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serveis

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
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 9 a 13 h.
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.
siad@lacanonja.cat

-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: dimecres a la tarda de 15 a 18.30 h i divendres al matí 
de 8.30 a 12.30 h. Permanent, tint i blens, només els dimecres. 
Rentar, assecar i tallar els cabells, només els divendres.
Preu: Varia depenent del servei.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèviaels 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 17.15 a 19 h. Dimecres i di-
vendres de 15 a 19 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
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Ma-
tins: 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
Horari d’estiu (fins el 9 de setembre): dilluns de 16 a 20 h. i 
dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 h. Durant el mes d’agost 
l’atenció serà a les dependències de l’Ajuntament de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h. i el telèfon 977543489.
Horari habitual (a partir del 12 de setembre): Matí: dimarts i 
divendres de 9 a 13h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9 a 12 h.
Horari tardes: dilluns de 16 a 21 h.; dimecres i divendres de 
16 a19 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 

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 

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

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 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia nocturna:
Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - Riu-
clar - 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

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

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

Deixalleria Mòbil
1r i 3r dilluns de cada mes al carrer Rec de Bardina 2n i 4rt 
dimecres de cada mes a la plaça Ernest Lluch
Horari de 8 a 20 h.

Calendari del Contribuent
Pagament VEHICLES / I.B.I. / MATRÍCULA URBANA / GUALS / 
CEMENTIRI: Venciment 6 de juny
Pagament I.A.E. / TAXES / PREUS PÚBLICS: del 16 d’agost al 
7 de novembre
Les entitats col·laboradores en la gestió recaptadora dels 
ingressos d’aquest Ajuntament són les següents:
Catalunya Caixa (Caixa Tarragona)
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”)
Caixa Rural

www.lacanonja.cat
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 El passat dia 28 de juny de 2011, l’Ajuntament de 
la Canonja va organitzar un petit però entranyable acte de 
comiat al Sr. Ponç Mascaró i Forcada, que fou secretari de 
l’Ajuntament de Tarragona i per tant també de la Canonja 
des de la creació de l’Entitat Local Menor, l’any 1982, fins 
a l’any 2009, que va deixar de prestar el seu càrrec. Durant 
aquests dos últims anys, el Sr. Mascaró ha continuat vinculat 
a l’Ajuntament de la Canonja com a assessor de l’alcaldia. Ara, 
deixa definitivament les seves tasques per jubilació.

Tal i com li vaig dir personalment en el transcurs de l’acte, es-
tic convençut que la seva figura al capdavant de la secretaria 
ha estat fonamental, tant per la posada en marxa de l’Entitat 
Local Menor el seu dia com, posteriorment i més recent, en tot 
el tràmit per la recuperació de la municipalitat.  

I és que el Sr. Mascaró ha estat un bon professional que ha 
estimat la seva feina i també l’ha respectat, la qual cosa ha 
tingut els corresponents efectes beneficiosos pels canongins.  

Cal que els polítics reflexionem i, si és necessari, fem una cura 
d’humilitat, tot reconeixent que moltes vegades els èxits polí-
tics no arribarien, o serien diferents, si darrera dels polítics no 
hi haguessin funcionaris. I més quan parlem de funcionaris 
de la talla del Sr. Mascaró, que ens faciliten la feina i que ens 
marquen els camins legals per arribar a on volem arribar.

Sempre he pensat que els funcionaris posen el seny i el cap 
allà on els polítics posem més el cor, el desig d’actuar, la im-
mediatesa, la il·lusió.  

El Sr. Mascaró sempre ha treballat pel bé del nostre poble i ara, que es desvincula laboralment de 
l’Ajuntament, confessa que sempre portarà la Canonja al cor.   

Perquè sabem que això és així i perquè també l’estimem com es mereix, hem demanat al Sr. Ponç 
Mascaró que sigui el pregoner de la nostra propera Festa Major d’estiu 2011, la qual cosa ha acceptat.

Fins aleshores doncs, moltes gràcies per tot, Ponç.
 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

La importància d’un bon professional
 Sr. Ponç Mascaró i Forcada
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	 Del	dia	23	al	28	de	maig,	l’alumnat	que	ha	format	part	de	l’Escola	d’Adults	en	
aquests	25	anys	ha	pogut	gaudir	d’una	programació	cultural	i	festiva	organitzada	per	la	
regidoria	d’Ensenyament	de	l’Ajuntament	de	la	Canonja.

Tots	els	actes	i	activitats	han	estat	dissenyats	afins	a	la	manera	d’actuar	que	ha	caracte-
ritzat	l’Escola	durant	aquest	temps,	una	Escola	oberta	i	adaptada	a	la	societat	canviant:		
S’ha	procurat	incentivar	l’esperit	crític	i	constructiu	en	l’alumnat;	s’ha	facilitat	l’accés	a	
la	cultura	i	a	l’actualitat	des	de	qualsevol	forma	en	què	es	manifesta	(anant	al	cinema,	
al	teatre,	fent	lectures,	sortides...);	s’ha	fomentat	el	coneixement	i	el	respecte	cap	a	les	
persones	i	les	cultures	amb	què	convivim;	i	així	mateix,	s’ha	pretès	que	l’alumnat	creixés	
en	autonomia	personal,	laboral	i	social.

Tots	aquests	objectius	 s’han	vist	 reflectits	d’una	manera	o	altra	en	 les	activitats	pro-
posades	per	a	la	celebració	dels	25	anys.	Les	activitats	escollides	han	estat	pensades	i	
seleccionades	tenint	en	compte	el	públic	a	qui	anaven	adreçades.	Totes	tenien	un	perquè	
de	ser-hi	presents.

La	inauguració	va	ser	presidida	per	l’alcalde	Sr.	Roc	Muñoz,	la	regidora	Sra.	Mila	Carreté	
i	per	la	mestra	que	hi	ha	estat	al	davant	durant	tots	aquests	25	anys,	la	Montse	Solé.	A	
l’acte	també	hi	van	assistir	el	Sr.	Fernando	Valero,	exregidor	de	la	Canonja	i	impulsor	de	
l’Escola	d’Adults	i	dels	Serveis	Socials	en	el	primer	Ajuntament	democràtic	a	la	Canonja,	
i	els	regidors	J.	A.	Ruiz	Gila,	Francesc	Roca	i	la	Cori	Roca	així	com	nombrosos	alumnes	i	
exalumnes	de	l’Escola.

Els	contes	per	adults,		interpretats	per	una	excel·lent	narradora,	la	Jordina	Biosca,	va	ser	
el	primer	espectacle	al	que	es	va	poder	participar.	Una	actuació	interactiva	de	rondalles	
internacionals	va	captivar	al	públic	assistent	i	on	nombroses	rialles	van	acompanyar	la	
sessió.

Es	va	anar	a	Barcelona,	concretament	al	Cosmocaixa	i	al	Jardí	botànic;	dos	indrets	des-
coneguts	pel	grup	i	que	ambdós	van	sorprendre	per	la	riquesa,	la	varietat	i	el	bon	gust	
exposat.	Va	esdevenir	una	jornada	molt	agradable	i	de	bona	convivència.

Durant	3	matins,	l’aula	de	l’Escola	del	Centre	
Cívic	es	va	convertir	en	una	cuina	on	alum-
nes	participants	de	França,	de	 la	República	
dominicana	i	del	Marroc	van	ensenyar	a	cui-
nar	uns	plats	típics	dels	seus	països	d’origen.	
Totes	 les	 crítiques	de	 les	assistents	anaven	
encaminades	 a	 alabar	 el	 menjar	 elaborat	 i	
al	bon	fer	de	les	cuineres.	Veritablement	tot	
era	exquisit!

Dos	tallers	de	risoteràpia	van	tenir	molt	de	
pes	 entre	 les	participants,	 tant	 és	 així,	 que	

encara	riuen	ara...La	conductora	del	taller,	la	Montserrat	Muñoz,	va	generar	una	dinàmi-
ca	en	cada	grup	que	va	portar,	pràcticament	tothom,	cap	a	un	alliberament	de	tensions		
i	a	un	gran	benestar	emocional.	Tota	una	experiència	a	reviure.
	

Setmana de celebració dels 25 anys d’Escola d’Adults al poble Alumnes i exalumnes de l’Escola d’Adults ens 
expliquen la seva experiència pels 25 anys de l’escola

	 El	22	de	juny,	amb	la	celebració	d’un	sopar,	una	bona	part	de	l’alumnat	par-
ticipant	en	els	diferents	programes	desenvolupats	durant	aquest	curs,	s’ha	acomiadat	
del	curs	escolar.	Un	any	que	ha	estat	singular	 i	és	que	per	a	 	 l’Escola	d’Adults	de	 la	
Canonja	ha	estat	el	vint-i-cinquè!	

Fi de curs de l’Escola d’Adults

La	visió	de	la		pel·lícula,	“Las	mujeres	de	verdad	tienen	curvas”	de	Patricia	Cardoso	va	ser	el	
punt	de	partida	perquè	després	sota	la	conducció	del	pedagog,	Sr.	Valero	i	de	la	psicòloga,	
Sra.	Griñó	s’establís	un	col·loqui	enriquidor	entre	els	assistents.

El	nostre	folklore	en	forma	de	ball,	la	sardana,	també	hi	va	ser	present.	Una	breu	intro-
ducció	als	passos	bàsics	d’	aquesta	dansa	va	reunir	alumnes,	 incloent-hi	marroquines,	
que	mai	s’hi	havien	iniciat.	

Una	xerrada,	a	càrrec	d’Àngela	Pujol,	llicenciada	en	psicologia	i	membre	de	TAU,	formació	
i	 	consultoria,	va	conduir	les	persones	assistents	cap	a	la	reflexió	de	la	importància	de	
gestionar	el	temps	tenint	en	compte		les	coses	importants	per	a	un		i	de	fer	les	coses	amb	
il·lusió	i	mai	per	obligació.	Tema	interessantíssim	
que	va	ser	i	continua	sent	motiu	de	debats.

