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 OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat

-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, 
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 
9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat

-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Horari: 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. Dissab-
tes al matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes 
de 15.30 a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i maquillat-
ge per bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 
13 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat

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

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari: Matí: dimarts i divendres de 9 a 13h. Tarda: dilluns i 
dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

977541540
685571210
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
675786040 
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

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 

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torrefor-
ta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres, 
dissabtes i vigílies de festius)

Més informació a: 
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Autobusos de Tarragona

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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.

www.lacanonja.cat
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 Potser quant llegeixi aquesta editorial ja 
hauran començat les obres a la plaça de la O, però si 
no ho han fet encara, estarà a punt d’iniciar-se la re-
cuperació del refugi antiaeri de la Guerra Civil trobat 
sota aquesta plaça de la part alta de la Canonja.

Amb aquesta actuació el que volem des del consis-
tori canongí és recuperar la memòria històrica del 
nostre poble i donar a conèixer trets significatius del 
nostre passat.

La Canonja va ser un dels primers pobles de Catalun-
ya en construir refugis antiaeris, tenint en compte la 
seva ubicació estratègica entre dos aeròdroms, les 
comunicacions fèrries, el port de Tarragona i els di-
pòsits de combustible propers.  El refugi de la plaça 
de la O és un dels refugis públics de més capaci-
tat construïts a la Canonja, previst per acollir a 270 
persones amb una mitja de 2,8 persones per metre 
quadrat i capaç de resistir la caiguda de bombes de 
fins a 100 kilos de pes.

El que es pretén amb aquestes obres d’adequació i 
recuperació és obrir al públic i fer visitable un dels 
primers refugis antiaeris construïts duran la Guerra 
Civil. El Refugi de la Plaça de la O disposava, en el 
moment de la seva construcció de dos accessos, un 
situat a la part posterior de l’església i el segon situat 
on actualment hi ha la font de la Ravaleta. L’accés 
situat a la part posterior de l’església fou descobert 
durant les obres de pavimentació de la Plaça de la O, moment en què s’entrà al refugi i es pogué 
constatar el seu bon estat de conservació i manteniment, fet que possibilitava la recuperació i ober-
tura del mateix.

Les obres consistiran en la construcció d’un pavelló d’accés, que disposarà d’un petit espai d’exposició 
i l’accés al refugi. A l’interior del refugi s’hi duran a terme feines de neteja i d’il·luminació.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Recuperant la memòria 
històrica de la Canonja

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat

Ara toca

Serà notícia

En bloc

Portaveus municipals

Enquesta Festa Major

2

3

4, 5, 6 i 7

8 i 9

10 

11, 12

13

14

15 i 16

Su
mari

La Canonja Informa



pàg .4

Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 Des dels dies previs a les festes ja es va po-
der veure les ganes de divertir-se que tenien canon-
gins i canongines per aquesta llarga Festa Major.

Des de la gent més petita fins a la més gran van par-
ticipar de manera multitudinària en el seguit d’actes 

 Com cada estiu, el poliesportiu municipal ha 
organitzat els cursos de natació dins les activitats de la 
temporada de piscina.

Enguany, l’afluència d’alumnes ha estat destacable, 63 
alumnes han realitzat les classes repartits en les dife-
rents quinzenes de juliol i agost.

La novetat d’aquest estiu, però, ha estat que tots els 
participants van poder escollir el període del curs que 
més s’adaptés a les seves necessitats i disponibilitat. 
Acabats tots els cursos es va celebrar una entrega de 
medalles amb piscolabis.
 

Temporada
de nedar

Èxit de
participació
a la  Festa 

Major d’Estiu

ha col.laborat a la Festa Major

organitzats per les diferents entitats i l’Ajuntament de 
la Canonja. Les samarretes de la festa major onejaven 
a les  places i els actes convidaven a passar-ho bé i 
refer-se per uns dies d’una actualitat més implacable 
que el sol estiuenc que ens acompanyava.

D’entre les diferents novetats cal destacar el nou ús de 
la plaça de la O que permeté una activitat intensiva en 
la franja horària del vespre que fins ara era de difícil 
ubicació, especialment pel que fa a les havaneres, com 
així ho confirmava l’enquesta que sobre la festa es va 
fer l’any passat.

Pregó, Balls, castells, elements pirotècnics, activitats 
per a joves i també per als no tan joves van permetre 
que a la Canonja es pogués viure per uns dies la convi-
vència al carrer, tant de bo, romangui el ressò d’aquest 
dies per a la resta de l’any.

 Aquest estiu s’han realitzat sopars de veïns 
i veïnes de diferents carrers i zones de la Canonja. La 
Ravaleta, el Paral·lel 5, actualment anomenat carrer 
Pere Gran Marca, i els veïns de Castell de Masricart 
han organitzat tres sopars de germanor on cadascú, 
veïns, amics i familiars, portava el menjar per com-
partir. L’Ajuntament de la Canonja ha col·laborat en 
aquests actes festius facilitant les taules, les cadires i 
l’equip de música.

Sopars a la 
fresca de veïnats 

canongins
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 El jovent de la Canonja va poder gaudir de tres ambients molt diferents per les festes 
d’agost. Això ja va sent tradicional es van celebrar tres festivals de música el Mamut Rock, el Ca-
nonjam, i l’Acmea MusicFest. 

El Mamut Rock enguany va obrir les festes amb una gran actuació de Vergüenza Ajena, que va venir 
acompanyat de Möndo Loco i Micu. Mentre que el Canonjam apostava per l’artista MalPuto Dest, 
amb la presència també de Golden Dogs, Fuck Ghetto, i una actuació molt especial de Poker de 
Ases, artistes canongins molt joves i que rebien tot el suport del públic assistent. L’Skate Park, cedit 
pel patinador local Pedro Vidal, va ser l’activitat diürna que completava les actuacions musicals.

Per tancar les festes, es va celebrar l’Acmea Music Fest, que aquest any ens acostava l’artista inter-
nacional Uto Karem, acompanyat d’altres artistes locals com Jordi B. Sergius, Mark K i Alexis Gor. 
Durant el festival, per fer més fresca la nit, els assistents es van poder banyar a la piscina municipal, 
on van punxar els guanyadors del concurs de Dj’s de la Jornada de Cultura Urbana celebrada l’abril 
passat.

