectua aquests dies al barranc de la
Boella, al terme municipal de La Canonja (Tarragona), ha posat al descobert noves
restes de mamuts, uns grans proboscidis extingits, amb una antiguitat de més de
700.000 anys; sobresurten una tíbia de 75 cm de llargada i una costella de
1,10 metres. A més, s’han trobat eines de pedra, una mena de ganivets, associats
a aquestes restes de fauna.

Una de les peces de sílex localitzades - Jordi Mestre / IPHES

A l’esquerra una tíbia de mamut i més al fons una costella, ambdues peces in situ
durant l’excavació - Jordi Mestre / IPHES
“D’aquesta manera es confirma la Boella com una de les ocupacions humanes
més velles d’Europa i es pot afirmar que a La Canonja hi ha les proves materials
de les primeres poblacions humanes de Catalunya, essent un indret de primer
ordre per explicar l’evolució humana i els ecosistemes terrestres d’un període temporal anomenat la transició Pleistocè Mig que cobreix l’interval que va de 960.000 a
650.000 anys abans d’ara”, assegura Josep Vallverdú, responsable de l’excavació de
la Boella i investigador de l’IPHES.
En aquesta ocasió, l’excavació a la Boella s’ha concentrat al jaciment del Forn on
s’han identificat restes d’una tíbia i d’una costella de Mammuthus meridionalis, amb més de 700.000 anys d’antiguitat, a més de moltes altres restes de diferents
animals com cèrvids, cavalls i hipopòtams. Cal destacar uns fragments dentaris d’un
gran carronyaire, possiblement una hiena. D’altra banda, han sortit restes de pedra tallada, eines, elaborades amb sílex per grups d’humans. “Aquests fòssils són
una documentació única per explicar l’evolució dels animals i dels grups humans
prehistòrics perquè a Europa hi ha pocs jaciments d’aquesta cronologia”, comenta
Vallverdú.
Importància paleontològica
La troballa, un cop més, d’ossos sencers de mamut il·lustra la importància paleontològica de les restes de la Canonja, que a més presenten un bon estat de conser-
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Futura excavació en extensió
L’existència d’aquesta protecció sense dubte afavorirà la tasca científica. Fins ara
la Mina ha estat sondejada per tal de conèixer la seva potencialitat. Un cop realitzada aquesta avaluació, la direcció científica del projecte creu oportú preparar
el jaciment per esdevenir una excavació en extensió. L’explotació dels jaciments
en gran superfície és un projecte que permetrà augmentar el nombre de restes
trobades i disposar d’evidències per a testar les estratègies adaptatives del primers grups humans de la Península ibèrica, ja que aquesta forma d’intervenció és
la més corrent en els jaciments de primera línia mundial que expliquen l’evolució
humana a Àfrica i Europa.
Aquestes excavacions són autoritzades dins un projecte d’investigació del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i tenen el recolzament de
l’Ajuntament de la Canonja.
En aquesta línia d’afavorir el futur científic de la Boella, l’Ajuntament de la Canonja i l’IPHES han acordat constituir una comissió executiva per elaborar un pla
director amb el qual poder impulsar diferents inversions i activitats. La construcció del mur esmentat és un primer pas, que preveu també la creació d’un centre
d’interpretació, amb la qual cosa s’incideix amb un dels objectius de l’IPHES: la
socialització.

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
www.iphes.cat

rà
Se

Aquests dies s’està finalitzant el procés d’adaptació
tècnica i administrativa al sistema tributari municipal
i per tant l’emissió dels tributs pendents s’enviaran
als contribuents durant el mes de juliol. El pagament
es podrà fer efectiu fins el 10 de setembre, sense
aplicar cap tipus de recàrrec.

Diada de
l’11 de setembre

INUNCAT: El pla
d’emergència per a
inundacions

El proper 11 de setembre, l’Ajuntament
de la Canonja celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional al Pati del Castell
de Masricart amb la participació de la ciutadania
i de les entitats canongines. A l’hora de tancar
aquesta edició de “la Canonja Informa”, s’estava
elaborant el programa de l’acte.

El Servei Meteorològic de Catalunya és
l’encarregat de predir les situacions meteorològiques
de risc (SMR), i que es transmeten al Centre de coordinació operativa de Catalunya (CECAT), els quals avisen
als ajuntaments afectats. Aquests ajuntaments, activaran el seu pla d’emergència.