També	es	va	fer	una	caminada	amb	l’objectiu	de	
prendre	consciència	del	límit	territorial	de	la	part	
sud-oest	 del	 poble:	 les	 fàbriques	 i	 el	 mur	 verd.	
Llocs	per	on	mai	hi	havien	caminat	tot	i	tenir-ho	
a	prop.

El	sopar	que	es	va	celebrar	va	reunir	106	persones.	
Es	 va	 comptar	 amb	 l’assistència	 dels	 alcaldes	 Sr.	
Canadell	 i	Sr.	Muñoz,	 la	 regidora	d’Ensenyament,	
Sra.	Mila	Carreté,	l’exregidor	Sr.	Valero,	l’asssitent	
social,	Paquita	Rodríguez,	l’exmestra	d’adults	dels	
inicis,	 Rosa	 Vilanova	 i	 la	 mestra	 d’adults	 de	 la	
Canonja,	de	sempre,	 la	Montse	Solé	 i	nombrosos	
alumnes	i	exalumnes	i	algunes	parelles	acompan-
yants.	

La	vetllada	va	ser	amenitzada	per	la	projecció	d’un	
muntatge	fotogràfic	que	recull	moments	i	alum-
nes	dels	25	anys	d’Escola;	pels	parlaments	de	po-
lítics,	mestra	i	una	alumna,	l’Antonia	Martínez	que	

va	adreçar	una	poesia	a	la	seva	professora,	la	Montse;	per	la	presentació	i	el	repartiment	
del	llibre:	“25	anys	d’Escola	d’Adults	a	la	Canonja.	1985-2010”	i	un	petit	obsequi.	

El	llibre	va	ser	elaborat	per	la	mestra	i	va	comptar	amb	les	aportacions	d’alumnes	i	exa-
lumnes,	de	polítics	 i	de	mestres	que	hi	han	 tingut	 relació;	 en	ell	queden	 recollits	 tre-
balls,	activitats,	sortides,	records,	impressions,	sentiments...	viscuts	i	realitzats	durant	tot	
aquest	temps.	Els	textos	van	acompanyats	per	fotografies	i	un	bon	nombre	de	dibuixos	
d’una	exalumna,	la	M.Paz	Rivera.

La	música	en	directe	per	part	del	Luís	Porto	i	el	Paco	Alegrias	van	cloure	una	nit	molt	
emotiva.

haestatNOTÍCIA

Estiu Rock, el musical més  divertit i refrescant
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Alumnes i exalumnes de l’Escola d’Adults ens 
expliquen la seva experiència pels 25 anys de l’escola

haestatNOTÍCIA

	

	 El	passat	mes	de	juny	
la	urbanització	Castell	de	Masri-
cart	 va	 celebrar	 diversos	 actes	
festius	 amb	 la	 col·laboració	 de	
la	 regidoria	 de	 Relacions	 Ciu-
tadanes	 de	 l’Ajuntament	 de	 la	
Canonja.	D’entre	 ells	 cal	desta-
car	el	sopar	de	bon	veïnatge	que	
tingué	 lloc	 el	 dia	 de	 Sant	 Joan	
i	 el	 seguit	 de	 concursos	 i	 acti-
vitats	esportives	que	reuniren	a	
més	 de	 250	 participants	 entre	
veïns	 i	 amics	 segons	 informa	
el	president	de	la	comunitat	Sr.	
Jorge	Gómez.

LUISA DELGADO PALOMA
CATALÀ	NIVELL	A	1995-96

	 Yo	me	inicié	en	la	Escuela,	en	el	curso	de	certificado	porque	quería	corregir	mis	faltas	de	orto-
grafía.	Como	allí	me	sentía	a	gusto	me	animé	a	participar	el	curso	siguiente	en	las	clases	de	catalán	de	
nivel	A,	que	entonces	era	el	primer	nivel	con	el	que	se	iniciaba	el	aprendizaje	del	catalán.	Quería	poder	
expresarme	en	la	lengua	de	mi	marido,	que	es	la	que	siempre	ha	usado	y	usa	conmigo	y	emplear	esta	
lengua	con	la	gente	del	pueblo	sin	avergonzarme	de	no	hacerlo	bien.	En	el	curso	tuve	la	suerte	de	co-

incidir,	conocer	y	descubrir	a	otras	mujeres	con	mucha	calidad	humana.	Disfrutábamos	con	las	clases,	trabajábamos	y	
me	fui	soltando,	aunque	no	conseguí	la	seguridad	necesaria.	La	verdad	es	que	si	no	se	practica	hablando	y	escribiendo,	
las	cosas	se	olvidan.

MONTSERRAT ESTEVE TOMÁS
CATALÀ	NIVELL	B	1995-96

	 Sóc	catalana,	a	casa	sempre	hem	parlat	el	català,	però	mai	l’havia	pogut	estudiar.	Era	la	meva	
assignatura	pendent	i	a	l’Escola	d’Adults	del	poble	tenia	per	fi	l’oportunitat	de	fer-ho	i	la	vaig	agafar!

Recordo	unes	classes	amenes	on	les	explicacions	i	 les	pràctiques	que	ens	proposava	la	mestra	facili-
taven	l’aprenentatge	de	l’ortografia.	El	ritme	que	portàvem	era	tranquil,	no	hi	havia	la	pressa	per	acabar	un	tema	i	
començar-ne	un	altre	ràpidament.	Hi	havia	temps	perquè	tothom	pogués	arribar	a	assolir	els	continguts	que	s’anaven	
treballant.	El	grup	era	molt	maco,	no	es	perdia	el	temps	i	rèiem	força.	Jo	volia	presentar-me	a	les	proves	lliures	de	la	
Junta	Permanent	del	català,	però	el fet	d’estar	deshabituada	a	fer	exàmens	em	feia	sentir	massa	angoixa	de	presentar-
m’hi	i	no	ho	vaig	fer.	No	vaig	aconseguir	la	titulació,	però	sí	que	n’estic	satisfeta	dels	coneixements	que	vaig	adquirir.	

Sopar i activitats esportives dels veïns de Castell de Masricart

	 Un	estiu	més,	la	Canonja	s’omple	d’activitats	
per	combatre	la	calor	dels	nens	i	nenes	del	poble.	Des	de	
fa	17	anys,	des	de	finals	de	juny	i	durant	els	mesos	de	
juliol	i	l’agost,	la	regidoria	d’Acció	social	i	ciutadania	or-
ganitza	el	Casal	d’Estiu.	El	centre	d’interès	d’enguany	és	
“EstiuRock	-	el	musical	de	la	teva	vida”	i	durant	aquests	
dies	 el	 casal,	 el	 centre	 cívic,	 el	 poliesportiu,	 la	piscina,	
el	 camp	de	 futbol,	 les	places	 i	 els	 carrers	del	poble	es	
converteixen	en	un	plató	d’un	Càsting	per	descobrir	les	
joves	estrelles	de	la	Canonja.	

Les	 activitats	 estan	 dirigides	 pels	 “professors”	 de	
l’Acadèmia	 EstiuRock:	 la	 “ballarina”	 Rachel	 impartirà	
dansa	clàssica,	balls	moderns	 i	coreografies,	Mery,	 “di-
plomada	en	protocol	imatge”	s’encarregarà	de	la	perru-
queria,	 el	 maquillatge	 i	 el	 vestuari	 i	 Françoise,	 serà	 el	
“professor	de	cant”	espiritual	(gospel),	òpera,	pop-rock...	
Ells	 s’encarregaran	que	els	203	nens	 i	nenes	del	Casal	
aprovin	totes	les	assignatures	per	poder,	finalment,	rea-
litzar	“el	musical	de	la	nostra	vida,	ESTIUROCK”.

Estiu Rock, el musical més  divertit i refrescant

	 Durant	 el	 primer	 semestre	 d’aquest	 any	
s’han	recollit	777	litres	d’oli	a	la	Canonja,	tal	i	com	in-
forma	la	Fundació	Onada,	centre	encarregat	de	la	ges-
tió	del	residu,	en	les	seves	estadístiques.

Recordem	que	els	dos	punts	de	recollida	d’oli	vegetal	
per	reciclar	de	la	Canonja	són	el	Centre	Cívic	i	l’Escola	
la	Canonja.

Estadístiques de la recollida
d’oli per reciclar a la Canonja

	 Les	 atletes	 de	 la	 Canonja	 Lídia	 Gómez	 i	
Raquel	 Pleguezuelos	 van	 aconseguir	 uns	 resultats	
molt	 bons	 al	 Campionat	 d’Espanya	 categoria	 Pro-
mesa	d’Atletisme.	 Lídia	Gómez	va	assolir	 la	primera	
posició	i	medalla	d’or	de	llançament	de	martell	amb	
la	millor	marca	de	53,52	metres.	Raquel	Pleguezuelos	
aconseguí	 la	 tercera	posició	 i	medalla	de	bronze	de	
llançament	de	javelina	amb	una	marca	de	41	metres.

Atletes canongines assoleixen
 molt bones marques
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Enguany	 l’excursió	 va	 ser	
una	visita	guiada	a	Barce-
lona	per	la	Sagrada	Família	
i	 per	 tot	 el	 recorregut	 de	
les	obres	d’Antoni	Gaudí.
La	festa	final	de	les	jorna-
des	 va	 ser	 tot	 un	 èxit,	 va	
actuar	la	coral	de	la	llar	i	el	
grup	de	sardanes	va	ballar	
per	 totes	 les	 famílies	 del	
poble	 que	 hi	 van	 assistir	
de	públic.