La gran novetat de les festes d’enguany, va ser el concert “Vermut i Pinxo per un euro”, que es va 
estrenar amb una gran participació. Els bars “El Pinxo”, “Ramirez” “Joaquín” i “La Font”, van 
ser els encarregats de servir els vermuts i els pinxos acompanyats dels concerts dels grups Sal 150, 
Papagayo i Kaso Perdido i del Dj Sergius.

Joventut i festes

 La Canonja va celebrar el passat diumenge 16 de setembre la IV edició dels 
Tres Tombs. Una edició en la que la participació va ser massiva. Més de 100 genets i 
25 carros van passejar-se pels carrers del poble durant tot el matí.

La novetat d’enguany va ser la fira agroalimentària que es va situar a la Rambla de 
les Garrigues i a on els canongins van poder comprar productes catalans artesans de 
qualitat. Cap al migdia, els animals van ser beneits pel mossen del poble a la Plaça 
del Castell de Masricart. Els organitzadors, ajuntament de la Canonja i els Amics del 
Cavall de la Canonja van agaïr la participació de tots els veïns.

La Canonja celebra els 
Tres Tombs amb una gran 

participació
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“Un gol x Mali” aconsegueix el 
seu objectiu

Segon acte institucional per 
l’11 de Setembre a la Canonja

 El torneig solidari de futbol 7, organitzat per Fretanissô, Associació de 
famílies adoptants a l’Àfrica, assoleix el seu objectiu i els nens i nenes de Djelibani 
i Djelibani Kobada podran tenir mestres en el pròxim curs escolar.

La jornada solidària es va celebrar al Camp Municipal de Futbol de la Canonja, cedit 
per l’Ajuntament, per aconseguir fons per a l’escolarització de 160 nens al poble de 
Djelibani, a la regió de Siby (Mali). A més a més de la competició esportiva amistosa, 
que va durar tot el dia, també hi va haver un mercat amb artesania africana, infla-
bles per a petits, concursos i sortejos per a petits i grans. 

Tots els fons benèfics recaptats s’han destinat a Objetivo Escuela: formación para 
los niños, esperanza y futuro, un projecte dissenyat per la ONG Casa de Mali.

 Més d’un centenar de persones es va reunir al Jardí del Castell de Mas-
ricart, per segon any des que la Canonja va aconseguir la municipalitat, per cele-
brar l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Les entitats del poble i 
l’Ajuntament de la Canonja van realitzar les seves ofrenes florals amb parlament per 
part de l’Alcalde, Roc Muñoz, i dels diferents representants de les entitats.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferré, 
va ser l’encarregat de presentar l’acte i llegí el conte “Fet d’armes” de Pere Calders en 
commemoració dels centenari del naixement de l’autor. Per cloure l’acte, la Gemma 
Esteve, l’Ester Marca, l’Oriol Olivé i l’Oriol Falguera, de l’Escola de Música de l’Orfeó 
Canongí, van interpretar “Els Segadors” amb gralles dolces i un timbal de gralles.

Fins l’any que ve 
Casal d’Estiu!

S’ha acabat l’estiu...

 El Casal d’Estiu Jules Verne va tancar les 
seves portes el dia 10 d’agost amb un total de 201 
infants, 12 monitors, 11 voluntaris i 3 coordinadors 
que entre tots van fer possible que cada setmana Ju-
les Verne viatgés a través d’un dels seus llibres. Com 
cada any hi van haver activitats extres com la gim-
cana fotogràfica, la peonada aigualida, la batukada, 
el taller de cuina, jocs d’aigua, una sortida i la nostra 
festa, la “Vetllada”. Aquest estiu, el grup de voluntaris, 
amb una gran participació per part de les famílies, 
van dinamitzar la “Vetllada” dedicada a “La volta al 
món en 80 dies”.

La valoració del Casal d’Estiu per part del pares i mares 
ha estat positiva i, fins i tot, s’han aportat  noves idees 
de cara als pròxims anys. 

Per molts anys Casal d’Estiu!

Aquest estiu ha estat molt especial, el casal d’estiu s’ha 
fet gran, és a dir, ja és major d’edat!! Fa 18 anys que el 
nostre poble gaudeix d’uns estius divertits i educatius.

Alguns de vosaltres que ara sou pares i mares, també 
heu participat del casal, como ara han fet els vostres 
fills, heu sigut nens i nenes del casal.

Han estat 18 anys d’aventures, de compartir, de ju-
gar, de somniar. Al casal hem sigut pirates, bruixots, 
directors de cinema, arqueòlegs, inventors, detectius, 
artistes d’un musical, aventurers, escriptors...

Només tancant els ulls hem viatjat: a la lluna, pels 
continents, en una màquina del temps, hem descobert 
des de la prehistòria fins al nostre futur, fins i tot, hem 
donat la volta el món en una setmana.

Però el més important de tot és poder celebrar-ho amb 
tots vosaltres, en especial, amb els vostres fills i filles 
que són els autèntics protagonistes del casal.

També voldria donar les gràcies a tots els monitors 
i monitores que han passat durant aquests anys pel 
casal i molt especialment als premonitors i les premo-
nitores que fan una tasca molt important. 

Gràcies a tothom per a fer possible aquesta aventura!

Francisca Márquez Sola
Àrea d’Acció social i Ciutadania
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 Durant el passat mes d’agost s’han dut a terme una sèrie de tasques i tre-
balls de manteniment a la riera de la Boella. Aquestes han consistit en l’execució si-
multània de diferents operacions, com són l’eliminació de canyes (espècie invasora) 
i de matolls, l’enretirada de residus de la construcció i d’altre tipus, i la millora de la 
capacitat hidràulica de l’actual llera.

L’Ajuntament de la Canonja s’ha vist obligat a l’execució d’aquests treballs, davant la 
persistent deixadesa de l’administració competent en matèria hidràulica, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya; inoperància que 
provocava l’acumulació de canyes i residus en els punts crítics d’inundació, estrenyia la 
capacitat pròpia d’evacuació de les aigües, tot provocant fortes inundacions en finques 
i camins. Amb aquesta operació l’Ajuntament ha preparat la riera de la Boella per rebre 
les tradicionals pluges de finals d’estiu i tardor.

Treballs de manteniment a la Riera de la Boella

Ha estat
notícia

La neteja de la riera ha posat al descobert l’existència d’una antiga obra de ca-
nalització, consistent en dos murs paral·lels executats a base de pedra seca, que 
serveixen de contenció de les finques que voregen la riera i en provoquen la seva 
completa canalització. Aquesta obra disposa d’una llargada d’uns mil metres 
aproximadament i es coneix, de moment, des del camí de la Coma fins al camí de 

Vila-seca. D’aquest descobriment, que es podria datar amb anterioritat als anys 30 
del segle XX, cal destacar-ne la qualitat i la gran varietat dels aparells de pedra que 
s’hi combinen i la seva magnitud. L’Ajuntament té previst poder-ne dur a terme una 
documentació i investigació més exhaustiva.