Conscients de les dificultats econòmiques que passen
moltes famílies de la Canonja, creiem que aquest retard no suposarà cap entrebanc pels ciutadans sinó
tot el contrari, podent així administrar-se millor. Pel
proper exercici (2013), l’ajuntament està elaborant el
calendari del contribuent, amb l’objectiu d’adaptar els
pagaments dels tributs a les necessitats del ciutadà.
Des del consistori treballem cada dia per millorar els
serveis que oferim als ciutadans i demanem disculpes
pels problemes ocasionats per aquesta situació totalment aliena a l’ajuntament de la Canonja.

La Canonja, 3 de juliol de 2012

Hi ha dos nivells d’alerta:
El nivell 1 és per quan es preveu una situació de risc
per a la població i el nivell 2 és per quan la situació és
d’alt risc.
Recomanacions:
Cal saber on són les claus de pas del gas, electricitat...
Cal revisar les teulades i les baixants, per tenir-les netes de fulles, terra, etc.
Cal conèixer el telèfon d’emergència: 112.
Si hi ha pluges abundants:
S’ha de buscar refugi dins d’un edifici segur.
Conduir només per les carreteres principals.
Allunyar-se de les rieres o zones inundables. La Canonja, la travessa la Riera de la Boella i alguns barrancs,
que en cas d’aiguats es poden, inclús, desbordar.
A peu, no travessar zones inundades .
Dins d’un edifici amenaçat:
desconnectar l’electricitat i el gas.
no baixar als soterranis.
tancar portes i finestres.

Constitució de la Coordinadora
d’Associacions de Voluntaris de Protecció
Civil del Camp de Tarragona a la Canonja
El passat 26 de juliol se celebrà l’acte fundacional de la Coordinadora d’Associacions de Voluntaris
de Protecció Civil del Camp de Tarragona, al Castell de Masricart. La Canonja s’ha establert com a punt de
partida per la constitució de la Coordinadora amb l’aprovació dels Estatuts pels quals es regirà l’entitat i
la creació de la seva comissió gestora. En representació de Cunit,
la Canonja, la Pobla de Mafumet,
Montblanc, Montbrió del Camp,
Tarragona, Torredembarra, Reus
i Valls hi assistiren l’Alcalde de la
Canonja, Roc Muñoz, el regidor de
Protecció Civil i Seguretat Ciutadana, Francisco Domínguez, així
com regidors i tècnics de Protecció
Civil dels diferents municipis, els
presidents de les Associacions de
Voluntaris de Protecció Civil; i en
nom del Parlament i de la Diputació de Tarragona, el parlamentari,
Xavier Sabaté, i el diputat, Antonio
López.
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Des de l’ajuntament de la Canonja comuniquem a tots els ciutadans del poble que enguany,
com a conseqüència del traspàs de la gestió tributària
de l’ajuntament de Tarragona a l’ajuntament de la
Canonja s’han detectat tot un seguit de incidències,
alienes a la nostra administració, que estem solucionant i que han propiciat el retard en el cobrament
d’impostos, com ara l’Impost sobre Bens Immobles
(IBI), guals, cementiri, impost de circulació o la brossa.
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La biblioteca de la
Canonja us desitja
bon estiu

Tots els dimecres de juliol, per fer passar la
calor, a la biblioteca s’han explicat contes tradicionals
als més menuts, la Blancaneus, en Patufet, els Tres
Porquets i la Rateta que escombrava l’escaleta. Els
nens i nenes del Casal d’Estiu també hi han assistit
i s’ho han passat d’allò més bé recordant els contes i
fent manualitats relacionades amb les històries.

Durant el mes d’agost la Biblioteca de la Canonja està
tancada al públic. L’1 de setembre tornarà a obrir les
seves portes en horari especial, els matins de dilluns
a divendres de 9 a 1 del migdia i la tarda del dilluns
de 4 a 8 del vespre. A partir del 12 de setembre, quan
s’inicii el curs escolar, la Biblioteca reprendrà el seu
horari habitual.
A partir de l’octubre, es començarà a preparar el calendari per a les sessions del Senalló de Contes 2013,
una activitat d’animació a la lectura pensada per a
nens i nenes d’entre 5 i 8 anys.

IV Tres Tombs
a la Canonja
Un any més, l’Associació Amics del Cavall
i les regidories de Cultura i Relacions Ciutadanes de
l’Ajuntament de la Canonja organitzen els Tres Tombs
del municipi.

Les persones que vulguin col·laborar en el Senalló de
Contes 2013 es poden adreçar a la Biblioteca (Plaça
del Castell n.1), trucar per telèfon (977 54 53 08) o
enviar un correu (biblioteca@lacanonja.cat).

