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Serveis de l’Ajuntament
OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 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.

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

-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.

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.

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.

-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Matins: divendres de 10 a 13 h i el primer i el tercer dissabte de
cada mes de 10 a 13 h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

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 divendres de 15 a 19 h.
centreobert@lacanonja.cat
PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari: Matí: dimarts i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, 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

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola Abril
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

977541540
685571210
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
675786040
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Autobusos de Tarragona

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia nocturna:
Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres, dissabtes
i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria Mòbil

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

Cementiri Municipal

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

www.lacanonja.cat
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Les ordenances fiscals

Els Ajuntaments representen, governen i administren els interessos propis d’un municipi.
I és que l’autonomia dels municipis ve donada per l’existència
d’un sistema fiscal propi. Els ajuntaments tenen competències per decidir quin tipus de fiscalitat estableixen al seu municipi, recaptar els impostos, i distribuir-los de forma justa i
equitativa. Les ordenances fiscals municipals són les normes
que regulen les taxes i impostos vigents en cada poble o ciutat.
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La recaptació d’impostos ve de temps immemorial i, com a
curiositat, podem parlar del pasquer, que era un impost per
l’ús d’una zona de pastures, la primícia, pagament per part del
pagès a l’església d’una part de les collites, el teloni, impost
sobre el transport de mercaderies... i tants d’altres...
A la Canonja, fins a la recuperació de la municipalitat i durant
aquest primer any de transitorietat, hem assumit i treballat
amb les ordenances fiscals que ja teníem aprovades com a
EMD i també amb les que tenia aprovades l’Ajuntament de
Tarragona i que eren aplicables a l’àmbit de la Canonja.
Ara, el Ple de l’Ajuntament, ha aprovat les noves Ordenances
fiscals, fins a un total de 17, que han de regir la nostra fiscalitat durant l’any 2012.
Immersos en la llarga crisi econòmica que afecta a tots els
àmbits de la societat, els ajuntaments més endeutats busquen
la manera de salvar les seves finances apujant taxes i inclús creant-ne de noves. A la Canonja, en canvi,
s’han mantingut els mateixos imports, excepte en el cas de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica, en
el qual hem previst una rebaixa que va entre el 5 i el 10% depenent de la potència del vehicle.
És un primer pas, però significatiu. És la nostra voluntat de què la càrrega fiscal dels canongins sigui la
justa, si, però també la necessària per donar els serveis que la nostra societat ens demanda. No podem
prestar serveis si no disposem dels recursos, i els recursos són fruit de l’aportació de cadascú de nosaltres com a membres d’aquesta comunitat.

Tirada: 2,750 exemplars
Distribució gratuïta
Prohibida la venda

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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Programa de participació ciutadana

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LA CANONJA
EXPOSICIÓ DOCUMENTACIÓ
Castell de Masricart
Del 8 de setembre al 13 d’octubre de 2011.
En l’horari d’obertura del Castell.
SESSIONS INFORMATIVES
Amb assistència de membres de la Comissió de
Seguiment del POUM
-Sessió 1: dimecres 14 de setembre de 2011, de
17:00 a 19:00 hores
-Sessió 2: dimecres 28 de setembre de 2011, de
11:00 a 13:00 hores
-Sessió 3: dijous 13 d’octubre de 2011, de 17:00
a 19:00 hores
SESSIONS TÈCNIQUES
Amb assistència de tècnics municipals i redactors
del POUM
-Sessió 1: dijous 15 de setembre de 2011, de
17:00 a 19:00 hores
-Sessió 2: dijous 22 de setembre de 2011, de 11:00
a 13:00 hores
-Sessió 3: dijous 29 de setembre de 2011, de 11:00
a 13:00 hores
-Sessió 4: dijous 6 d’octubre de 2011, de 17:00 a
19:00 hores
FORMULACIÓ DE PROPOSTES
Es podran formular propostes a través de l’adreça
de correu electrònic poum@lacanonja.cat o bé a
través del registre general de l’Ajuntament fins el
dia 13 d’octubre de 2011.