Per últim anunciar que l’Ajuntament té previst continuar amb aquests treballs de 
manteniment de la riera durant el mes de novembre, per tal de poder arribar fins al 
tram que encreua amb el Camí Vell de Reus.

S’activa el Pla d’Actuació Municipal de la Canonja per Risc 
d’Inundacions per la pluja de l’últim cap de setmana de setembre

 El dissabte 29 de setembre, degut a les 
fortes pluges i a les incidències que començaven a 
causar, es va activar, per primer cop des que es va 
aprovar, el Pla d’Actuació Municipal de la Canonja per 
risc d’inundacions (INUNCAT) en fase d’ALERTA.

Els voluntaris de protecció civil van fer el seguiment 
del nivell de la riera, el control dels diferents camins 
i passos que la travessen així com la seva senya-
lització i col·laboració en les tasques de regulació 
del trànsit per desbordament de la riera que, amb 
l’arrossegament de vegetació seca, va afectar a un 
carril de la N-340 a l’alçada de la Canonja. També 
es va haver de regular el trànsit a causa del bassal 
d’aigua que es va crear entre la Canonja i Bonavista. 

Cal destacar que en aquesta ocasió les afectacions a 
les vies de comunicació van ser menys greus gràcies 
a la tasca preventiva de neteja de canyissars que s’ha 
estat duent a terme durant aquests mesos. La rassa-
sèquia que travessa el mur verd i que neix a l’alçada 

de la depuradora ubicada entre el barri de Bonavista 
i la Canonja va permetre evacuar una gran quantitat 
d’aigua, evitant així que el bassal afectés greument el 
trànsit. El talls de circulació de vehicles van ser molt 
puntuals però imprescindibles per fer la neteja de la 
via.
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La Llar d’Infants

En marxa el curs 2012-13 a l’Institut Collblanc, 
amb nou horari

 Desde la llar d’infants creiem que els apre-
nentatges durant els primers anys són fonamentals 
per desenvolupar les habilitats emocionals, fisiques i 
intel.lectuals. Per això, el nostre objectiu és estimular i 
optimitzar el desenvolupament del nen/a, alhora que 
la seva curiositat per aprendre. 

El dia 1 de setembre es va iniciar el curs 2012-2013 
a la llar d’infants Mare de Dèu de l’Esperança amb 
un total de 62 nens i nenes. La llar d’infants té de 
dues classes de P-2, dues de P-1 i una classe de P-0. 
L’horari de la llar és de 9 a 17h. amb la possibilitat 
d’entrar a tres quarts de 8 i marxar a dos quarts de 
6. Encara disposem de algunes places a les classes de 
P-0 i P-1.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

 Després d’un estiu profitós, l’Institut Collblanc ja està funcionant amb plena normalitat. El curs 2012/2013 va començar el passat 12 de setembre i ho va fer 
amb novetats. En primer lloc, tenim nou horari. Ara les classes comencen cada dia a les 8 del matí i finalitzen a 2/4 de 3 de la tarda, amb dos patis entremig de 15 minuts 
cadascun. 

Per la tarda, encara que no hi hagi classe, l’activitat del Collblanc no s’atura. El centre i l’AMPA ofereixen activitats esportives: bàsquet, tennis taula i futbol sala; i teatre, 
ioga, hip hop, batucada i guitarra. 

La biblioteca també està oberta els dimarts i els dijous de 
2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda per a aquells que vulguin 
venir a estudiar aquí.

D’altra banda, enguany el Collblanc té quatre cursos de 
cada nivell d’ESO i dos a primer i a segon de batxillerat. 
El centre disposa de tots els equipaments i espais neces-
saris: una biblioteca, dues aules d’informàtica, dues au-
les d’audiovisuals, dues de dibuix, dues aules de tecnolo-
gia, una aula de música i tres laboratoris. Totes les aules 
disposen de canons de projecció i algunes també tenen 
pissarres digitals. A més a més de les aules, l’institut té 
gimnàs, espais polivalents, pati i pistes esportives. 

El centre té engegats diferents projectes com el treball de 
camp de Ciències Naturals (itinerari per les Hortes i riera 
de la Boella) i el projecte Activa’t, que treballa l’atenció 
de l’alumnat i l’educació personalitzada d’alumnes amb 
risc de sobrepes, sedentarisme i trastorns d’alimentació. 

A més, tenim el Pla de convivència i mediació; el projec-
te Fem problemes de Matemàtiques i el projecte Collma 
(col·laborem amb les empreses per prevenció d’abandonament prematur dels estudis).

També són importants el Projecte TIC, el projecte Apropem-nos a la prehistòria, així com la nostra revista Collblanc News que publiquem trimestralment. 

L’institut es defineix com a escola catalana, ideològicament pluralista i, per descomptat, respectuós amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb les 
diferents opcions polítiques i maneres de pensar. És a dir, és obert a tothom. Des de l’institut donem als alumnes les informacions de forma objectiva perquè siguin ells qui 
formin els seus propis criteris i prenguin les seves decisions amb responsabilitat. 

Finalment, som un centre públic compromès amb l’objectiu de promoure l’excel·lència educativa i emocional de la persona que hi participa, juntament amb la seva família, 
i del seu creixement. Fomentem el treball cooperatiu, la integració en l’entorn social i la contínua recerca i innovació. 

Institut Collblanc
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Actualitat

Dues mestres de l’escola es jubilen

 Aquest any s’han jubilat a l’escola dues 
mestres molt conegudes i apreciades per la gent de la 
Canonja que de ben segur molts dels lectors d’aquest 
butlletí les han tingut com a mestres al llarg de la 
seva infantesa.

Es tracta de la Palmira Granel, cap d’estudis de l’escola 
des de fa 10 anys i amb 38 anys de servei com a mes-
tra al poble de la Canonja (va començar a treballar a 
l’escola el curs 1974-75) i la Inda Moragues, que es va 
incorporar a la nostra escola el curs 1989-90 i que ha 

 Aquest curs 2012-13 ha suposat la finalit-
zació del projecte de fusió de les dues escoles Abril i 
La Canonja. En l’actualitat l’Escola La Canonja té un 
total de 28 grups (9 grups d’educació infantil i 19 
grups de primària), amb un total de 638 alumnes (216 
alumnes a educació infantil i 422 a l’ensenyament 
primari). La plantilla del centre és de 41’5 mestres.