Ja	en	ple	estiu,	des	de	la	regidoria	d’Acció	social	i	ciutadana,	s’han	organitzat	dues	acti-
vitats	més:	el	taller	pel	Manteniment	de	la	Memòria	i	el	de	Balls	de	saló.	Al	taller	de	la	
Memòria	hi	han	participat	15	persones	i	pretén	treballar	de	manera	integradora	i	siste-
màtica	per	afavorir	i	millorar	la	capacitat	memorística	de	la	gent	gran.	A	balls	de	saló	hi	
han	assistit	17	persones.	Totes	dues	activitats	s’han	realitzat	durant	tot	el	mes	de	juliol,	
dos	dies	a	la	setmana.

	 Com	cada	any,	les	activitats	de	la	gent	gran	de	la	llar	municipal	de	jubilats	
i	pensionistes	de	la	Canonja,	van	posar	el	punt	i	final	al	curs	2010-2011	amb	els	Espais	
Culturals.	El	fil	conductor	de	les	jornades	d’enguany	han	estat	les	“Relacions	interge-
neracionals	-	la	importància	de	la	relació	avis-néts”.	Des	de	la	regidoria	organitzadora,	
Acció	social	i	ciutadania,	es	valoren	molt	positivament	els	resultats	i	la	participació	de	
les	persones	grans	i	de	les	seves	famílies.

Enguany	 s’ha	 apos-
tat	 per	 les	 xerrades	
informatives	 dins	 els	
Espais	 Culturals	 de	 la	
Gent	 Gran.	 Eva	 Bach,	
pedagoga,	 escriptora	 i	
especialista	 en	 desen-
volupament	 emocional,	
comunicació	 i	 relacions	
humanes,	 va	 inaugurar	
les	 jornades	 amb	 una	
conferència	 sobre	 la	
importància	 del	 paper	
del	avis	 i	àvies	a	 les	 fa-
mílies,	amb	un	gran	èxit	
de	 públic	 i	 participació.	
L’advocada	 Pilar	 Palau	
també	 va	 impartir	 una	
xerrada	 sobre	 el	 nou	
codi	de	consum	a	Cata-
lunya.	

Els	dies	7	i	8	de	juny	les	àvies	participants	van	visitar	les	dues	escoles	del	poble	i	van	
organitzar	un	seguit	de	jocs	populars	perquè	els	més	petits	coneguessin	a	què	jugaven	
abans,	quan	elles	tenien	la	seva	edat.	La	canalla	i	el	professorat	van	gaudir	molt	amb	
aquesta	activitat	tan	lúdica	com		enriquidora.

A	més	a	més	d’aquestes	activitats	també	hi	va	haver	sessió	de	cinema	amb	la	pel·lícula	
“La	Vida	empieza	hoy”	de	Laura	Maña,	la	ja	tradicional	mostra	de	gimnàstica	de	la	gent	
gran	davant	els	seus	familiars	i	la	sortida	cultural.	

Espais culturals i activitats d’estiu de la Gent Gran

haestatNOTÍCIA

	 La	tarda	del	23	de	juny,	l’Ajuntament,	Pro-
tecció	Civil	i	el	Motor	Club	de	la	Canonja,	van	anar	a	
recollir	 la	flama	del	Canigó	a	Reus	per	portar-la	 al	
poble	 a	 dos	quarts	 de	nou	del	 vespre.	 Tothom	que	
va	voler	rebre	la	flama	per	 la	foguera	de	Sant	Joan	
va	poder-la	 recollir	 a	 la	plaça	de	Catalunya,	on	 tot	
seguit	també	s’hi	va	celebrar	el	pícnic	popular,	la	lec-
tura	del	manifest,	l’encesa	de	la	foguera	i,	per	tancar	
la	nit,	música	amb	Disco	Sebastià.

L’arribada de la flama del 
Canigó a la Canonja



pàg .7

núm 25 haestatNOTÍCIA

	 Les	activitats	d’estiu	del	Patronat	de	Cultura	del	Castell	de	Masricart	prenen	forma	cada	any	en	la	programa-
ció	del	“Surt	a	la	Fresca”.	Als	habituals	actes	de	caràcter	més	lúdic	representats	per	l’humor	irreverent	de	Los Martínez	
o	el	Karaoke	del	dissabte	30	de	juliol,	s’han	afegit	enguany	dos	concerts	més	tradicionals:	La	coral	Vocalia Taldea i	la	
participació	del	canongí	Oriol	Olivé	amb	el	concert	d’instruments	tradicionals.	Per	acabar	de	completar	el	cartell,	a	la	
plaça	del	Castell	hi	tingué	lloc	una	sessió	de	jazz	de	la	mà	de	Krokodillos.

El	públic	ha	valorat	la	bona	qualitat	dels	espectacles	que	s’han	ofert	i	des	del	Patronat	també	es	fa	una	valoració	positiva	
dels	actes	realitzats	fins	el	moment	d’escriure	aquesta	notícia,	tot	i	que	es	vol	fer	una	crida	a	la	participació.

Altres	activitats	del	Patronat	han	estat	el	patrocini	de	 les	
actuacions	 infantils	 de	 les	 diferents	 festes	 de	 fi	 de	 curs	
que	 s’han	 portat	 a	 terme	 per	 algunes	 entitats	 educatives	
i	 l’actuació	 a	 l’església	 de	 Masricart	 de	 Dani	 Espasa	 amb	
el	suport	del	programa	“Cultura	en	Gira”	de	la	Generalitat.

Com	a	projectes	de	futur	a	curt	termini,	està	prevista	la	par-
ticipació	en	el	Teatre	Màgic	i	la	realització	dels	concerts	de	
tardor	amb	les	actuacions	d’El petit de cal Eril i Roger Mas,	
el	mes	d’octubre	a	l’Orfeó	Canongí.	Aquests	concerts	prete-
nen	donar	continuïtat	a	les	diferents	sessions	al	voltant	de	
la	música	catalana	actual	que	han	portat	a	la	Canonja	en	els	
darrers	anys	a	Lídia Pujol, Menaix a truà, las Migas i Refugi.

La cultura no fa vacances

	 Amb	l’arribada	de	la	calor,	Joventut	va	tan-
car	la	temporada	d’hivern	amb	l’últim	concert	del	Ca-
nonjamusic,	amb	Los	Glosters,	que	van	animar	el	públic	
amb	música	dels	80.	A	l’endemà	es	va	obrir	la	tempo-
rada	d’estiu	amb	el	concert	vermut	de	RSK	a	l’aire	lliure	
a	les	12	del	migdia.	RSK	va	oferir	tot	el	seu	repertori	en	
versió	acústica	i	acompanyat	de	tastets	de	vermut.

Aquesta	 temporada	 d’estiu	 també	 s’ha	 inaugurat	
l’ESTIU	ACTIU,	el	casal	per	joves	sorgit	de	les	Regidories	
d’Acció	social	i	ciutadania	i	Joventut.	A	aquest	casal	s’hi	
han	incorporat	activitats	modernes	i	dirigides	especial-
ment	per	a	joves,	com	per	exemple	els	següents	tallers	
impartits	per	canongins	amb	renom	en	el	seu	camp:	el	
taller	d’sakte	impartit	per	Pedro	Vidal,	el	de	Hip	Hop	de	
Marina	Alberich	i	el	taller	de	Pàdel	i	Squash	amb	Jorge	
Gómez.	En	Jordi	de	la	perruqueria	Llampec	ha	realitzat	
un	taller	d’autoperruqueria	per	tal	de	motivar	el	jovent	
a	cuidar-se	i	a	treballar	la	higiene	i	la	imatge	personal.

Els	joves	també	han	pogut	gaudir	de	tallers	de	Capoeira,	
Rugby,	d’activitats	nàutiques	i	sortides	a	la	platja.	Una	
de	les	activitats	més	interessants	ha	estat	una	gimcana	
de	pistes	 que	ha	dut	 als	 joves	 a	 descobrir	 els	 refugis	
antiaeris	de	 la	Canonja,	 lloc	 encara	desconegut	per	 a	
molts.	Els	participants,	en	una	altra	activitat,	van	poder	
reflectir	amb	un	grafit	la	imatge	que	els	hi	havia	quedat	
d’aquesta	descoberta.
	

	 A	 finals	 de	 juny,	 l’Ajuntament	 de	 la	 Canon-
ja	 va	 celebrar	un	acte	de	 comiat	per	 la	 jubilació	del	 Sr.	
Ponç	Mascaró	 i	 Forcada	com	a	assessor	de	 l’alcaldia	de	
l’Ajuntament	 de	 la	 Canonja.	 Anys	 enrere	 Mascaró	 fou	
secretari	de	 l’Ajuntament	de	Tarragona	 i,	per	tant,	de	 la	
Canonja	des	del	1982	fins	el	2009.

Al	dinar	que	se	li	va	oferir	a	la	Boella,	van	assistir,	a	més	de	
l’alcalde,	el	personal	de	la	secretaria	de	l’Ajuntament	des	
de	l’any	1982	fins	ara.	L’alcalde	li	va	agrair	la	seva	dedica-
ció,	en	nom	propi,	i	també	en	nom	del	poble	de	la	Canon-
ja,	 i	 li	va	fer	entrega	d’un	quadre	de	 l’artista	canongina	
Antonieta	Veciana,	amb	el	títol	“els	colors	de	la	Canonja”,	
així	com	una	insígnia	d’or	de	l’escut	de	la	Canonja.

	 El	passat		diumenge	19	de	juny	els	nens	i	les	nenes	
de	l’Escola	Abril	van	acomiadar	el	curs	de	manera	molt	fes-
tiva...	Juntament	amb	les	seves	mestres,	ens	van	sorprendre	
amb	les	seves	coreografies,	plenes	d’alegria,	color	i	ritme.	Tot,	
davant	les	més	de	300	persones	que	omplien	la	sala	d’actes.