PLÀNOL PLANEJAMENT VIGENT 1995

EL POUM DE LA CANONJA
La Canonja, ara ja des de l’òptica municipal, reprèn els treballs realitzats durant la tramitació del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona, i inicia de nou el tràmit de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de la Canonja.
El POUM ha de ser l’instrument que dibuixi el futur de la vida dels canongins com a membres d’un territori
marcat per la diversitat i riquesa d’usos que ens envolten; i ha de servir també com a element generador del
desenvolupament urbanístic sostenible del municipi durant els anys futurs.
A través del Procés de Participació Ciutadana es posen a disposició de la ciutadania els trets característics del
dibuix del nou urbanisme, per a que es formulin propostes de caràcter global sobre els criteris i objectius generals
que el document haurà de contenir finalment. D’aquesta manera la ciutadania es fa partícep d’una informació
amb caràcter marcadament d’intencions i de voluntats i que defuig del detall i la concreció, fet que s’assumirà en
els tràmits de l’Aprovació Inicial i posteriors.
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la documentació  relativa a les directrius i objectius generals
dels POUM, mitjançant una exposició de documents, que anirà acompanyada de diferents sessions on s’atendran
consultes de forma presencial, tant per part dels membres de l’equip redactor, com per part de la Comissió de
Seguiment del POUM.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde de la Canonja
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL POUM
Roc Muñoz Martínez, alcaldia i Relacions Institucionals
Salvador Ferré Budesca,regidor de Participació Ciutadana
Juan Antonio Ruiz Gila, regidor de Relacions Ciutadanes
Miquel Orellana i Gavaldà, arquitecte municipal

EQUIP REDACTOR
DEL POUM
Coordinació i seguiment
Serveis Tècnics Municipals
Redacció del document
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya.

Ajuntament de
la Canonja
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Acte institucional per l’11 de Setembre a la Canonja
L’11 de setembre del 2011 l’Ajuntament de la Canonja va celebrar el primer acte institucional commemoratiu de la Diada de Catalunya, amb ofrena floral a l’escultura homenatge dissenyada  per l’arquitecte
municipal, Miquel Orellana.
El regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré, va ser l’encarregat de presentar l’acte i, tot seguit, els assistents van poder gaudir de les interpretacions del Cant dels Ocells interpretat amb saxòfon a càrrec d’Eloy
Quintela. La lectura de l’article de Joan Maragall “La ciutat del perdó” va donar pas a l’ofrena floral per part de
l’Ajuntament. El Parlament de l’Alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la interpretació d’Els Segadors de Gemma
Esteve (Gralla seca), Oriol Olivé (Gralla dolça) i Ester Marca (Timbal), de l’Escola de Música de l’Orfeó Canongí, van
tancar el primer acte institucional per l’11 de Setembre de la Canonja.
Més de 80 persones, entre representants d’entitats canongines i particulars, es van apropar al Jardí del Castell
de Masricart al llarg del matí per fer
la seva ofrena floral i per participar a
l’acte. Algunes entitats van llegir el
seu manifest i d’altres van adreçar
unes paraules als assistents.
Tal i com explica l’arquitecte canongí,
l’escultura evoca, utilitzant el número
11 com a faristol de la placa commemorativa, el dia 11 de setembre i
l’any 2011, coincidint que aquest és
el primer any que es fa aquest acte
institucional des de l’Ajuntament de
la Canonja. L’escultura està feta de
xapa d’acer Corten amb una placa
amb inscripció feta amb xapa d’acer
inoxidable i amb les lletres tallades al
làser. Té una alçada de 1,10 metres,
una amplada de 0,52 centímetres i un
fons de 0,51 centímetres.

La Canonja surt al carrer per la Festa Major d’Estiu
La Festa Major d’aquest estiu va començar amb els millors auguris per part del pregoner Sr. Ponç
Mascaró, que guiat per la mà experta d’en Sebastià, personatge que despertà la curiositat de totes les persones
assistents a l’acte, va explicar la seva visió amable i
humorística en molts moments de la recuperació de
la municipalitat canongina.