S’ha aprofitat per a fer una nova distribució de les au-
les d’educació infantil de manera que totes les classes 
estiguin a la planta baixa, deixant aules de suport al 

 L’Escola La Canonja i el nou curs
primer pis. Els alumnes d’educació infantil de les dues 
escoles no s’han barrejat, cada grup continua amb la 
seva classe exceptuant els alumnes de primer que en 
aquest cas, sí que s’han barrejat donat que, comencen 
una nova etapa escolar, primària. També aquest curs 
s’ha canviat el model de bata escolar, la qual es pot 
adquirir a les oficines de l’AMPA.

Tot i ser una època de dificultats econòmiques, 
l’escola ha continuat amb les obres pendents. S’han 
fet nous els serveis de cicle mitjà (obra realitzada per 

l’Ajuntament) i també la impermeabilització del men-
jador i annexos (obra realitzada pel Departament i 
Ajuntament), juntament amb els repassos de pintura 
i obres menors de cada any.

També aquest curs les retallades han afectat de nou 
a l’ensenyament, en especial amb les substitucions, 
donat que el Departament no cobrirà les baixes fins al 
10è dia, entre altres mesures, amb la problemàtica que 
això comporta per al funcionament escolar.

Escola la Canonja

estat una persona molt coneguda al món educatiu per 
la seva tasca  professional.

Des d’aquí les nostres felicitacions i molta sort en 
aquesta nova etapa.

Escola La Canonja
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 Anna Roig i l’ombre de ton chien és el 
grup triat enguany pel Patronat de Cultura per tal de 
continuar els concerts de música catalana que habi-
tualment es programen cada tardor a l’Orfeó Canongí.

Després d’actuacions com les de Lidia Pujol, Menaix 
a Truà, Refugi, Las Migas, Roger Mas, i El petit de Cal 
Eril, la Canonja acollirà el dia 27 d’octubre a les 9 del 
vespre una de les veus més evocadores del panorama 
actual del pop català.

Cançons entranyables vestides d’exquisida teatralitat 
ompliran el vespre de dissabte a la Canonja.

El preu és de 6 € i es poden adquirir les entrades una 
hora abans de l’espectacle a l’Orfeó Canongí.

Anna Roig i 
l’ombre de 

ton chien a la 
Canonja

 La Canonja s’afegeix un any més a les activitats del Teatre Màgic de 
Tarragona, enguany però ho fa amb una fórmula més discreta i en lloc de portar a 
terme les actuacions a l’Orfeó Canongí com altres anys, es presentaran al Castell 
de Masricart els dies 22 i 23 de novembre.

La proposta la componen dos espectacles de petit format que es realitzaran a les 
7 de la tarda i de manera gratuïta. El primer, “La màgia dels llibres”, per a públic 
infantil es farà a la biblioteca i el segon, “Miénteme”, per a públic familiar a la sala 
d’exposicions del Castell de Masricart.

“La màgia dels llibres” amb Mag Gerard
Mag Gerard estrenarà a la Biblioteca del Castell de Masricart de la Canonja, dins el 
Festival Teatre Màgic 2012, aquest espectacle íntim on podrem veure la recreació 
de la història de Guillem Tell amb l’ajuda de 2 nens, l’aneguet lleig que és capaç 
de saber on és la teva carta, el llibre màgic d’“Alícia en el país de les meravelles”... 
a més el mag ens demostrarà les seves habilitats màgiques fent aparèixer i des-
aparèixer els llibres.

“Miénteme” amb Héctor Mancha
Héctor Mancha (Premi Nacional de Màgia 2010, Premi Mundial 2011 i Premi As-
canio 2012) ens presenta un original espectacle que barreja la màgia, el teatre, 
l’humor i la participació del públic amb la finalitat de creure que amb la màgia les 
coses impossibles també es poden fer realitat.

“Miénteme” és el títol de la seva nova proposta que actualment està fent tempo-
rada teatral a Madrid amb localitats exhaurides en gairebé totes les funcions, per 
primera vegada es presenta a Catalunya dins el Festival internacional Teatre Mà-
gic. El fil conductor és la mentida, tots mentim alguna vegada, però els mags ho 
fan de forma professional i meditada amb l’objectiu d’emocionar a l’espectador 
que quan arribi a casa seva es preguntarà: Com ho ha fet?

Teatre màgic i íntim

Ara
 to

ca
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Serà notícia

 Aquest octubre, a la Canonja, s’iniciarà un 
nou sistema de recollida d’oli domèstic. L’Ajuntament 
de la Canonja i el Consell Comarcal del Tarragonès han 
signat un conveni de col·laboració per la gestió del 
servei de recollida d’oli usat d’origen domèstic i s’ha 
adjudicat a la Fundació Onada el servei de recollida i 
transport de l’oli usat.

El teu oli ens mou! 
Nou sistema de recollida d’oli domèstic usat

 L’Ajuntament de la Canonja i Eurona Te-
lecom han firmat un acord per instal·lar 2 punts de 
connexió d’Internet WIFI. Les dues zones establertes 
per aquest servei són la plaça Ernest Lluch i la plaça 
de Catalunya. D’aquesta manera, els ciutadans podran 
gaudir de connectivitat a Internet de forma gratuïta.
A més, la Xarxa d’Eurona Telecom quedarà instal·lada 
a la zona donant cobertura al municipi de la Canonja. 
Des de 12 euros (més IVA) al mes es podrà contractar 
el servei d’Internet Social als domicilis del poble. Amb 
l’opció de servei de telefonia fixe per 5 euros més al 
mes (més IVA).

Durant aquest mes d’octubre, es començarà la 
instal·lació i es realitzarà una reunió informativa als 
ciutadans i ciutadanes. Està previst que el servei esti-
gui operatiu el dia 1 de novembre.

A través del  web de l’Ajuntament, www.lacanonja.cat, 
s’informarà del funcionament d’aquest servei i del dia 
i lloc de la reunió.

Agraïm la col·laboració del Consell Parroquial i del 
mossèn Combalia per poder dur a terme aquest pro-
jecte.