Gràcies	 a	 l’organització	 feta	 per	 l’AMPA	 des	 de	 setmanes	
abans,	 una	 part	 de	 les	 famílies	 va	 col·laborar	 activament	
muntant	 jocs	 tradicionals	per	 la	mainada	mentre	 les	altres	
preparaven	el	“pica-pica”	col·lectiu	per	refrescar	la	jornada.

El	matí	va	servir	perquè	les	noves	famílies	matriculades	a	l’escola	el	proper	curs	coneguessin	les	més	veteranes	i	els	nens	
i	nenes	es	familiaritzessin	amb	l’espai	que,	a	partir	del	mes	de	setembre,	es	convertirà	en	quotidià	per	ells	i	elles.

La	gestió	de	l’Ajuntament	i	del	Patronat	de	Cultura	va	fer	que	
tot	estigués	a	punt	i	poguéssim	gaudir	dels	espais,	els	estris	
i	la	música	perquè	tot	sortís	a		la	perfecció.

Una	 valoració	 de	 cloenda	 de	 curs	 més	 que	 satisfactòria,	
sempre	gràcies	als	esforços,	les	ganes	i	la	implicació	de	les	
persones	que	composen	la	nostra	comunitat	educativa.

Una	vegada	més...	Gràcies	a	tots	i	totes!

Escola Abril
 

Joventut arrenca amb força la 
temporada d’estiu

Acte de comiat per jubilació del Sr. Ponç Mascaró i Forcada

Una cloenda de curs amb molta marxa…
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•

Dijous dia 11

• Teatre “YaYa Poppins”
Orfeó Canongí
2/4 de 9 del vespre
Entrada gratuïta
A càrrec del grup “Chicas de oro”
Organitza Regidoria d’Acció social i Ciutadania

Divendres dia 12

• Vestida dels gegants Bià i Esperança i 
primera balladeta de la Festa Major
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
Sr. Ponç Mascaró i Forcada
Secretari de l’Ajuntament de Tarragona durant 
el procés de Recuperació de la Municipalitat de 
la Canonja

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 Bertrán, 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
A les 12 de la nit
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.”

Dissabte dia 13

• Concurs d’escalada
Rocòdrom
Durant tot el matí
Organitza Club Excursionista

Divendres 5 d’agost
Festa de Masricart

De 2/4 de 6 a les 7 de la tarda
• Jocs amb “festa i fusta” i inflables

Missa solemne a les 8 del vespre a l’església de la 
Mare de Déu de l’Esperança
Comitiva d’autoritats, gegants i grallers cap a 
la plaça
Brindis popular
Ball amb Orquestra Bolero
Servei de Bar 

Dissabte 6 d’agost

Carrer Raval, davant de la Societat la Nova 
Amistat

• A les 6 de la tarda 
•Inflables

A 2/4 de 10 de la nit
• Sopar de l’amistat
Ens reunirem sota el tendal de 
la Nova Amistat els canongins 
i canongines per compartir un 
sopar a la fresca.

• A continuació, sobretaula amb monòlegs, 
i imitacions del conegut humorista
EDU MUTANTE.
“En 1980, uno de los mejores cómicos, que 
formaba un co-mando ... a distancia, vio la 
luz, por un delito (sexual) de sus padres, que 
sí habían cometido. No tardó en destacar en 
su faceta humorística, durante celebraciones 
familiares en las que se encontraba recluido. Hoy 
buscado, todavía por los mejores agentes de TV 
y radio, sobrevive actuando como monologuista, 
actor, mimo, cantante, exjugador de futbol sala...”
Organitza Societat la Nova Amistat

• Mamut Rock
Poliesportiu
Des de les 11 de la nit fins les 3 de la matinada
Entrada per la part posterior del poliesportiu
Grups participants:
Relamido’s
Pepet i Marieta
Papagayo

Servei de bar 
Organitza Regidoria de Joventut

De dilluns 8 a dijous 11

Campionat de futbol 7

Joves de 16  a 30 anys
de 20 a 22 h. al camp de futbol
Cal fer la inscripció al poliesportiu o al PIJ
Preu: 30 € per equip

De dilluns 8 a diumenge 14

• Tornejos de l’Orfeó Canongí de PING-
PONG, FUTBOLÍ, BILLAR DE CARAMBOLES 
i BOTIFARRA
Apunteu-vos abans del 6 d’agost a orfeocanongi@
orfeocanongi.com o al 607594791! Preu: 2€ per 
persona (socis de l’Orfeó, gratuït)
Organitza l’Orfeó Canongí

Dimecres dia 10

• Sopar ecològic i Jam Session
Plaça Mestre Gols
2/4 de 10 del vespre
Preu 7€ (venda de tiquets fins el dia 6 a Cal Quimet)
Organitzen: La Canonja 3 – poble, paisatge i 
sostenibilitat- i Orfeó Canongí

	 Formar	part	novament	de	 l’equip	del	Consistori	 és	 l’adopció	d’un	
compromís	important.	Fer-ho,	en	aquest	cas,	com	a	Regidor	de	Festes	és	
un	nou	repte	que	em	sento	content	d’acceptar.

La	 Festa	 Major	 d’Estiu	 que	 us	 presentem	 des	 de	 la	 Casa	 Consistorial	
forma	part	d’una	labor	d’equip	entre	les	diferents	regidories	i	diverses	
entitats	canongines.	La	meva	voluntat	és	continuar	la	tasca	d’en	Fran-
cisco	Domínguez	al	capdavant	d’aquesta	regidoria.	Amb	la	col·laboració	
dels	meus	companys	de	consistori	i	la	participació	de	tots	els	canongins	
i	 canongines	anirem	bastint	una	Festa	Major	 cada	cop	més	creativa	 i	
participativa	per	tal	que	tothom	s’hi	reconegui.

M’agradaria	destacar,	per	sobre	d’altres,	els	actes	que	es	dediquen	de	manera	
especial	a	 la	 joventut	 ja	que	la	majoria	estan	creats	pels	mateixos	 joves	que	
actuen	alhora	com	a	autors	i	espectadors.

Gent	menuda,	joventut	i	també	els	més	grans	trobareu	en	aquesta	Festa	Major	
un	bon	espai	per	sortir,	gaudir	i	passar-ho	bé.

Molt	bona	Festa	Major.
Francesc Roca Gutiérrez

Regidor de Festes

Sr. Ponç Mascaró i Forcada, pregoner de les 
Festes d’Estiu 2011

	 Nascut	 a	 Ciutadella	 (Menorca),	 reconegut	 doctor	 en	 dret	 per	 la	
Universitat	 de	 Barcelona	 amb	 una	 tesi	 sobre	 els	 òrgans	 de	 govern	 munici-
pal,	Diploma	de	Secretaris	d’Administració	Local	de	primera	classe	a	l’Instituto	
de	Estudios	de	Administración	Local	del	Ministerio	para	las	Administraciones	
Públicas.	Amb	tota	una	llista	d’importants	tasques	al	seu	historial	com	les	de	
secretari	del	Consell	Comarcal	del	Tarragonès,	membre	de	la	Comissió	Gestora	
per	a	la	creació	de	la	Facultat	de	Ciències	Jurídiques	de	la	Universitat	Rovira	i	
Virgili,	president	del	Col·legi	Provincial	de	Secretaris,	Interventors	i	Tresorers,	
i	del	Consell	General	de	Catalunya	i	fedatari	a	la	ciutat	de	Cairns	d’Austràlia,	
en	l’acte	on	es	va	proclamar	el	conjunt	arqueològic	Romà	de	Tàrraco	com	a	
Patrimoni	de	la	Humanitat	l’any	2.000.

	 La	 seva	 implicació	 professional	 ha	 estat	 clau	 en	 el	 procés	 de	 la	
Recuperació	de	la	Municipalitat.

Cia. Passabarret

	 Passabarret	 Joglars	 es	 va	 formar	 al	 maig	 de	 1995	 a	 Valls	 (Alt	
Camp),	amb	joves	artistes	de	carrer	que	van	decidir	ordenar	i	posar	en	escena	
alguns	dels	seus	números	més	treballats.	Poc	a	poc,	Passabarret	va	anar	reco-
rrent	pobles	i	ciutats	de	Catalunya,	i	presentant	espectacles	per	a	tot	tipus	de	
públic	i	d’ambient:	des	de	tallers,	animació	infantil	o	espectacles	de	foc	fins	a	
espectacles	per	adults	i	cercaviles.

El	 1999	 Passabarret	 Joglars	 s’escindeix,	 i	 part	 dels	 seus	 membres	 creen	
Improvisto’s	Krusty	Show.	Però	aviat	arriba	el	nou	espectacle	Giravolt,	que	
suposa	la	revifada	del	grup,	gràcies	a	l’entrada	de	nous	membres	com	Jordi	
Gómez	(que	ha	treballat	amb	Monti&Cia.).	L’arribada	del	Jordi	significa,	a	més,	
la	implicació	en	el	projecte	d’altres	membres	de	La	Canonja	(Tarragonès),	tots	
ells	provinents	dels	desaparegut	grup	Malandandus,	convertint	el	grup	en	un	
híbrid	“vallenc-canongí”.

Des	de	2003,	Passabarret	Joglars	canvia	el	seu	nom	a	Cia.	Passabarret,	am-
pliant	el	seu	tarannà	de	treball	oferint,	a	més	dels	seus	espectacles,	serveis	
de	producció,	destacant	 la	realització	de	 la	Mostra	de	Circ	de	Torredemba-
rra	PLENILUNI	(anualment	des	de	2003),	la	Plaça	Friki	de	Tarragona	(des	de	
2006),	la	Cirquera	del	Prat	de	Llobregat	(des	de	2007)	o	Les	Veles	del	Festival	
Trapezi	de	Vilanova	l’any	2008.	A	més,	assumeixen	la	distribució	a	Catalunya	
d’espectacles	de	les	companyies	Los	Hermanos	Infoncundibles	(Sevilla)	o	Pe-
ter	Ercolano	(Estats	Units).	Fruit	d’aquest	treball,	la	Cia.	Passabarret	ha	creat	
dos	cabarets	de	circ	on	treballen	conjuntament	amb	alguns	d’aquests	artistes.