Els Tres Tombs de
la Canonja dins la roda
El diumenge 18 de Setembre es va celebrar la festa tradicional catalana dels Tres Tombs organitzada per l’Ajuntament de la Canonja i l’entitat
Amigos del Caballo.
Aquesta tercera edició dels Tres Tombs ha estat especial per la Canonja ja que ha entrat a la roda, i per
tant al calendari dels Tres Tombs que es festegen als
diferents pobles d’arreu de Catalunya. Aquest fet i
l’èxit de participació, més de 400 persones, uns 120
cavalls i 35 carros i carruatges fan que aquesta festa
s’engrandeixi any rere any.

Com ja és tradició als Tres Tombs de la Canonja els
participants van començar la jornada amb un bon
esmorzar al Sector Nord per donar les voltes amb
força i molts ànims. A 2/4 de 12 del matí van començar el seu recorregut pels carrers de la Canonja
i a la tercera i última volta el mossèn Combalia va
beneir els animals davant de la plaça del Castell.
Des de l’Ajuntament de la Canonja, volem agrair especialment la seva dedicació als Amigos del Caballo,
el Club Hípic de la Canonja i a l’Associació de Veïns
del Sector Nord.

Tot i que de manera oficial la festa s’inicià amb
aquest acte, la gent més jove ja havia començat la
gresca amb les actuacions musicals del Mamut Rock.
La resta de dies es van omplir de jocs, ball, concerts,
activitats infantils, exhibicions... Dels diferents actes
organitzats per la Regidoria de Festes o per diverses
entitats, cal destacar el gran nombre de participants
en tots ells.
La Regidoria de Participació ciutadana ha elaborat
una enquesta que us presentem en aquesta mateixa
revista per tal que feu la vostra pròpia valoració de la
Festa Major de la Canonja.
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Alumnes i exalumnes de l’Escola d’Adults
ens expliquen la seva experiència pels 25 anys de l’escola
M. DEL CARME GATEU VENDRELL
CATALÀ NIVELL C 1998-99
Em vaig iniciar a l’Escola d’Adults perquè estava interessada a aconseguir el
nivell B i C de català i com que a la Canonja es podia fer el nivell B vaig creure que era una bona
ocasió; m’hi vaig apuntar, em vaig preparar bé i vaig aprovar l’examen de la Junta Permanent del
català.  Això m’engrescà a preparar-me el nivell següent i de seguida que hi va haver més persones interessades
en aquest nivell, vam poder iniciar-lo a la Canonja i a l’Escola d’Adults. Guardo molts bons records del meu pas
per allí. Ser un grup reduït d’alumnes va afavorir un bon ambient i la motivació, tant nostra com de la mestra,
ens va ajudar a estudiar seriosament (ja que el nivell C no era gens fàcil). També vaig aconseguir el meu títol, i a
la primera. Aquest fet va possibilitar la meva millora a nivell professional i una gran satisfacció per a mi mateixa.
SALVADORA BERLANGA EXPÓSITO
TEÒRICA DEL CARNET DE CONDUIR 2000-01
Yo trabajaba de dependienta en una panadería del pueblo y colgaron un cartel
informativo de la oferta de cursos de la Escuela de Adultos. Mi sorpresa fue que entre ellos y por
primera vez se haría la preparación para el examen de teoría del carnet de conducir, dirigido a
personas con dificultades con la lectura y escritura. Yo ya me había interesado por el tema y aunque en Bonavista lo hacían nunca me había podido apuntar por cuestión del horario de trabajo. Aquí, el horario me convenía
y junto con mi hermana nos apuntamos las dos. Recuerdo haber pasado ratos muy divertidos, un buen compañerismo y un gran empeño por parte de la profesora para que entendieramos los temas. Hacía lo imposible para
que todos, todos no nos quedáramos con dudas ni errores. Y así nos fue, todo el grupo que se examinó, aprobó.
Ya hace 10 años que conduzco. Pasar por la Escuela de mayor me reafirmó lo que pensaba: Si te propones algo,
con más o menos esfuerzo, lo consigues.