Eurona Telecom arriba a 
la Canonja amb el seu 
servei d’Internet Social i 

zones WIFI gratuïtes

Abans de la posada en funcionament del servei, es farà 
arribar a cada habitatge de la Canonja un fulletó in-
formatiu sobre el seu funcionament, i on s’indicarà la 
ubicació dels contenidors, i un embut.

La recollida selectiva d’oli domèstic usat és una inicia-
tiva que comporta beneficis ambientals molt impor-
tants, d’una banda redueix en origen la contaminació 

de l’aigua del sòl i d’altra banda, redueix la repercus-
sió sobre el canvi climàtic minimitzant les emissions 
de gasos efecte hivernacle mitjançant la valorització 
d’aquest residu com a biocombustible.

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la im-
plantació d’un nou servei de recollida i aprofitament 
d’olis domèstics usats. A més permetrà utilitzar els olis 
domèstics usats i transformar-los en biodièsel.

 Aquest mes d’octubre tornem a obrir les 
nostres portes amb 92 nens inscrits i 4 monitors/es. 
L’horari del Casal és de ¾ de 5 a ¾ de 7 de la tarda, 
amb una estructura de tres blocs diferents. El primer 
bloc consisteix en la benvinguda i resiliència, el segon 
es composa de fitxes i jocs amb continguts escolars, i 
per últim es realitzen activitats diverses com manuali-
tats, ludoteca, jocs, etc. 

El Casal dóna continuïtat al projecte d’educació en 
valors, de resiliència, i obre nous reptes: el projecte 
d’aprendre per créixer, la participació en activitats del 
poble i atenció a famílies a través d’entrevistes. 

A més, aquest octubre ja ve carregat amb la prepa-
ració del Castanyot de la Por, que se celebrarà el 31 
d’octubre a les 6 de la tarda. Els joves del poble que 
estiguin cursant l’ESO i vulguin participar en la rea-
lització i treball del Castanyot poden trobar tota la 
informació al Casal. 

 
 Ja ha acomençat el curs Gent Gran Acti-
va 2012/2012. El passat dia 1 d’octubre es va celebrar 
una reunió informativa sobre les activitats al centre 
Cívic, on hi van assistir un centenar de persones.
 
Aquest curs es manté el cinema els dilluns a la tarda al 
Castell de Masricart; les classes d’iniciació a la infor-
màtica de dilluns a dijous; els dimarts el cant coral, el 
calaix de sastre (preparació de la decoració de Nadal el 
primer trimestre, curs de pintura de naturalesa viva el 
segon i senderisme el tercer) i la petanca de dones; els 
dimarts i els dijous toca gimnàstica; els dimecres es-
taran dedicats al teatre i als balls i els dijous tarda de 
jocs. La novetat d’enguany és que, la segona setmana 
d’octubre i una setmana de maig, les classes de gim-
nàstica es realitzaran a l’aire lliure, amb els aparells 
instal·lats a la plaça Europa.
 
Les persones interessades que encara no s’hagin ins-
crit ho poden fer els dimarts de 9.30 a 11.30 del matí, 
al Centre Cívic.

Comencem
el Casal 

Gent Gran 
Activa en marxa
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Una altra de les novetats d’aquest curs és que ja s’ha posat en funcionament 
l’ascensor del Castell de Masricart. Esperem que amb aquesta important reforma 
tothom pugui fer ús de les instal·lacions i gaudeixi dels serveis que ofereix la 
Biblioteca:

•Premsa periòdica (Diari de Tarragona, El Punt/Avui, Diari Ara, Mundo Deportivo, 

El Periódico i la Vanguardia).

•Revistes variades.

•Dvd:  pel·lícules i documentals.

•Cd de música.

•Llibres sobre totes les matèries i novel·les.

•Servei d’internet.

•Servei de wifi gratuït.

A més, també s’està posant en marxa un nou programari de gestió de biblioteca que, entre d’altres prestacions, 
agilitzarà el servei de préstec. El nou sistema comptarà amb un catàleg d’accés públic, via online, que permetrà 
als usuaris cercar els documents de la Biblioteca i, donat  el cas, fer la reserva d’aquells documents que ja estiguin 
prestats. El catàleg es podrà consultar des de la mateixa biblioteca o des de qualsevol dispositiu que tingui accés 
a internet (ordinadors, tablets, iphone, etc).

Activitats que ja són tradicionals a la Biblioteca de la Canonja
El dia 16 d’octubre, la biblioteca engegarà una nova edició del Grup de lectura. En aquest grup ens reunim per 
comentar les novel·les que anem llegint. Amb totes les aportacions dels participants les novel·les guanyen força. 
Si esteu interessats en formar part del Grup de Lectura 2012-2013 us podeu apropar a la Plaça del Castell n.1 o 
bé trucar al telèfon 977 54 53 08.

Aquest mes, també es comença a preparar el calendari per a les sessions del Senalló de Contes del 2013.  El 
“Senalló de contes” és una activitat d’animació a la lectura pensada per a nens i nenes d’entre 5 i 8 anys, que es 
realitza de gener a juny. Les persones que vulguin col·laborar explicant contes al Senalló  2013  es  poden adreçar 
a la Biblioteca (Plaça del Castell n.1), trucar per telèfon (977 54 53 08) o bé enviar-nos un correu a biblioteca@
lacanonja.cat.

La Biblioteca engega el curs amb novetats

 Un any més, en motiu del dia de Tots Sants 
de l’1 de novembre, l’Ajuntament de la Canonja amplia 
els horaris del cementiri municipal en els dies pròxims 
a la festivitat. Concretament, del 20 d’octubre al 2 de 
novembre les instal·lacions estaran obertes amb el se-
güent horari:

Dies 29, 30 i 31 d’octubre: obert de 9 del matí a 
7 de la tarda.
Dies 1 i 2 de novembre: obert de 9 del matí a 8 
del vespre. 

 
 Amb la posada en marxa de dues 
noves zones infantils, l’Ajuntament de la 
Canonja amplia l’oferta lúdica a l’aire lliu-
re pels menuts. El parc infantil de la plaça 
Ernest Lluch ja està en funcionament i, pro-
perament, finalitzarà la instal·lació del de la 
Rambla 15 d’Abril.
 

Horari del 
cementiri per a 

Tots Sants

Noves zones 
infantils

Se
rà 

no
tíc

ia

Aquest és el nou horari de la Biblioteca:

 La Biblioteca de la Canonja canvia el seu horari per tal de satisfer la necessitat dels seus usuaris i 
usuàries. A partir del dilluns 8 d’octubre, la Biblioteca obrirà tres matins entre setmana de 9 a 1 del migdia, en 
comptes d’un de sol. Ja no obrirà el primer i tercer dissabte i el Senalló se celebrarà el primer divendres de mes 
(de gener a juny) quan els infants surtin de l’escola. 