En aquesta quarta edició, que se celebrarà el diumenge 16 de se-tembre per tal de fixar la data dels Tres
Tombs canongins el diumenge següent de la Diada
Nacional de Catalunya, s’hi espera la participació de
200 cavalls muntats i 100 carruatges. Començarà pel
matí amb el tradicional esmorzar pels participants
i col·laboradors i realitzaran les tres voltes amb la
corresponent benedicció dels animals a la plaça del
Castell.

De dol per les
retallades
Els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de la Canonja mostren i seguiran mostrant el seu desacord i la seva indignació davant les
últimes retallades de drets socials, civils i laborals fixades pel Govern Central.
Des del dia 13 de juliol i indefinidament, cada divendres es vesteixen de negre en senyal de dol i a les 12
del migdia surten 15 minuts per concentrar-se davant
dels diferents edificis municipals i llegir el manifest en
contra de les mesures que castiguen la classe treballadora, als que encara tenen feina, als que s’han quedat
a l’atur, als dependents... En definitiva, una reivindicació en contra de la supressió per Decret-Llei dels drets
adquirits a base d’anys de lluita.
Personal de l’Ajuntament de la Canonja
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Enguany el Mamut Rock aposta per la rumbeta

ia

El proper 4 d’agost a les 11 de la nit podrem gaudir d’una nova edició del Mamut rock amb la rumba com a protagonista.
En primer lloc comptarem amb l’actuació de Möndo Loco, un grup de Lleida que ens contagiarà el seu ritme enèrgic que ens farà moure tot el cos. Acte seguit tocarà
Vergüenza Ajena, grup de Tarragona amb el que començarem a gaudir de la bona rumba, i per acabar Micu, que ve des de Barcelona per a conèixer el nostre municipi i
compartir amb nosaltres la seva millor rumba catalana.
Des de la regidoria de Joventut desitgem que gaudiu d’aquest dia i de la resta de la Festa Major d’Estiu de la Canonja.
Möndo Loco és el nou projecte de Joel Rovira, músic de la ciutat de Lleida, que comença la seva aventura el febrer de 2011 per tal de donar resposta a interessos i inquietuds musicals. A la banda s’hi uneixen Miquel
Florensa (Guitarra elèctrica), Roc Domingo (Baix), Miquel Sàez (Trombó),
Emilio Regany (Bateria) i Dídac Fabregat (Tècnic de só i management), tots
ells amb una llarga experiència en el món de la música.
La rumba i el reggae es fusionen amb el rock i la música balcànica en un
directe enèrgic i frenètic, on la crítica, la burla i la sàtira són constants
en les seves lletres. La seva actitud descarada fa que no sigui una banda
qualsevol, donant la visió més canalla de la música. Amb influències com
Mano Negra, Gogol Bordello o Muchachito Bombo Infierno entre altres,
s’aconsegueix un so potent i característic que anima a ballar.
En poc més d’un any la banda ha realitzat més de 30 concerts per diferents punts de la geografia catalana i han resultat guanyadors del “Directe Mostra de música jove de Lleida” aquest any 2012. El mes de Març
de 2012 entren a l’estudi El Zulo de Txabi Abrego a gravar el primer EP
de Möndo Loco, on conten amb la col·laboració de Víctor Ayuso en la
producció i que es publica durant l’estiu de 2012.

Vergüenza Ajena és una banda rumbera que s’inspira a la Part Alta de
Tarragona. El 2008, preparen el primer repertori per a fer concerts. Influenciats pels grans rumberos catalans, els grups de rock andalús, la
música llatina, el rap, el reagge, el folklore i explicant històries personals
cantades amb tendresa i de forma senzilla, a ritme de ventilador creen un
estil particular que ells anomenen la Rumba de Tarragona. A principis de
2009 comencen a enregistrar el primer disc d’estudi “en familia”, que es
presenta a l’abril del 2010. Després de més de 50 concerts han compartit
escenari amb Peret, La Troba kung-fu, Los Manolos, Estrelles de Gràcia,
Dijous paella, Chipén, EA!, i molts d’altres. La banda està formada per dos
guitarres i veus rumberes, guitarra flamenca, piano, baix i percussions. En
els seus concerts es crea un ambient agradable i festiu i es gaudeix la gran
comunió entre tots els assistents.