Nou equip infantil canongí de Futbol-7

Carlos Rodríguez Vallejo
aconsegueix acabar un “Ironman”
El triatló és considerat com un dels esports més durs. Arriba al seu màxim exponent a
la prova denominada “ironman”, “home de ferro”
en anglès. Consisteix en fer de forma contínua:
3.800 metres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i una marató de 42,2 quilòmetres, amb un
temps límit de 17 hores. Aquest triatló de llarga
distància només és a l’abast de pocs esportistes
amb una gran resistència. El rècord actualment
el té el belga Vanhoenckear amb un temps de
7:45:29. Els triatletes que fan aquesta distància
s’enfronten a uns duríssims entrenaments diaris,
fent grans distàncies de natació, ciclisme i carrera a peu durant un o dos anys. Només poder
acabar aquesta prova és una gran fita.
L’atleta canongí, Carlos Rodríguez Vallejo, va
acabar la cursa que es va disputar a la localitat
de l’Ampolla, el passat mes de maig. La natació,
que va començar a les 6 del matí, es va fer al
port natural del Fangar, amb unes aigües molt
tranquil·les. El dia va acompanyar a l’atleta de la
Canonja, tot i que al final del segment de ciclisme
va bufar una mica el vent; a la cursa a peu, malgrat patir una mica de deshidratació, tot li va sortir a la perfecció. Al final, cap a les 7 de la tarda
va arribar a meta, aconseguint el seu gran afer.

Aquesta temporada esportiva 2011-2012, de la mà de l’Ajuntament de la Canonja i de l’Escola de
Futbol Base Sant Sebastià de la Canonja, ha nascut un nou equip de Futbol-7 al poble. A causa de la gran
demanda per practicar futbol i competir, la regidoria d’Esports de la Canonja ha trobat necessari crear un
equip més, el de Futbol-7 de Categoria Infantil.
Actualment aquest equip consta de set jugadors infantils d’entre 12 i 14 anys i de dos cadets d’entre 15 i
16 que entrenen per competir a la lliga organitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès. Amb aquesta nova
iniciativa la regidoria d’esports pretén continuar apropant l’esport a tots els nens i nenes de la Canonja.

L’atleta de la Canonja va invertir en recórrer els
226 quilòmetres 12 hores i 48 minuts:
Natació: 1:30:23
Ciclisme: 6:38:34
Cursa a peu: 4:39:03

Donem doncs l’enhorabona al veí del nostre poble i l’animem a seguir amb aquest nivell esportiu
tan difícil d’assolir.
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Actes festius de Joventut
Si bé l’any passat s’incorporava una nova proposta del jovent a les festes que consistia
en una jornada de cultura urbana anomenada Canonjam, aquest any s’afegeix, al Mamut Rock i
al Canonjam, el Sebastival Summer Sound. D’aquesta manera es van oferir tres propostes musicals diferents per arribar als gustos de la majoria de joves canongins.
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Aquest any el Mamut va canviar d’ubicació i es va portar al pati del darrere del poliesportiu.
En aquesta edició del festival els joves van poder gaudir en directe de la música dels grups
Relamido’s, Papagayo, que comptava amb el canongí Joan Alberich i que va aportar molta festa
al concert, i Pepet i Marieta, el plat fort de la nit que cataloga el Mamut Rock com una festa de
categoria.
Al llarg de la setmana es va dur a terme el 2n torneig de futbol de Joventut. Enguany cal
destacar-hi la participació d’un equip mixt format per majoria de noies i que van classificar-se
segones del torneig.
El cap de setmana de la Festa Major els joves van gaudir de la segona edició del Canonjam que
es va celebrar entre la plaça Ernest Lluch i el poliesportiu. Hi van participar molts grups de hip
hop, com Golden Dogs, Fuck Ghetto, Fetitxe 13 entre d’altres. D’aquesta nit se’n pot destacar
especialment l’actuació dels Mios Tios que van cantar “Ten piedad de mi”, un dels temes més
escoltats pel públic assistent.
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El concert de Hip hop va estar acompanyat de
l’skatepark que va muntar Pedro Vidal i els seus companys. S’hi van dinamitzar un parell de concursos i es
van regalar taules i altres premis de la marca que els
patrocina. L’skatepark es va muntar durant tres dies
consecutius i va ser un espai que mai va estar buit.
El diumenge, al poliesportiu, es va celebrar el Sebastival Summer Sound que comptava amb la presència de
Marc K, Sergius i Jordi B, canongins tots tres, i també amb Le Moon, Baraso i com artista principal Marc
Maya. A aquesta nit, que es va allargar fins ben entrada la matinada, hi van assistir més de 600 persones.
Un any més, les festes continuen creixent i augmenta
notablement la participació dels joves.  
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Tardor musical
La tardor cultural canongina està protagonitzada des de fa tres anys per la presència de grups catalans de primera fila. Grups i autors que configuren la música
més actual i que podem trobar en els millors cartells dels festivals d’arreu de Catalunya. Així, han passat per l’escenari de l’Orfeó Canongí i de la mà del Patronat de Cultura
del Castell de Masricart artistes com Lídia Pujol, Menaix a truà, Las Migas i Refugi.
Tots aquests grups han vingut acompanyats de la millor sonorització i ambientació convertint el teatre canongí en un veritable espai de primera divisió.
Enguany, el Patronat de Cultura us convida a assistir a dos espectacles que segueixen la línia marcada pels anys anteriors, concerts íntims i de qualitat. Es tracta de Roger
Mas, que actuarà el diumenge dia 16 a les 7 de la tarda, i El Petit de Cal Eril, el dissabte dia 29 a les 9 del vespre.
Les entrades es vendran de manera anticipada del 10 al 28 d’octubre, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre, al Castell de Masricart. També es podran adquirir
una hora abans de cada concert al mateix Orfeó Canongí.