Dilluns          Dimarts        Dimecres        Dijous          Divendres
Matins
Tardes

     De 9 a 13h       De 9 a 13h    De 9 a 13h
 De 16 a 20h      De 16 a 20h     De 16 a 20h     De 16 a 20h      De 16 a 20h 
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En bloc
Presentació de Manuel Catalán Padilla, Cap de Seguretat  

Guàrdia Municipal de la Canonja
 Manuel Catalán Padilla, nascut a Tarragona el 7 de novembre de 1967, just quan cursava 3r de Dret vaig donar-me compte que 
el que volia fer era dedicar la meva vida professional al servei públic. 

L’any 1998 vaig aprovar les oposicions convocades per l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet per cobrir dues places de guàrdia municipal, 
la plantilla en aquell moment era de 4 agents que donaven servei primordialment al torn de nit. La Pobla de Mafumet al 1998 era un 
municipi amb uns 700 habitants que combinaven l’activitat a la indústria química amb la rural, encara no s’havia desencadenat l’explosió 
urbanística, avui dia ja supera la quantitat de 3.000 habitants.

Al gener del 2010, l’Ajuntament de La Pobla em nomena Coordinador de la Guàrdia Municipal amb l’objectiu primordial d’adaptar l’antiga 
estructura de servei del cos a la nova realitat del municipi, amb la corresponent ampliació de plantilla i la seva preparació per fer front 
a les noves necessitats socials, una realitat molt diferent a la del 1998.

L’1 de setembre de 2012 m’incorporo, després del corresponent procés selectiu, a l’Ajuntament de la Canonja com a cap de seguretat. 
Es tracta d’un nou repte professional amb uns objectius molt atractius per un professional al servei de la societat, les noves tasques i 
responsabilitats que assumeixo es desenvoluparan dins un àmbit de treball que tindrà tres branques essencials: la seguretat, la protecció 
civil i el medi ambient.

Pel desenvolupament de moltes de les funcions i objectius, es projecta constituir una mesa de coordinació presidida pel Sr. Alcalde i 
amb la corresponent representació política de l’Ajuntament de la Canonja per una banda, la part professional dels diferents cossos de 
seguretat i d’altres institucions per altra, sense oblidar-nos de la societat civil qui també tindrà el seu espai per participar en aquest nou 
projecte; junts podrem fomentar la prevenció i dibuixar les línies estratègiques capaces de garantir la seguretat de la societat canongina.

Amb la creació de la Guàrdia Municipal de la Canonja assistim a un fet històric a més de fomentar l’esperit municipalista, el futurs 
guàrdies que formaran part del nou cos que està a punt de néixer, seran uns privilegiats per tenir l’honor d’inaugurar aquest nou servei.

Tasques prioritàries de la
Guàrdia Municipal de la Canonja

 Entre les tasques que tinc com a prioritàries 
i atenent a la seva naturalesa destacarien:
En temes de Protecció Civil, es dissenyaran les di-
ferents fases d’implantació de cadascú dels plans 
d’emergència i d’autoprotecció, PLASEQCAT i 
l’INUNCAT inicialment i de forma gradual tota la resta. 
La coordinació interna dels grups actuants en cada pla 
i la interrelació entre tots ells, ha de ser l’eina bàsica 
per poder fer front a cadascuna de les mai desitjades 
situacions provocades per un accident químic o qual-
sevol fenomen meteorològic. 

No podem oblidar el treball coordinat que comparti-
rem amb l’agrupació de voluntaris de protecció civil 
que amb un esforç del tot desinteressat, professio-
nalitzen cada dia més la seva tasca. Optimitzarem i 
sumarem mitjans humans i materials perquè en situa-
cions excepcionals no existeixin dos treballs paral·lels 
sinó un de conjunt i coordinat.

És prioritari per mi establir protocols de treball amb 
Serveis Socials, el Jutjat de Pau i cadascuna de les 
Regidories de l’Ajuntament perquè l’èxit del projecte 
depèn en gran part de la implicació de tots i cadascú 
de nosaltres, no estem únicament “per posar multes” 
com molta gent pot pensar. Se signaran diferents con-
venis de col·laboració amb altres cossos i institucions 
que permetran que els agents de la guàrdia municipal 
de la Canonja puguin desenvolupar les seves funcions 
amb garanties, en temes on l’àmbit competencial si-
gui exclusiu d’altre cos, serà imprescindible tenir molt 
clars els diferents escenaris amb què ens trobarem i 
per tant, la resposta adient a cada situació en pro de 

la col·laboració que ve determinada per la legislació 
vigent, el que sí tinc molt clar que cap requeriment 
quedarà sense resposta per insignificant que sembli.

La ciutadania disposarà d’un servei modernitzat 
que anirà de la mà de les noves tecnologies, tràmit 
de permisos, sol·licituds online, dubtes, informació 
d’incidències de trànsit al casc urbà de la Canonja, 
suggeriments i fins i tot denúncies, formaran part 
d’alguns dels serveis que s’oferiran a la futura “comis-
saria virtual” on a més i qui ho desitgi i autoritzi, podrà 
rebre als seu correu personal informació d’interès.

Conèixer els problemes de primera mà o senzillament 
les circumstàncies que poden provocar un conflicte, 
implicarà un apropament important als diferents sec-
tors socials del municipi, comerços, associacions de 
veïns, ambientals, entitats, etc. fomentant la mediació 
entre les parts per resoldre el que a la llarga podria ser 
un greu problema. No oblidarem i dedicarem temps i 
esforços a joventut i gent gran, amb una estricta 
col·laboració amb els serveis socials del municipi.

Finalment i pel que respecta al medi ambient, es treba-
llarà en la protecció de la fauna i flora en col·laboració 
amb el cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalun-
ya, la Fiscalia de Medi Ambient i les entitats mediam-
bientals. S’engegaran campanyes de conscienciació 
i d’informació de diversa naturalesa mediambiental, 
la persecució d’infraccions i delictes ambientals com 
l’abandonament de vehicles, gossos de races conside-
rades potencialment perilloses sense censar ni dispo-
sar de la documentació legalment exigida, el control 
d’abocaments incontrolats així com la investigació de 
la seva procedència i el contacte amb els propietaris 
de les finques rurals, formaran part de la tasca que es 
desenvoluparà properament a la que podem conside-
rar La Canonja verda.