Miquel Rodergas ‘Micu’ presenta el seu primer llarga durada, La Fusta.
Un treball totalment orgànic, on el rumbautor barceloní es despulla i presenta onze tracks sincers i elegants respectant la tradició rumbera dels
gitanos catalans però des d’un prisma paio.
La Fusta, és un treball d’investigació rumbera. Juga amb les característiques clàssiques: melodies enganxadisses i ritmes ballables, aportant una
profunditat lírica i harmonies més variades i modernes. S’hi poden trobar els ingredients bàsics de la rumba catalana però substituint l’element
salsero que es troba en la majoria de produccions del gènere, per una
sonoritat més obertament mediterrània, d’arrel flamenca amb tocs anglosaxons i brasilers…
“Sortir a escena el 2012 és una manera de dir que tot i que alguns ens
vulguin fer creure que no hi ha motius per sentir alegria, si toquem La
Fusta de la rumba, aquesta ens donarà la festa que faci falta. Si la música
Pop és música popular, la de casa nostra és la rumba. Citant un fragment
del tema “African monkey” de l’E.P. anterior “…this ancient rythm is just
in the beginning!” Tocar La Fusta et portarà sort!”
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L’Escola d’Adults

Sortim de l’aula
Durant aquest darrer trimestre de curs,
l’Escola d’Adults ha realitzat algunes sortides de caire
lúdic i cultural. En alguna d’elles s’ha comptat també
amb la participació de familiars o amics de l’alumnat.
“Campanades de boda”, el nou espectacle de La Cubana, va atraure una bona part de l’alumnat. Així que el
dia 19 de maig es va organitzar una sortida al teatre
Tívoli de Barcelona, per participar-hi, i mai millor dit, ja
que en aquest “muntatge” tothom hi té un paper a fer.
Totes les opinions recollides sobre la representació van
ser molt positives: “divertida”, “entretinguda”, “original”, “espectacular”, “sorprenent”...

El Jutjat de Pau de la Canonja també va rebre la visita
d’una bona part de l’alumnat de l’Escola d’Adults. El
dia 31 de maig, les dependències del Jutjat van “ser
ocupades” per alumnes encuriosides per conèixer,
de primera mà, les tasques que allí s’hi realitzen. La
secretària del Jutjat, l’Eva Gran, va ser qui va oferir
tota mena d’explicacions relacionades amb la creació i competències concretes del jutjat de la Canonja.
L’amenitat i claredat de l’exposició i visita va apropar
més la recent institució del poble a l’alumnat. El Sr. Sebastià Olivé, jutge de pau, va lamentar no poder rebre
el grup per un compromís sorgit.

La cultura no és exclusivament a l’escola, no s’aprèn
només en ella, de vegades cal cercar-la, apropar-la i
anar-la a descobrir i a gaudir. I així ho hem fet!

El mes de juny, i dins de les activitats proposades per
la regidoria d’Acció Social i Ciutadania en els “Espais
Gent Gran Activa”, alumnat de l’Escola va assistir al
cine-fòrum: “Criadas y señoras” i a l’Exhibició de gimnàstica Gent Gran Activa on algunes de les alumnes
també hi participen. Aquestes activitats sempre comporten un col·loqui posterior a l’aula.

Fi de curs
El passat 22 de juny, l’Escola d’Adults de la Canonja va posar el
punt i final al curs 2011-2012 amb una sortida a l’Aquatònic de les Termes
de Montbrió i amb un dinar al Restaurant “Dos Roses”, proper a la Canonja.
Acabar així, relaxant-se en un espai d’aigües termals naturals entre jacuzzis, bany turc, hidromassatges, microbombolles i petites cascades i, riures i converses desinhibides, ha estat “posar la cirereta al pastís”, d’un curs
destacat per la feina feta i els resultats obtinguts.
El bon nivell de matriculacions amb un total de 61 persones repartides en
els diferents cursos ha permès desenvolupar l’oferta formativa proposada
i que incloia cursos d’alfabetització inicial, aprenentatge del castellà bàsic,
cursos de català i com a novetat un curs d’iniciació a la informàtica. Els
cursos de català de nivell intermedi i d’informàtica inicial han estat els
de major demanda, si bé aquest segon ha disposat d’un nombre limitat
i reduït de places per fer més operatiu l’aprenentatge i també per raons
d’espai i maquinària.
El balanç que se’n fa, tant per part de l’alumnat en general, com de la mestra, com de l’Ajuntament (que ja porta organitzant 27 cursos de Formació
d’Adults) és del tot satisfactori ja que tothom que hi ha participat ha aprofitat per aprendre i també per aportar i enriquir els altres.
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Inscripcions pel curs
2012-2013

del 4 al 12 de setembre
de 4 a 6 de la tarda
a l’Aula d’Adults del Centre Cívic de la Canonja