Roger Mas
Seguint la dinàmica de les grans veus europees, caracteritzada per la versatilitat dels
cantautors a l’hora d’aproximar-se a un o altre estil o concepte, Roger Mas busca
de nou la frescor de les seves primeres obres, amb lletres més senzilles i properes,
petites històries amarades de poesia.
La seva música està inspirada en tres pilars: les músiques modernes, la d’arrel i els
sons ancestrals del món. En les seves lletres mescla la llengua del carrer, la literària
i els parlars que es van perdent.

El Petit de Cal Eril
Per respondre grans preguntes n’hi ha prou, a vegades, amb una cançó. Amb un
sentit gairebé religiós, El Petit de Cal Eril furga el moll de l’os de les emocions més
íntimament humanes i se’n surt amb l’equilibri just de nostàlgia i optimisme, de
serenitat i d’esperança.El seu nou disc, “Vol i dol”, combina esperit folk, gotes de
psicodèlia i sobretot un segell propi, potser per l’optimisme rural, l’olor de xiclet i el
so  roll de tractors d’aquesta Segarra on va néixer Joan Pons, veu i ànima del grup.
Completen la formació David Paco (baix), Lluís Rueda (sorolls) i Càndid Coll (bateria).

Exposició de pintura Montserrat González
Del 14 al 28 d’octubre

Horari d’obertura:
De dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre
Divendres de 10 del matí a 1 del migdia
Dissabte 15, de 10 del matí a 1 del migdia.
Inauguració: dia 28 d’octubre a les 8 del vespre
La tarragonina Montserrat González va iniciar la seva trajectòria pictòrica l’any
1987 a la sala Anquin’s de   Reus. Formada artísticament a l’Escola d’Art de
Tarragona, actualment és professora de dibuix i pintura a la Casa de Cultura
“Cal Bolavà” de Calafell.
Ha exposat a diversos indrets de la província com ara Cambrils, Miravet, Calafell
o Santes Creus.
El seu llenguatge pictòric, segons ens diu la mateixa artista, busca comunicar i
expressar provocant una mirada més enllà del que veuen els nostres ulls.
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Pòquer
Màgia
Pòquer
de de
Màgia
Un any més, el Patronat de Cultura del Castell de Masricart col·labora amb el festival Teatre Màgic de Tarragona per tal d’afegir nous elements teatrals a les
jornades de màgia “Impossible”, que es porten a terme cada any durant el mes d’abril.
La col·laboració consisteix enguany en dos espectacles que se celebraran, com és habitual, a l’Orfeó Canongí a les 9 del vespre al preu de 6€. Les entrades es vendran de
manera anticipada del 10 al 20 d’octubre, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre, al Castell de Masricart. També es podran adquirir els dies 21 i 22 d’octubre
de les 8 a les 9 del vespre a l’Orfeó Canongí.
A continuació us oferim una breu ressenya de cada espectacle:

Divendres 21

Dissabte 22

Civi Civiac ens presenta el seu espectacle de màgia teatral “El professor
Coperini” que es va estrenar en el festival FETEN (Fira Europea de Teatre de Gijón).
Un jove noi, procedent d’una família de firaires, hereta una recepta secreta
d’un elixir, que li canviarà la vida per sempre. Amb la intenció de vendre aquest
beuratge, es fa xarlatà, còmic i contista. Per entabanar al públic fa aparèixer
misteriosament de la seva maleta una ampolla, un beuratge molt especial, “L’elixir
de la vida”, amb ell vol fer somiar al públic, amb coses impossibles.

Mag Rafa és un gran espectacle per a tota la família, un nou estil
d’il·lusionisme, original, on s’incorporen nous efectes visuals i musicals que
aconsegueixen convertir una sessió de màgia en un viatge a un món fascinant en
el qual aquest artista de Lugo ens farà de guia i cicerone.

El Professor Coperini amb Civi Civiac i Pilou (Gran Premi Mundial de Màgia)

A partir d’aquí, el xerraire realitza una demostració pràctica, de les infinites
propietats i aplicacions, que es poden fer amb aquest elixir. Per a això, utilitza les
seves astutes tècniques de picardia i engany per a fer creïble la seva demostració:
“Flors que floreixen soles, miralls màgics, l’elixir de l’eterna joventut...” aquestes
i mil més, són les infinites aplicacions d’aquest producte, l’Elixir de la vida, un
producte que canviarà per sempre les seves vides.
Creat en el Centre de Creació de Circ “La Grainerie” en Balma (França).
Dirigit per Nicolás Stroet, Companyia Comixnix, Suïssa.

Moments Màgics amb el Mag Rafa i Rubén Vilagrand

Amb ell ens aproparem molt de prop a les arts tan fascinants com els efectes
d’endevinació o el mentalisme, però sempre sense oblidar el que és la targeta de
presentació d’aquest il·lusionista, un humor proper, quotidià i desenfadat, que
farà gaudir a un públic de totes les edats. Després de veure aquest espectacle
molts d’ells sortiran convençuts que res és impossible si ho mirem amb els ulls de
la imaginació, però sense tancar les parpelles.
Rubén Vilagrand té la facilitat d’entendrir al públic només sortir a l’escenari amb
la seva gegantina maleta plena de somnis i les seves grans dots interpretatives,
compagina mim i màgia d’una forma molt especial i gairebé perfecta, no és
estrany que el teatre es converteixi de sobte en un conte on les il·lusions es
transformen en realitat per uns instants. La Màgia, el Clown i el Mim són tres de
les arts de comunicació que utilitza amb el públic, i tot això, des d’una òptica molt
personal i de vegades caòticament dolça…
En el festival Teatre Màgic ens presentarà el seu número internacional Mime amb
més de 1000 funcions per diversos escenaris i premiat en el Primer Festival de
Màgia a Finestrat.
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L’inici de curs a l’Escola La Canonja
Un setembre més els/les alumnes de l’escola La Canonja han començat el nou curs. Aquest any  
comença amb novetats significatives: desaparició de la sisena hora per als alumnes de primària i nou calendari
escolar fixat pel Departament d’Ensenyament. Enguany els alumnes de l’escola realitzaran el següent horari: de 9
a 12:30 i de 15 a 16:30h. Es preveuen també diverses classes de reforç per a determinats alumnes fora de l’horari
escolar concretament a partir de les 16:30 h.
Aquest  fet ha permès una nova reestructuració de diverses activitats de l’escola que esperem que serveixin per
a millorar el nostre projecte educatiu: incorporació de l’anglès a les aules de P3 i P4, racionalització de la càrrega
lectiva, amb una gradual introducció de matèries de competències bàsiques majoritàriament al matí i de matèries
com la plàstica, ed. física,.. majoritàriament per la tarda.
També ha estat un estiu de reformes a l’escola amb la instal·lació de taules de ping-pong i bancs de pícnic al
pati, nous lavabos, finalització de les obres de canvi de finestres al centre, noves portes de sortida al pati,  la
remodelació i pintura de les aules de cicle mitjà i la instal·lació d’una nova font al pati dels alumnes de pàrvuls.
Al llarg del curs preveiem l’arribada de 25 noteboocks (miniordinadors portàtils per als alumnes de cicle superior )
i continuar amb la instal·lació de noves pissarres digitals en aquest cas a l’aula de música i una aula d’ed. Infantil.