Segurament em deixo moltes idees al tinter i d’altres 
que encara no han aparegut, per aquest motiu des 
de la meva responsabilitat i amb la il·lusió d’un nou 
projecte, us convido a tots i totes a que participeu i 
col·laboreu amb nosaltres.
“Estem per tu”

Manuel Catalán Padilla
Cap de Seguretat Guàrdia Municipal de la Canonja
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Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

Quo vadis Catalunya

Plan Prepara

 Diada històrica. La manifestació de la Diada 
va ser un èxit indiscutible i, per damunt de tot, va ser 
una gran mostra de civisme on Catalunya va mostrar 
a Europa i al món la seva millor imatge.

Aquesta Diada serà recordada com una jornada 
històrica en la qual el poble català va sortir 
massivament al carrer per demanar l’Estat propi. 

Una manifestació en la que molts canongins 
i canongines hi érem i molts altres ens hi van 
acompanyar amb el cor i la il·lusió en el clam cap 
aquest nou camí.

 Nuestro presidente Mariano Rajoy anunció 
tras el despacho mantenido con S.M. el Rey, que 
el Consejo de Ministros prorrogará, con efecto 
retroactivo al 16 de agosto, la ayuda de 400 euros 
para parados de larga duración sin ingresos e inscritos 
en itinerarios de formación.

Catalunya demana l’Estat propi. La societat catalana 
va llençar un missatge clar i inequívoc.

Catalunya demana un Estat propi per poder seguir 
sent en el futur i per poder seguir progressant, volem 
ser un poble normal entre els països i les nacions del 
món.

Des de CiU som plenament conscients del malestar 
d’una gran majoria de la societat catalana i és per 
això que els catalans i les catalanes van participar 
massivament de la manifestació de la Diada.

Volem destacar que el clam de la societat catalana 
és un clam absolutament normal en una nació com 
la nostra que té una identitat, una llengua, una 
cultura i unes institucions pròpies, una nació que vol 
progressar i que per progressar demana disposar d’un 
Estat propi.

L’objectiu és cada vegada més a prop. Després del 
tracte rebut per part de l’Estat espanyol, l’anhel de 
llibertat de Catalunya ha passat de ser un impossible 
a ser un inevitable. Mai com ara Catalunya havia estat 
tant a prop de la plenitud nacional i després de la 
manifestació de la Diada aquest objectiu està encara 
més a prop.

La reforma del Plan Prepara tiene dos finalidades: que 
nadie sin recursos se quede sin el apoyo del Estado y 
fortalecer la formación y la inserción laboral de los 
parados. El Plan pone de manifiesto el compromiso 
del Gobierno de ayudar a las familias que más lo 
necesiten.

Este programa contempla una ayuda mínima de 400 
euros durante un máximo de seis meses y configura 
itinerarios de formación personalizados para que los 
destinatarios puedan reincorporarse al mercado de 
trabajo. Además se aumenta la cuantía de la ayuda 
de 400 a 450 euros al mes para aquellos beneficiarios 
que acrediten tener tres o más personas a su cargo.

Se trata de “preservar la situación de las personas 
en situación más difícil”, “es justo hacerlo, son las 
personas que están en peor situación”, la intención 
del Gobierno es mejorar este programa de ayuda para 
que sea más eficaz y cumpla el objetivo para el que se 
creó, la vuelta al mercado laboral de los desempleados 
que hasta ahora “se ha conseguido poco”. Por tanto, 
la vamos a prorrogar. Vamos a intentar que funcione 
mejor que como ha funcionado a lo largo del 

Caldrà construir estructures d’Estat. Catalunya no 
disposa a dia d’avui de la majoria d’estructures d’un 
Estat normal i, per tant, el nostre objectiu a dia d’avui 
és el dotar-nos d’aquestes estructures. Cal tenir en 
compte que no hi ha cap precedent dins de la Unió 
Europea  d’un territori que se separi de l’Estat al qual 
està integrat i, per tant, hem de ser conscients que 
aquest és un procés lent en el qual l’Estat espanyol no 
ens posarà les coses gens fàcils.

I  davant dels moments de gran duresa i dificultat 
que estem vivint, la urgència més gran que tenim 
és aconseguir la sobirania fiscal. Aquest és un 
objectiu que encaixa perfectament en el clam de la 
manifestació, ja que una agència tributària pròpia és 
una de les estructures fonamentals de qualsevol Estat.

“Res serà fàcil, però tot és possible”, va dir el President 
i malgrat aquestes dificultats que estem travessant, 
els moments que vivim són de gran transcendència 
pel futur del país. Cap dels reptes que tenim per 
davant seran fàcils, però amb voluntat, grans majories 
i capacitat de resistir serà possible aconseguir tot allò 
que ens proposem.

tiempo que existe esta prestación, porque el objetivo 
fundamental de la misma es lograr la inserción laboral 
de todas estas personas. Tenemos que decir que esto 
se ha producido poco. Es decir, no podemos, desde ese 
punto de vista darnos por satisfechos, por lo tanto, 
el partido popular intentará que las cosas funcionen 
mejor. 

Ésta es una ayuda pequeña pero, en cualquier caso, 
mejorándola, creemos que tiene su sentido, sobre 
todo, en un momento tan difícil como éste. Porque la 
situación es “muy difícil” y sólo se puede salir de ella 
“haciendo las cosas bien” y no manteniendo políticas 
pasadas que llevaron a que las Administraciones 
gastaran 90.000 millones más de lo ingresado. Ello 
ha requerido ajustes muy duros pero “no hay otra 
alternativa porque financiarse es dificilísimo. 

Desde el Partido Popular de La Canonja aprovechamos 
para mandarles nuestro más sincero pésame a las 
familias de las víctimas que se han cobrado los 
incendios que afectan a diversos puntos de España, 
y agradecemos el esfuerzo de tantos que combaten.

Catalunya surt massivament al 
carrer per demanar un Estat propi.

Cori Roca Vila

 L’Onze de setembre d’enguany molts 
catalans i catalanes van sortir al carrer per fer 
palès el seu desencant i el seu malestar davant la 
situació política i econòmica actual. Sense entrar a 
qüestionar si la xifra de manifestants va ser una o 
altra, s’ha de reconèixer que ens trobem, amb tota 
probabilitat, davant la manifestació més massiva de 
la nostra història. Aquest fet hauria de fer reflexionar 
a totes les forces polítiques, amb els seus dirigents al 
capdavant, per fer un esforç d’unitat i treball comú 
per donar resposta, tan a la pròpia manifestació com 
també a les diferents causes que provoquen la tensió 
social i política que viu actualment el nostre país.