  Programa d’actes       
Festa Major   d’Estiu 2011
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•

• Entrega de trofeus del campionat de 
petanca
Plaça de Catalunya
12 del migdia
Organitza Regidoria d’Acció Social

• Fira de circ a càrrec de Passabarret
Avinguda Collblanc
d’11 a 1 del migdia
Splash i llits elàstics
Splash! fes diana llança el pallasso a l’aigua!!!

• Fira de circ a càrrec de Passabarret
Carrer Raval 
de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre
Splash i la Berta
La Berta és un taller de circ de gran format, 
amb una carpa d’estructura inflable i tots els 
petits detalls que simulen l’arribada d’un circ de 
veritat al municipi. Al seu interior hi ha tot tipus 
d’activitats circenses: equilibris, plats xinesos, 
hulas, rulos, xanques, bola d’equilibris, circuits, 
cable, minibicicletes de clown... 

• Canonjam vol. 2
Hip Hop Festival
Zona descoberta del Poliesportiu 
A partir de les 7 de la tarda
Festival de Hip Hop 
Skate Park 

• Ball de Festa Major
Plaça de Catalunya
12 de la nit
Orquestra Cristian & Domènech
Cristian i Alfredo Domènech formen l’orquestra 
show el 1995. Han recorregut tot l’Estat amb 
èxit, actuant en molts escenaris per la seva gran 
professionalitat i posada en escena.

Cristian: 1r Premi programa “EXIT” de TV3. 1R 
Premi de la Corporació de Ràdio i Televisió de 
Catalunya. Va ser cantant de l’orquestra Principal 
de la Bisbal, fundador de l’orquestra Marina i és 
col·laborador assidu de TV3.
Domènech: Director musical de TVE i RNE. Ha 
dirigit artistes de renom i varis Festivals de la 
OTI del Mediterrani. Premi de la Crítica Teatral de 
Barcelona 1994-1995, per la direcció musical de 
Sweeney Tood.

Diumenge dia 14

• Matinades
8 del matí, a càrrec del Grallers de l’Orfeó 
Canongí 

• Bicicletada popular
De 9 a 11 del matí

• VI 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

• Festa aquàtica
Piscines municipals
D’11 del matí a 1 del migdia

• Vermut i paella popular
A la rambla Collblanc
1 del migdia
Preu: 8 € (Venda de tiquets fins el dia 12 al 
Poliesportiu) 

• Música, pintura i poesia per la llibertat
A la plaça d’Europa 
A 2/4 de 6 de la tarda
Presentació i cafè de l’Ateneu Popular la Mina

• Exhibició castellera
Davant de l’Ajuntament
2/4 de 7 de la tarda
Colla Jove de Tarragona i Colla dels nois de la 
Torre

• Havaneres i rom cremat
Davant de l’Ajuntament
2/4 de 9 del vespre
Grup Ultramar
Havaneres i cançó marinera
Creadors de l´espectacle “Antologia de 
l’havanera”

• Ball de Festa Major
Plaça de 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 se 
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.”

• Sebastival Summer Sound
Djove fins la matinada
Poliesportiu 
De les 11 de la nit a les 5 de la matinada
Servei de bar
Entrada 7€. Venda anticipada al poliesportiu 5€

Entrada per la part posterior del poliesportiu
Organitza regidoria de Joventut 

Dilluns dia 15

• Anada a ofici amb els gegants Bià i 
Esperança de la Canonja i el Pinxo i la 
Pinxa del Carrer de Baix de Montbrió 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 Ta  rragona

• Spiribol, campionats i finals de 
tornejos de l’Orfeó Canongí
Orfeó Canongí
A partir de 2/4 de 6 de la tarda
SPIRIBOL! Vine a conèixer el nou esport de 
raqueta!!! www.spiribol.com
 Campionats de l’Orfeó Canongí 
(inscripcions al mateix moment)
17:30h Concurs de llençament de pinyols d’oliva 
18:00h Concurs de Sudokus
Finals dels Tornejos de l’Orfeó Canongí 
18:00h Final del Torneig de Botifarra 
18:30h Finals del Torneig de Ping-Pong 
19:00h Final de Billar de Caramboles 
19:30h Finals del Torneig de Futbolí
A les 8 del vespre, entrega dels trofeus dels 
Campionats i Tornejos de l’Orfeó Canongí
Organitza l’Orfeó Canongí

 
• Concert de Festa Major
Plaça de Catalunya
8 del vespre
A càrrec de l’Orquestra Costa Brava
“L’Orquesta 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 de Catalunya
12 de la nit
Orquestra Costa Brava

Dimarts dia 16

• Canonjaventura
Plaça Ernest Lluch
De 5 de la tarda a 8 del vespre
Inscripcions a la pista de bàsquet de la plaça
a 2/4 de 5 de la tarda
Inflables, tirolina, rocòdrom, gimcanes, jocs... i 
molta diversió!

• Anada als focs amb Tandarica Circus a 
càrrec de Passabarret
Avinguda de les Garrigues
A les 10 de la nit
Breu cercavila i funció de circ i clown tot 
esperant el castell de focs
Tandarica Orkestar torna al carrer. La seva missió: 
casar el primogènit de la família, en Gyorgy, i 
assegurar així el futur de la seva companyia 
ambulant de circ. Des d’un funeral fins un 
casament, en tres actes, l’espectacle inclou 
clown, malabars i acrobàcies que ens recorden 
al rocambolesc univers de les pel•lícules d’Emir 
Kusturica. L’actuació es mou pels carrers amb 
música en directe.

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

Festa Major   d’Estiu 2011
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L’horari provisional dels actes és el següent:

Missa	solemne	a	les	8	dels	vespre	a	l’església	de	
la	Mare	de	Déu	de	l’Esperança

A	continuació	Comitiva	d’autoritats,	gegants	 i	
grallers	cap	a	la	plaça
Jocs	amb	“festa	i	fusta”	i	inflables	per	els	més	
petits
Brindis	popular

Al	 voltant	 de	 2/4	 de	 12	 de	 la	 nit,	 ball	 amb	
l’orquestra	Bolero:	Música	de	sempre	amb	aires	
canongins.

Hi	haurà	servei	de	bar.

 serànotícia

A	l’Escola	la	Canonja	el	proper	curs	s’inicia	amb	novetats	significatives:	

•	Desapareix	la	sisena	hora	tal	com	la	teníem	concebuda	per	ara,	que	era	per	a	tothom,	i	passarà	a	ser	un	reforç	
puntual	per	a	determinats	alumnes.	L’horari	dels	alumnes	segons	la	normativa	vigent	serà	de	9:00	a	12:30	i	
de	15.00	a	16:30	hores.
•	Aquest	curs	podrem	completar	l’ampliació	del	currículum	d’Educació	Infantil	amb	la	incorporació	de	l’anglès	
a	P3	i	P4	.	
•	L’escola	continuarà	amb	el	projecte	d’hort	escolar	a	Cicle	Inicial	i	Mitjà	de	forma	sistemàtica	i	esporàdicament	

a	 Educació	 Infantil.	 Aquest	 projecte	 es	
complementa	amb	el	compostatge	realitzat	
pels	alumnes	de	cicle	superior.
•	Estem	consolidant	el	projecte	de	biblioteca	
escolar	 amb	 el	 préstec	 de	 llibres	 i	 els	
bibliopatis	(possibilitat	d’anar	a	la	biblioteca	
a	 les	 hores	 del	 pati)	 a	 més	 de	 les	 hores	
d’utilització	en	horari	lectiu.
•	També	volem	consolidar	els	patijocs	 (jocs	
tradicionals	dirigits	per	mestres	a	l’hora	del	
pati)	iniciats	aquest	curs.

Enguany,	 s’ha	 celebrat	 el	 primer	 concurs	
de	 foto	 digital	 a	 4t.	 amb	 el	 tema	 “el	 cel	 i	
els	 fenòmens	 meteorològics”	 a	 través	 del	
bloc	 de	 cicle	 mitjà.	 Aquí	 us	 mostrem	 una	
de	 les	 fotos	 guanyadores	 feta	 per	 l’Andrea	
Villalobos	de	4t.	C.

Finalment,	un	any	més	l’escola	la	Canonja	a	través	de	la	seva	AMPA	ha	participat	al	programa	“Tu	ajudes”	de	
Catalunya	Caixa	per	tal	d’aconseguir	una	pissarra	digital	a		parvulari.	Els	resultats	han	estat	bons:	un	total	de	
284.954	vots	equivalent	a	2.500	euros.	

Escola la Canonja

	 El	Jutjat	de	Pau	de	la	Canonja	ha	obert	
les	seves	oficines	d’atenció	al	públic	al	Castell	de	
Masricart.	L’horari	des	del	23	de	juny	fins	el	9	de	
setembre	és	el	següent:	dilluns	de	16	a	20	hores	
i	dimarts,	dijous	i	divendres	de	9	a	13	hores.	El	
telèfon	 és	 el	 977545308	 i	 el	 correu	 electrònic	
al	 que	 us	 podeu	 adreçar	 és	 jutjatdepau@
lacanonja.cat.

Durant	 el	 mes	 d’agost	 l’atenció	 serà	 a	 les	
dependències	de	 l’Ajuntament	de	9	a	13	hores	
de	dilluns	a	divendres	i	el	telèfon	el	977543489.