“Llibertat, igualtat i fraternitat”,
uns valors en perill d’extinció
El passat 14 de juliol, mentre a França
celebraven el 223è aniversari de l’inici d’una Revolució
que va tenir per lema “Liberté, égalité et fraternité” i
que va ser l’inici dels canvis que dos segles després
portarien a Europa el que anomenem com estat del
benestar, a Espanya el “Boletín Oficial del Estado” ens
feia sabedors d’un nou atac contra aquest estat del
benestar i contra les classes mitjanes i populars del
país, amb la publicació del Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Cori Roca Vila

Festa Major d’Agost
Un any més s’acosta la Festa Major del nostre
poble, la Mare de Déu d’Agost, una data escollida a molts
pobles per celebrar les seves festes d’estiu. Tot i que des
de Sant Joan fins a finals de setembre son molts els
pobles, ciutats i barris que aprofiten per commemorar
amb festa i gresca la festa major gran o la petita.
Enguany degut als moments dolents que està vivint
l’economia tant de molts municipis com de molts
convilatans d’aquest municipi, han decidit escurçar les
seves festes o han moderat les despeses.

Jacinto Moreno Macias

El gobierno del Partido Popular
reformará la ley para que la
custodia compartida deje de ser
excepcional
El Gobierno protege el derecho del menor y
la igualdad real impulsando la custodia compartida en
casos de separación y divorcio.

Amb aquesta manera d’actuar es posava de manifest,
una vegada més i en pràcticament només set mesos
en el govern, que el Partit Popular es passa pel “forro”
tots els principis democràtics aprovant, mitjançant
“decreto-ley” i sense discussió parlamentària, unes
reformes d’un calat importantíssim, ratllant en alguns
casos la inconstitucionalitat, que són un atac més, sense
precedents des del restabliment de la democràcia, als
drets dels treballadors i a les economies familiars de les
classes mitjanes i populars.
Entre altres “perles” el “decreto-ley” modifica un cop més
l’Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic per retallar drets laborals bàsics com la paga
extraordinària de Nadal i de representació sindical dels
funcionaris i la resta de treballadors del sector públic.
Una altra de les mesures, i que afecta més directament a
les persones que es troben en situació més desafavorida,
és la reducció de la prestació d’atur del 60 al 50 per
cent de la base reguladora a partir del setè mes. Amb
l’excusa d’incentivar la cerca de feina, en altres paraules,
els acusen de dropos, castiguen als aturats a sobreviure
amb subsidis de misèria, tenint en compte que la majoria
dels salaris actuals estant per sota dels 1.000 euros, la
prestació que els quedarà, en alguns casos, no arribarà
ni a 500 euros.
L’augment de l’IVA i el canvi de tipus de molts productes
que estaven en tipus reduïts al tipus general, a part de
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Salvador Ferré Budesca

resultar devastador per al sector del petit comerç, farà
que la cistella de la compra pugi de preu, en alguns
productes i serveis fins al 13 %, com el cas del cinema i
el teatre, les perruqueries i serveis funeraris entre altres,
tornant a empobrir tant als aturats com als treballadors
en actiu. Vés per on, fins i tot morir-se ara resultarà més
car.

També assistim a la derogació en la pràctica de la Llei de
la Dependència, al reduir un 15% la prestació que reben
les cuidadores familiars i suspendre les seves cotitzacions
el proper 31 d’agost, el que suposarà condemnar a
moltíssimes dones, unes 97.885 a Catalunya, a no tenir
pensió contributiva i, per tant, a la pobresa.
Està clar que amb l’excusa de la crisi, la dreta neoliberal
que representa el Partit Popular està portant a terme
un canvi de model social, que a damunt no va explicar
durant la passada campanya electoral, enganyant-nos,
als seus votants i a la resta de ciutadans, posant en
pràctica mesures que no portava al seu programa o que
fins i tot va dir que no aplicaria.
Reflexionant sobre tot això, m’ha vingut al cap una frase
d’un socialista exemplar, Ernest Lluch, molt apropiada
per la època que vivim, que en una ocasió va dir: “El
socialisme és potser la màxima llibertat, la màxima
igualtat i la màxima fraternitat possibles a les persones
que viuen en societat. Per assolir-lo no n’hi ha prou amb
polítiques públiques, sinó que també cal que la moral i
l’ètica de les persones canviï paral·lelament”.