Els socialistes som conscients del desencís i la 
decepció de molts dels ciutadans i ciutadanes pel 
que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, un 
desencant motivat, entre altres motius,  per  la crisi 
econòmica i la retallada de l’estat del benestar, per 
la preocupació sobre un finançament injust i un 
autogovern insuficient, i per la sensació de rebuig e 
incomprensió després de la sentència del  Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut.

Davant d’aquesta realitat, l’actual Govern de 
Catalunya ara ens porta a un escenari de convocatòria 
d’eleccions anticipades que no tenen altre objectiu 
que mantenir-se en el poder quatre anys més, tot 
plegat per amagar la seva incapacitat després de dos 
anys de gestió en que només s’ha dedicat a retallar 
drets socials (tancaments d’escoles, tancament 
de plantes i quiròfans als hospitals, reduccions 
dràstiques de les subvencions a les llars d’infants, 
reducció de la plantilla del professorat dels instituts 
i escoles públiques, augment desmesurat de les taxes 
universitàries i podríem continuar amb una llista 
inacabable) i de la maneta del Partit Popular amb 
qui ha votat, entre d’altres, la reforma laboral que ha 
abaratit l’acomiadament i ha generat més atur i més 
precarietat.

I tota aquesta posada en escena es fa capitalitzant 
el lloable sentiment de molts catalans i catalanes 
que se senten maltractats i venent-nos que la 
secessió d’Espanya és la solució a tots els problemes 
de Catalunya, això sí, sense pronunciar la paraula 
“independència” i fent servir eufemismes com 
“estructures d’estat”.

La gent del PSC no estem ni per les aventures 
secessionistes on ens volen portar alguns ni per 
l’immobilisme i el centralisme dels que van recórrer 
l’Estatut davant el Constitucional. La nostra via és la 
del federalisme, la via del pacte, un nou pacte entre 
Catalunya i Espanya, amb una reforma constitucional 
si cal, que ens tregui d’aquest carreró sense sortida on 
uns i altres ens volen menar. Perquè l’economia creixi 
necessitem estabilitat i horitzons clars i això no ens 
ho donarà ni el trencament de la cohesió social  ni les 
negatives i els incompliments que generen desafecció.

Si arribat el moment el poble de Catalunya ha de ser 
consultat en un hipotètic referèndum, els socialistes 
demanarem que no s’hagi de triar entre blanc o negre, 
sinó que com a mínim es plantegin tres opcions: que 
Catalunya mantingui el seu estatus actual, que avanci 
cap a la independència o, com nosaltres desitgem, que 
aposti per una relació federal i bilateral amb Espanya.
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ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR 2012

Molt bé              Bé               Normal                   Malament             Molt malament

Quina edat tens?

menys de 16 anys entre 16 a 24 anys entre 25 a 34 anys entre 35 a 49 anys entre 50 a 64 any           major de 65

Vius a la Canonja?

 Sí     No

Com valoraries en el seu conjunt la Festa Major d'Estiu?

 Molt bé   Bé   Normal   Malament   Molt malament

T'agrada el format actual de la Festa Major o canviaries alguna cosa?

  M'agrada      No m'agrada, canviaria .....

Com valoraries la durada de les festes?

 Curta (pocs dies)    Bé    Llarga (massa dies)

Creus que els espais on es desenvolupen les activitats són els més adequats? 

Raval

Plaça de Catalunya

Avinguda de les Garrigues

Plaça de la O

Pins de Ca Forgues

Zona del Poliesportiu

Creus que hi ha algun altre espai adequat per acollir activitats de la Festa Major? Quin? Per què?

T'ha semblat correcte el nombre d'actes infantils programats?

 No, se n'han fet pocs  Sí, m'ha semblat correcte   No, se n'han fet massa

Com valoraria la qualitat dels actes infantils?

 Molt bé   Bé   Normal   Malament   Molt malament

Quin acte infantil t'ha agradat més?

              

Quin acte infantil t'ha agradat menys?   

                

Has trobat a faltar alguna activitat per als més petits?  Quina?

T'ha semblat correcte el nombre d'actes programats per a joves?

 No, se n'han fet pocs   Sí, m'ha semblat correcte   No, se n'han fet massa

L’Ajuntament de la Canonja vol conèixer la vostra opinió sobre la Festa Major 2012, i per això posa a la vostra disposició 
aquest qüestionari anònim. Un cop omplert podeu retallar la pàgina i deixar el qüestionari al Castell de Masricart (plaça 
del Castell, 1).
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Com valoraria la qualitat dels actes per a joves?

 Molt bé   Bé   Normal   Malament   Molt malament

Quin acte adreçat a la gent jove t'ha agradat més?        
          

Quin acte adreçat a la gent jove t'ha agradat menys?      
        

Has trobat a faltar alguna activitat per a joves?  Quina?

T'ha semblat correcte el nombre d'actes programats específicament a per a públic adult?

 No, se n'han fet pocs  Sí, m'ha semblat correcte   No, se n'han fet massa

Com valoraria la qualitat dels actes per al públic adult?

 Molt bé   Bé   Normal   Malament   Molt malament

Quin acte adreçat al públic adult t'ha agradat més? 
              
   

Quin acte adreçat al públic adult t'ha agradat menys?   
               

Has trobat a faltar alguna activitat per al públic adult?  Quina?

Has trobat a faltar alguna activitat per una franja d'edat concreta? Quina? 

Quina opinió et mereixen les orquestres que van actuar per la Festa Major?

 Molt bé   Bé   Normal   Malament   Molt malament

Quina orquestra t'ha agradat més?

Quina orquestra t'ha agradat menys?

Què t'ha semblat la novetat del pinxo i vermut amb concert per un euro?

Actualment, el model de la Festa Major canongina es basa en una programació d'actes realitzada per la regidoria de Festes de 
l'Ajuntament, a la que s'hi afegeixen actes organitzats per altres regidories i activitats que es duen a terme per part de diferents 
entitats del poble.
Consideres encertat aquest model de gestió de la Festa Major?

 Molt encertat  Encertat   Poc encertat   Gens encertat

Vols proposar i raonar un model de gestió que consideris més adequat per a la Festa Major?