	 La	 Mare	 de	 Déu	 de	 les	 Neus	 inicia	 el	
calendari	festiu	del	mes	d’agost	a	la	Canonja.	Missa,	
jocs	infantils,	brindis	popular	i	ball	envolten	a	la	colla	
de	veïns	masricardencs	que	surten	a	sopar	al	carrer	
amb	motiu	de	la	seva	festa	major	que	ha	esdevingut	
ja	una	festa	de	tots	els	canongins	i	canongines.

Novetats pel curs 2011-12 a l’Escola la Canonja El Jutjat de Pau de
 la Canonja en funcionament

La Festa de Masricart dóna el tret de sortida a les festes d’estiu
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Ritmes festius pel Mamut Rock

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

La Biblioteca us desitja bon estiu i bona Festa Major!

 serànotícianúm. 25   

RELAMIDO’S
	 Grup	 nascut	 el	 2010	 i	 que	 s’ha	 anat	
modelant	 fins	 a	 aconseguir	 els	 membres	 actuals.	
Resideixen	 a	 Els	 Pallaresos	 (Tarragona).	 Grup	
completament	 jove	 (edat	 15-22	 anys)	 però,	 malgrat	
això,	 amb	 una	 gran	 experiència	 musical	 per	 part	
de	 molts	 dels	 membres.	 Promet	 un	 directe	 fort	 i	
contundent	 amb	 cançons	 pròpies	 i	 alguna	 versió	
coneguda.	Partint	d’una	base	 ska,	utilitzen	el	 reggae	
i	el	rock	per	donar	més	força	a	 la	seva	música	 i	fer-
la	més	variada.	Els	components	del	grup	són:	Demi	a	
la	 guitarra;	 Kilian,	 guitarra	 i	 veu;	 Nano	 a	 la	 bateria;	
Anscari	a	la	percussió;	Víctor	al	bombardí;	Èric	al	baix;	
Marc	a	la	Trompeta	i	David	al	saxo.

Arriben les Festes i com ja és habitual a Joventut comencem amb el Mamut Rock, el dissabte 6 d’agost a les 11 de la nit. Enguany 
encetaran el festival els Relamido’s, tot seguit, i com a grup principal, sortiran Pepet i Marieta i, finalment, Papagayo serà la formació 
encarregada de tancar la nit del Mamut. En aquesta edició l’escenari es traslladarà al pati de darrere del poliesportiu.

PEPET I MARIETA
	 Pepet	 i	 Marieta	 és	 una	 proposta	 festiva	 que	
beu	 de	 les	 músiques	 “populars”	 d’arreu	 del	 món	 per	 a	
vestir	 uns	 textos	 marca	 de	 la	 casa	 propers,	 descarats	 i	
crítics.	Rumba,	jota,	bolero	o	ska,	tot	estil	és	vàlid	per	a	
aquesta	banda	de	7	músics	sòlida	i	contundent	que	l’arma	
ben	grossa	allà	on	es	presenten	amb	la	seva	fórmula	de	
música,	teatre	i	saber	quotidians.	

La	banda	d’Ulldecona	presenta	a	la	Canonja	el	seu	treball	
més	 atrevit	 “Qui	 no	 plora	 no	 mama”,	 que	 s’ha	 posat	
en	mans	del	 productor	musical	Miguel	 Pino	 i	 d’un	bon	
reguitzell	 de	 col·laboradors	 per	 a	 confeccionar	 un	 disc	
sense	 fissures	 d’una	 alta	 qualitat	 musical	 fet	 amb	 la	
paciència	i	el	carinyo	que	demanen	els	bons	guisos.

PAPAGAYO
	 Papagayo	 és	 un	 projecte	 musical	 que	
va	 néixer	 a	 Cambrils	 encara	 no	 fa	 un	 any.	 Amb	
influències	 com	 La	 Pegatina	 i	 Bongo	 Botrako,	
Papagayo	busca	fer	dels	seus	concerts	una	autèntica	
festa	tant	a	dalt	com	a	baix	de	 l’escenari.	Enguany,	
Papagayo	 ens	 presenta	 la	 Tele	 Tour,	 una	 mini-gira	
de	 presentació	 amb	 13	 concerts	 repartits	 per	 les	
províncies	de	Tarragona	i	Barcelona	que	ha	arrancat	
amb	molta	força.	La	formació	la	componen	el	canongí	
Joan	Alberich	al	trombó,	el	reusenc	Robert	Castells,	a	
la	percussió,	i	els	cambrilencs	Pau	Fortuny,	als	teclats;	
Ferran	Capella,	a	la	trompeta;	Albert	Fortuny,	al	baix;	
August	Villamayor,	a	la	bateria	i	Albert	Recasens,	a	
la	guitarra	i	veu.

Durant	tot	el	mes	de	 juliol	 la	Biblioteca	ha	ofert	als	
petits	usuaris	celebrar	els	50	anys	de	la	revista	Cavall	
Fort	 realitzant	 diverses	 activitats	 i	 manualitats.	 Els	
participants	van	poder	completar	i	personalitzar	una	
revista	 especial	 Cavall	 Fort,	 muntar	 daus	 amb	 els	
personatges	més	emblemàtics	de	la	revista	o	fer-se	el	
barret	del	divertit	personatge	Ot,	el	Bruixot.

Un	mes	abans,	el	primer	dissabte	del	mes	de	juny,	la	
Biblioteca	 va	 dir	 “adéu	 i	 fins	 l’any	 que	 ve”	 a	 l’últim	
Senalló	de	contes	del	2011.	I	ho	va	fer	d’una	manera	
ben	especial	amb	la	companyia	Genovesa	narratives	
teatrals	 i	 els	 contes	 del	 “Teatre	 de	 Fusta”.	 Tant	
petits	 com	 grans	 ens	 ho	 vam	 passar	 d’allò	 més	 bé	
participant	en	la	representació	de	l’obra	“Terra	Baixa”	
d’Àngel	Guimerà	 i	 la	història,	explicada	amb	titelles,	
de	Cleopatra.

El	 juny	 també	 va	finalitzar	 el	 Club	de	 lectura	2010-
2011.	 En	 l’última	 trobada	 vam	 comptar	 amb	 la	
presència	de	Coia	Valls,	autora	de	La	princesa	de	Jade	
(Premi	Néstor	Luján	de	Novel·la	Històrica	2010),	que	va	
venir	a	parlar-nos	de	la	seva	obra.	Va	ser	una	xerrada	
molt	agradable	que	ens	va	servir	per	a	aprofundir	més	
en	la	novel·la.
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enbloc

Gran eina elaborada sobre esquist - IPHES

	 “El	Forn	ha	estat	el	jaciment	on	s’ha	avançat	més	la	intervenció”,	indica	
Vallverdú.	Aquí	s’ha	dut	a	terme	un	sondeig	que	ha	permès	estimar	la	riquesa	del	
nivell	2,	integrat	per	un	grup	de	llits	sedimentaris	amb	fòssils	compostos	per	un	
conjunt	arqueopaleontològic	que	representa	la	continuació	de	les	superfícies	ocu-
pades	documentades	en	el	jaciment	escorxador	d’un	mamut	descobert	el	2007”,	
assenyala	Vallverdú.	En	aquesta	zona	s’ha	pogut	documentar	una	ocupació	hu-
mana	dispersa	i	diacrònica	evidenciada	per	les	restes	de	pedra	tallada	i	abundants	
restes	faunístiques	que	permetran	identificar els agents	que	han	intervingut	en	
la	 formació	del	 jaciment,	de	 la	qual	cosa	s’ocupa	 la	disciplina	coneguda	com	a	
tafonomia.	

 

	 “Enguany	 també	 hem	 començat	 a	 rentar	 sediment	 extret	 durant	
l’excavació	a	la	Mina	que	ens	ha	proporcionat	una	petita	quantitat	de	noves	troba-
lles	de	microvertebrats.	Aquests	fòssils	són	especialment	importants	per	precisar	
la	cronologia	d’aquest	 jaciment”,	manifesta	 l’investigador	de	 l’IPHES.	En	el	Forn	
han	estat	localitzades	roques	tallades	pels	homínids,	entre	les	quals	sobresurt	una	
gran	eina	elaborada	sobre	esquist.	

	 Durant	 els	 dies	 que	 l’equip	 de	 l’IPHES	 ha	 efectuat	 els	 treballs	
d’excavació,	han	rebut	les	visites	de	la	Fundació	Gresol,	que	van	compartir	també	
un	dinar col·loqui	amb	Eudald	Carbonell,	i	diversos	grups	d’estudiants	de	l’Institut	
d’Educació	Secundària	Collblanc	i	l’Escola	La	Canonja,	ambdós	ubicats	a	aquesta	
localitat.	

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

Troben nous fòssils d’hipopòtam, rinoceront, 
cèrvid i èquid de fa més de 800.000 anys al Barranc de la Boella

Noves troballes permetran entendre com es va formar aquest 
jaciment, de la qual cosa s’ocupa la disciplina coneguda com a 

tafonomia (entrevista Isa Cáceres).

Gràcies a les restes de microvertebrats que han aparegut es podrà 
precisar la cronologia d’aquest complex arqueopalentològic.

	 La	campanya	que	enguany	ha	desenvolupat	l’IPHES	(Institut	Català	de	
Paleoecologia	Humana	 i	Evolució	Social)	en	els	 jaciments	de	 la	Mina	 i	del	Forn,	
a	la	Boella	(La	Canonja,	Tarragonès)	durant	el	maig,	va	finalitzar	el	passat	dia	31	
amb	nous	fòssils	que	permetran	avançar	en	el	coneixement	de	la	cronologia	del	
jaciment,	saber	com	es	va	formar,	els	seus	processos	de	transformació	(naturals,	
animals	i	humans,	cosa	que	estudia	la	tafonomia)	i	augmentar	la	mostra	del	regis-
tre	arqueopaleontològic	de	la	Boella,	datat	en	més	de	800.000	anys	d’antiguitat.	
Entre	les	noves	restes	destaquen	alguns macrovertebrats i microvertebrats, i 
noves eines de pedra. 