Sabem que no es el cas de la Canonja perquè com s’ha
publicat a diversos mitjans no som un municipi que
estigui passant per dificultats econòmiques, a nivell
d’ajuntament, si que ens consta que hi ha famílies que
passen per dificultats econòmiques.

Potser serà el MAMUT i les restes prehistòriques de
la Boella, les que ens portaran cap aquí. Són prou
importants perquè busquem i pensem com es poden
convertir en l’emblema i reclam del nostre poble.

Però volia enfocar aquest escrit cap a parlar dels
canongins que pensen que s’haurien de fer canvis en
les festes que es fan. No es pot dir que la gent no hi
participi, donat que no seria veritat (en algunes més que
en altres).

S’haurien de començar a pensar en com es pot participar
en cercar idees per canviar estereotips de festes i
celebracions i buscar un fil conductor que abraci festa
i cultura, que ens obri al mon. Però les idees les aporten
les persones, els col·lectius, les entitats,i potser això és el
que falta a la Canonja, li faria falta una comissió de festes
que ajudés a obrir el ventall d’idees i de participació.

A la majoria d’actes i sobretot als balls hi ha molta gent,
però també hi ha a qui li agradaria més diversificació
d’oferta.
I el que es troba a faltar es una festa o una celebració
que sigui emblemàtica i que ens col·loqui en un lloc
important i de referència a la comarca durant uns dies
a l’any: que aplegui gent de totes les comarques veïnes,
que ompli carrers i places del nostre poble, i no només
de canongins i canongines, sinó de gent d’arreu.
Que ens donem a conèixer i que sigui un acte o una
festa que agafi volada i arreli en el calendari, una data
marcada per anar a la Canonja.

Bé esperem que la Canonja vagi endavant en molts
aspectes, que sigui participativa i que es deixi participar
a tothom, que es trobi com millorar i evolucionar any
rere any i mentre tant esperarem la nostra festa major
d’estiu.
Enguany més que mai desitgem a tothom que passi uns
dies de festa al carrer, suposem que amb calor, però que
busquem un bon lloc ben fresquet, per gaudir de la festa
en companyia d’amics i família.
Bona Festa Major, canongins i canongines.

Justicia presentará en seis meses una reforma del
artículo 92 del Código Civil para que la custodia
compartida deje de ser una excepción.

El objetivo es priorizar el derecho del menor y que
los progenitores puedan ver crecer a sus hijos en
igualdad de condiciones.

La custodia compartida es tanto un derecho del niño
como de los padres, porque la separación se produce
entre el padre y la madre y no entre estos y sus hijos.
Salvo cuando un juez diga lo contrario por haber
existido violencia, abandono, etc., la custodia de los
hijos ha de ser compartida entre el padre y la madre
por igual. Los hijos siempre tienen el derecho a seguir
teniendo padre y madre en igualdad de condiciones
después de la separación. Un derecho que los jueces
no pueden ni deben privar a los hijos. La custodia
compartida es un derecho que tienen los hijos y los
padres a seguir teniendo una relación por igual. Miles
de padres y madres llevan reivindicando durante
años poder participar en igualdad de condiciones en
la educación de sus hijos.

- El juez otorgará la custodia compartida si lo acuerdan
los padres y es lo mejor para el hijo.
- En el caso que solo uno de los padres pida la custodia
compartida, el juez podrá pedir al fiscal un informe
sobre qué es lo mejor para el hijo.
- Según ese informe, el juez otorgará la custodia
compartida o a uno de los padres, estableciendo el
régimen de visitas obligatorio.

- El sistema monoparental que fomenta la normativa
actual ha quedado obsoleto respecto a la evolución de
la sociedad: no promueve la igualdad de condiciones
entre el padre y la madre ni el interés del menor, mas
bien fomenta el conflicto entre los padres en caso de
separación.

Si tenemos en cuenta que cada año en España se
separan mas de 100.000 parejas y que, salvo en algunas
excepciones, la custodia de los hijos recae casi siempre
sobre la madre, es necesario reformar la ley para que
garantice la custodia compartida a favor tanto del padre
como de la madre. Es justo y a la vez necesario, ya que
como he dicho anteriormente miles de padres y madres
llevan reivindicándolo durante años. Por tal motivo
hay que tener en cuenta que lo más importante es el
bienestar de nuestros hijos, y que al tomar esa decisión
de separarse, no implique que los hijos deban estar
separados de sus padres, y así evitar que crezcan sin la
figura de su padre y de su madre.
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