	

	 Concretament,	 entre	 les	 troballes	 faunístiques	 hi	 sobresurten	 alguns	
elements	 anatòmics	 d’hipopòtam,	 rinoceront,	 cèrvid	 i	 i	 èquid.	 “Aquestes	 restes	
són	força	interessants	perquè	es	presenten	en	diferents	situacions	tafonòmiques,	
algunes	 són peces senceres i d’altres fragmentades i	 ens	 permetran	 esbri-
nar	la	seva	relació	amb	els	humans	i	amb	els	carnívors,	així	com	les	dinàmiques	
d’arrossegament	 fluvial,	 és	 a	 dir,	 identificar	 els	 agents	 responsables	 de	 la	 seva	
presència	a	 l’àrea	excavada”,	comenta	Josep	Vallverdú,	 investigador	de	 l’IPHES	 i	
director	de	les	excavacions	a	la	Boella.	

A dalt un maxilar d’hipopòtam i a sota restes de rinoceront - IPHES

Treballs d’excavació a la Boella durant el maig - Jordi Mestre / IPHES
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 aratoca
Presa de Possessió històrica del nou Ajuntament de la Canonja

núm. 25   

El dia 11 de juny es va celebrar a la Sala noble del 
Castell de Masricart, l’acte de presa de possessió del nou 
Ajuntament de la Canonja.

	 El	secretari	accidental,	Sr.	Daniel	Sánchez,	va	informar	que,	en	compliment	del	
disposat	a	l’article	108.5	de	la	Llei	de	règim	electoral	general,	la	Junta	Electoral	de	Zona	
Tarragona	 va	 formalitzar	 l’acta	 de	 proclamació	 del	 resultat	 de	 les	 eleccions	 municipals	
celebrades	el	dia	22	de	maig	de	2011	en	la	circumscripció	electoral	de	la	Canonja,	certificant	
el	nombre	d’electors,	de	votants,	de	vots	a	candidatures,	de	vots	en	blanc,	de	vots	nuls,	
el	nombre	de	vots	 i	 regidors	obtinguts	per	cada	candidatura,	així	com	també	 la	 relació	
nominal	de	regidors	electes	al	municipi	de	la	Canonja,	que	són	els	següents:	

Srs.	 i	 Sres.	 Milagrosa	 Carreté	 Grogués,	 Francisco	 Domínguez	 Sánchez,	 José	 Ramón	
Fernández	Bermúdez,	Salvador	Ferré	Budesca,	Albert	Guinovart	Rull,	 Francisca	Márquez	
Sola,	 Jacinto	 Moreno	 Macias,	 Roc	 Muñoz	 Martínez,	 Francesca	 Orellana	 Ruiz,	 Antonio	
Manuel	Reyes	Padrón,	Francesc	Roca	Gutiérrez,	Misericòrdia	Roca	Vila	i	Juan	Antonio	Ruiz	
Gila.	

La	Corporació	va	quedar	constituïda	per	un	total	de	13	regidors,	dels	quals	9	pertanyen	al	
partit	PSC,	3	a	la	coalició	CiU	i	1	al	PP.			

Un	cop	efectuat	l’escrutini	de	la	votació	secreta	efectuada	per	l’elecció	de	l’alcalde,	es	va	
proclamar	guanyador	el	Sr.	Roc	Muñoz	Martínez	(PSC),	amb	9	vots	a	favor,	3	abstencions	
(CiU),	i	1	vot	en	blanc.

Tots	els	grups	polítics	amb	representació	municipal	van	destacar	en	els	seus	discursos	la	
importància	de	la	jornada,	la	més	històrica	de	totes	les	jornades	històriques	que	ha	viscut	
la	Canonja	darrerament:

Així,	el	representant	del	PP,	Sr.	Jacinto	Moreno,	en	el	seu	discurs	va	dir:	Estrenem avui un 
nou capítol de la nostra història. Ara fa poc menys d’un any estàvem reunits per celebrar 
el plenari de la constitució de la Canonja independent.  Era la culminació d’un procés 
amb el que havíem somiat els mes de 5.000 veïns de la Canonja i tots aquells que ens han 
precedit durant més de 40 anys. 

La	representant	de	CiU,	Sra.	Cori	Roca,	va	destacar:	Es un goig poder dir que avui torna a 
ser un dia històric per la Canonja, i no dic “torna” en sentit repetitiu i monòton, sinó un 
“torna a ser”  amb aplom i solemnitat, un dia que portarem en el nostre bagatge, que 
posarem a la nostra motxilla de moments especials perquè ens acosta a la normalitat dels 
municipis del nostre país. 

El	representant	del	PSC,	Sr.	Salvador	Ferré,	va	dir:	Lluis Llach, en una de les seves cançons 
més conegudes, diu: “Que tinguem sort, que trobem tot el què ens va mancar ahir”. En el 
passat ens va mancar el reconeixement oficial i formal com a Poble, ara, que ja el tenim, 
comencem una nova etapa en la què ens continuarà fent falta la sort i però com va dir 
el nostre alcalde, ara fa quatre anys, amb la sort no n’hi ha prou, hi haurem de tornar a 
afegir treball, esforç i dedicació.

Va	posar	cloenda	a	l’acte	l’alcalde,	que	en	el	seu	discurs	va	destacar: Per primer cop, després 
de 45 anys, avui aquí s’han fet les coses com en qualsevol altre lloc del nostre País. Em 
refereixo a coses com la promesa del càrrec, la elecció de l’alcalde, la entrega de la vara 
de comandament...   Tot ha estat semblant al que fèiem amb l’EMD, però lleugerament 
diferent. I sobre tot, amb una càrrega simbòlica absolutament diferent.
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	 La	crisis	económica	y	el	elevado	índice	de	
paro,	que	se	ha	cebado	en	dos	de	los	principales	motores	
económicos	como	son	los	servicios	y	la	construcción,	ha	
triplicado	el	número	de	familias	necesitadas	que	recurren	
a	la	organización	Cáritas	Interparroquial	para	solicitar	

ayudas.	En	 los	últimos	meses,	esta	entidad	benéfica	
dependiente	de	la	iglesia	católica	ha	visto	cómo	el	número	
de	usuarios	que	acuden	a	ella	se	encuentran	en	una	
situación,	en	gran	parte	de	los	casos,	“desesperada”.

Para	dar	respuesta	a	este	elevado	número	de	peticiones,	la	
organización	ha	tenido	que	recuperar	el	reparto	semanal	
de	bolsas	de	comida	en	numerosas	parroquias,	una	acción	
que	hasta	ahora	se	realizaba	en	casos	excepcionales,	
y	que	en	la	actualidad	se	ha	convertido	en	una	de	las	
principales	labores	que	desempeñan	sus	voluntarios.	
“El	trabajo	hasta	ahora	se	centraba	en	impartir	talleres	
de	formación”	para	introducir	en	el	mercado	laboral	a	
“muchos	padres	y	madres	de	familia	necesitados,”	el	
perfil	de	la	gente	que	acude	ahora	a	Cáritas	ha	dado	un	
giro	radical.	La	gran	mayoría	afectados	que	piden	ayuda	
a	la	entidad	son	familias	,	que	tenían	trabajo,	casa,	etc.	
y	que	ahora	“no	pueden	hacer	frente	a	las	hipotecas,	
tienen	que	quedarse	en	la	calle	y	apenas	les	llega	para	
alimentar	a	sus	hijos”.

Por	 otro	 lado, 	 Cáritas	 también	 está	 prestando	
especial	atención	a	la	figura	que	ellos	llaman	“pobre	
vergonzante”:	la	persona	que	ha	perdido	su	trabajo,	
no	tiene	fuentes	de	ingresos,	pero	le	da	vergüenza	
pedir	ayuda.

Para	ellos	y	para	el	resto	de	necesitados,	la	entidad,	
entrega	semanalmente	en	las	parroquias	bolsas	de	
comida	para	poder	cubrir	las	necesidades	básicas	de	las	
familias	afectadas	en	alimentación	y	limpieza	personal.

La	entidad	solicita	colaboración	y	donativos

En	el	lado	opuesto,	pero	también	como	otra	de	las	
consecuencias	directas	de	 la	crisis	económica,	 la	
coordinadora	de	Cáritas	está	 recibiendo	en	estas	
fechas	“muchos	menos	donativos	y	ayudas	sociales”	
de	particulares	y	empresas	para	hacer	frente	a	este	
incremento	de	peticiones.	Por	ello,	Cáritas	solicita	
colaboración	con	la	entidad	para	no	desabastecerse.	
CÁRITAS	SOMOS	TODOS.

portaveusmunicipals
Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

Nova etapa, noves il·lusions

Càritas y las familias necesitadas

	 El	 passat	 11	 de	 juny	 es	 van	 constituir	 els	
nous	 ajuntaments	 resultants	 de	 les	 passades	 eleccions	
municipals,	el	de	la	Canonja	també,	i	després	de	la	presa	
de	 possessió	 dels	 Regidors	 i	 l’Alcalde	 les	 paraules	 del	
nostre	grup	van	ser	les	següents:

“Il·lustríssim	 Alcalde,	 Regidors,	 Regidores,	 ex-regidors,	
canongins	i	canongines:
En	 primer	 lloc	 FELICITATS	 Alcalde,	 Regidors	 i	 Regidores.	
Avui	 després	 de	 46	 anys	 s’ha	 fet	 justícia,	 i	 el	 nostre	
Ajuntament	 torna	 a	 ser	 un	 Ajuntament	 “normal”,	 tenim	
la	 sort	 de	 poder	 ser	 aquí	 i	 ara,	 de	 poder	 viure	 aquest	
moment.	Encara	que	estic	convençuda	que	la	sort	s’ha	de	
treballar,	les	coses	no	passen	perquè	si.	I	des	d’aquí	s’ha	fet	
una	tasca	important	per	aconseguir	el	que	hem	recuperat,	
no	 ho	 hem	 fet	 sols,	 això	 ho	 sabem	 tots,	 he	 dit,	 en	 més	
d’una	ocasió,	que	moltes	persones	no	han	tingut	aquesta		
sort	de	veure	el	final	del	procés,	 i	per	elles	va	el	meu,	el	
nostre	record,	i	el	nostre	brindis.

Però	aquella	petita	brasa	que	va	quedar	ha	fet	reviure	el	foc	
i	ara	podem	tornar	a	ser	un	municipi	com	els	altres	21	de	
la	comarca	del	Tarragonès,	com	els	altres	946	de	Catalunya	
i	de	mica	en	mica	aquest	camí	s’ha	anat	refent	i	dins	d’un	
temps	tot	semblarà	normal.

És	un	goig	poder	dir	que	avui	torna	a	ser	un	dia	històric	per	
la	Canonja,	 i	no	dic	“torna”	en	sentit	repetitiu	i	monòton,	
sinó	un	“torna	a	ser”	amb	aplom	i	solemnitat,	un	dia	que	
portarem	 en	 el	 nostre	 bagatge,	 que	 posarem	 a	 la	 nostra	
motxilla	 de	 moments	 especials	 perquè	 ens	 acosta	 a	 la	
normalitat	dels	municipis	del	nostre	país.	

En	les	eleccions	del	22	de	maig,	el	poble	de	la	Canonja	va	
fer	 la	 confiança	 a	 les	 persones	 que	 ens	 presentàvem	 per	
formar	 part	 del	 consistori,	 i	 des	 d’aquí	 vull	 agrair	 tant	 a	
les	persones	que	van	 fer	ús	del	 seu	dret	de	votar,	 com	a	
les	persones	que	van	donar	suport	al	partit	que	represento,	
CIU.	 Però	 la	 majoria	 obtinguda	 pel	 Partit	 del	 socialistes	
ha	determinat	que	els	altres	partits	amb	 representació	al	
consistori	ens	quedem	a	l’oposició.	

Encara	 que	 sigui	 així,	 CIU	 volem	 fer	 sentir	 la	 nostra	 veu	
i	 fer	 una	 oposició	 constructiva.	 No	 el	 no	 pel	 no.	 No	 a	
l’enfrontament	 i	 la	crispació,	no	és	el	nostre	tarannà	 i	en	
moments	 difícils	 i	 de	 complicada	 situació	 econòmica	 cal	
treballar	amb	responsabilitat,	fomentar	i	col·laborar	amb	el	
que	es	pugui	per	millorar,	perquè	hem	de	mirar	el	futur	amb	
optimisme	 i	amb	 la	 ferma	convicció	que	ens	en	sortirem,	
que	Catalunya	se’n	sortirà.

El	nostre	compromís	és	amb	la	Canonja,	però	a	la	vegada	
amb	Catalunya,	cal	aixecar	el	País,	cadascú	des	del	lloc	que	

ocupi,	 per	 això	 si	 cal	 fer	 oposició	 on	 es	 denunciïn	 les	
mancances	de	 l’equip	de	govern	ho	 farem	 i	 si	 cal	anar	
tots	a	una	en	projectes	importants	per	la	gent	i	pel	poble	
també	ho	farem.		

És	 un	 moment	 cabdal	 pel	 nostre	 poble	 i	 per	 tant	 es	
engrescador	 poder	 participar	 d’aquesta	 nova	 etapa	 del	
nostre	municipi,	fent	avui	i	pensant	en	demà,	treballant	
encara	 que	 sigui	 des	 de	 l’oposició	 pels	 canongins	 i	
canongines,	pel	nostre	poble,	per	la	Canonja.

Finalment,	 agrair	 a	 la	 regidora	 Marga	 Lara	 i	 al	 regidor	
Francesc	 Estellé	 la	 seva	 dedicació	 i	 la	 tasca	 portada	 a	
terme	durant	la	passada	legislatura.	Gràcies.

Visca	la	Canonja,	Visca	Catalunya.”

Des	 d’aquest	 espai	 només	 vull	 remarcar	 que	 el	 nostre	
grup	municipal	estarà	treballant	per	la	Canonja	i	ens	hem	
posat	mans	a	l’obra	sobretot	en	els	temes	que	preocupen	
als	nostres	convilatants:	la	seguretat	ciutadana	i	la	bona	
convivència,	 els	 serveis	 socials,	 la	 feina,	 les	 entitats...	
volem	 estar	 en	 contacte	 i	 escoltar	 a	 tothom	 i	 estar	 al	
costat	de	tots	i	ajudar.

I	ara	que	estem	de	ple	dins	l’estiu	cal	esperar	i	desitjar	a	
tothom	una	bona	Festa	Major,	uns	dies	de	retrobament	
familiar	i	d’amics,	de	sortir	al	carrer	i	de	canviar	horaris	i	
ritmes	per	tal	de	passar	uns	dies	de	festa	que	combinen	
la	tradició	i	la	gresca,	que	fan	poble	i	fan	identitat.

Gaudim	doncs	d’una	BONA	FESTA	MAJOR	2011.

Constitució de l’Ajuntament

Cori Roca Vila

	 El	 darrer	 onze	 de	 juny	 es	 van	 celebrar	 les	
sessions	constitutives	dels	nous	consistoris	sorgits	de	les	
passades	eleccions	locals.	Per	primera	vegada	a	la	Canonja,	
des	de	la	recuperació	de	la	democràcia,	aquest	acte	el	vam	
poder	dur	a	terme	en	les	mateixes	condicions	que	els	altres	
946	municipis	catalans.

Aquesta	 normalitat	 institucional	 farà	 també	 que,	 en	
aquesta	legislatura	que	comença,	el	nostre	municipi	tingui	
representació	 en	dues	 administracions	 supramunicipals,	
la	Diputació	Provincial	i	el	Consell	Comarcal.	Una	regidora	
i	un	regidor	socialistes	de	la	Canonja	estaran	presents	en	
aquests	dos	ens	on	es	prenen	decisions	molt	importants	
que	ens	afecten	a	tots	els	ciutadans	i	ciutadanes.	Paqui	
Márquez,	 la	 nostra	 regidora	 de	 Salut	 i	 Acció	 Social	 i	
Ciutadania,	 serà	 consellera	 comarcal	 del	 Tarragonès	
durant	el	període	2011	–	2013	i	Juan	Antonio	Ruiz	Gila,	el	
Primer	Tinent	d’Alcalde	de	Promoció	Econòmica,	Ocupació	
i	Relacions	Ciutadanes,	exercirà	de	diputat	provincial	del	
2013	al	2015.

La	 composició	 d’aquest	 nou	 consistori,	 decidida	 pels	
canongins	 i	 canongines,	 ha	 determinat	 que,	 havent	
tornat	 a	 aconseguir	 el	 suport	 àmpliament	 majoritari	
de	 la	 societat	 canongina	 i	 tot	 i	 la	 positiva	 experiència	
de	 la	 passada	 legislatura	 en	 què	 hem	 governat	 l’últim	
any	 i	mig	conjuntament	amb	totes	 les	 forces	polítiques	
amb	 representació,	 sobretot	 pel	 que	 ha	 suposat	 com	
a	 mostra	 d’unitat	 davant	 el	 fet	 de	 la	 recuperació	 de	 la	
municipalitat;	 al	 PSC	 de	 la	 Canonja	 hàgim	 cregut	 que	
ara	és	un	altre	moment	 i,	per	tant,	hem	decidit	encarar	
en	solitari	 la	 legislatura	que	comença	sense	renunciar	a	
altres	opcions	en	un	futur	més	o	menys	llunyà.

Però,	tot	i	haver	rebut	aquest	important	suport	electoral,	
també	creiem	que	cal	un	govern	obert,	receptiu	i	dialogant,	
amb	 les	 entitats	 i	 amb	 la	 ciutadania,	 que	 ens	 permeti	
escoltar	els	suggeriments	positius	que	ens	arribin	i	també	
resoldre	aquells	problemes	que	siguin	d’importància	per	
la	 gent.	 Entenem	 que	 hem	 de	 ser	 el	 govern	 de	 tots	 els	
canongins	i	canongines,	i	les	portes	de	la	Casa	de	la	Vila	
sempre	estaran	obertes	per	escoltar	a	tothom.	Volem	una	
Canonja	que	avanci	en	qualitat	de	vida	i	per	aconseguir-
ho	 caldrà	 l’esforç	 de	 tots:	 ciutadans,	 govern	 i,	 com	 no,	
oposició,	perquè,	i	crec	que	no	m’equivoco,	tots	desitgem	
el	millor	per	al	nostre	poble.

Comencem	 una	 nova	 etapa	 amb	 moltes	 ganes	 i	 molts	
reptes	per	davant,	en	la	què	ens	continuarà	fent	falta	la	
sort,	però	com	diu	sovint	el	nostre	alcalde,	amb	la	sort	no	
n’hi	ha	prou,	hi	haurem	de	tornar	a	afegir	treball,	esforç	
i	dedicació.

En	definitiva,	esperem	no	defraudar	a	aquelles	 i	aquells	
que	ens	han	fet	confiança,	 i	 treballarem	amb	tot	 l’ànim	
i	 la	 il·lusió	 pel	 conjunt	 de	 la	 ciutadania	 de	 la	 Canonja.	
Confiem	tenir	el	seny,	l’empenta,	la	prudència,	la	humilitat	
i	 la	 serenor	necessaris	per	poder	demostrar	al	poble	de	
la	 Canonja	 que	 té	 un	 govern	 municipal	 que	 creu	 en	 el	
respecte	a	la	paraula	donada.
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