Serveis Socials de la Canonja
engega el projecte “Bon dia avis”
En l’actualitat ens trobem davant
d’una població cada cop més envellida i amb una
tipologia de població cada cop més piramidal.
Aquest fet, dóna lloc a què un gran nombre de
persones grans, que presenten força dificultats de
mobilitat o de recursos personals, es trobi residint
sola o en parella però sense contacte amb la
família més propera.
Donada la situació econòmica actual i les
dificultats amb les què ens trobem per a poder
oferir més recursos a la gent gran, des dels Serveis
Socials de la Canonja es valora com necessari
seguir fomentant la creació de projectes propis
destinats a aquest sector de la població. Per
aquesta raó ha posat en marxa   el projecte “Bon
dia avis”.
Amb “Bon dia avis” es pretén realitzar un
acompanyament diari, a través d’una trucada
telefònica, a aquelles persones grans que viuen
soles o tenen dificultats per a sortir de casa i així
prevenir situacions de risc i, si es produeix el cas,
valorar derivacions a altres serveis especialitzats.
A més a més, aquest projecte ajudarà a crear
un lligam entre Serveis Socials i la persona, per
tal de donar a conèixer altres serveis i activitats
que s’ofereixen des de Gent Gran Activa i des de
la Llar de Jubilats, i alhora facilitar la posterior
intervenció si es dóna una situació de dificultat o
de dependència.
“Bon dia avis” està dirigit a aquells ciutadans de la
Canonja, empadronats al municipi, de més de 65
anys que visquin en parella o sols, els quals tinguin
poc contacte amb la família extensa. Parant
especial atenció en aquelles famílies en les que es
puguin donar indicadors de risc o que parteixin
d’una situació d’especial desavantatge.

Aquest curs seguirem amb les campanyes d’alimentació saludable , i el repartiment de fruita  a hores del pati i amb
les campanyes de potenciació de jocs tradicionals amb el pati jocs que el curs passat es van iniciar. La biblioteca
seguirà exercint el paper de dinamitzador del nostre centre i tindran continuïtat els bibliopatis ( possibilitat d’anar
a la biblioteca els alumnes de cicle superior a l’hora del pati i préstec de llibres per a casa).
No cal dir que podeu seguir aquestes i moltes altres novetats a la nostra intranet i als diversos blocs dels diferents
cicles a l’adreça: http://agora.xtec.cat/ceiplacanonja/intranet
Bon curs a tots i totes.
Escola La Canonja

Nou espai de joc simbòlic a la Llar d’Infants
La novetat d’aquest curs 2011-2012, és la creació d’un espai dedicat
exclusivament al joc simbòlic, pels nens i nenes de totes les edats de la llar.
El dia 7 de setembre la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança va començar el
curs 2011-2012 amb 83 alumnes, dividits en dues classes de P-2, tres classes de
P-1 i una classe de P-0. Encara queda alguna plaça per cobrir.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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La persona interessada en participar del Programa
“Bon dia avis” haurà d’omplir una sol·licitud a
l’oficina de Serveis Social (Plaça de Catalunya,
s/n) i aportar documentació que acrediti la seva
residència a la Canonja i ser major de 65 anys (o
en el cas de ser menor de 65 anys caldrà aportar
certificat mèdic o grau de discapacitat). S’haurà
de facilitar un telèfon de contacte, i la hora en
què desitja que se’l truqui i també el telèfon d’un
familiar per contactar en cas d’urgència.
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El Casal de la Canonja obre
les portes ple d’activitats

La “reentré” de la Biblioteca Pública de la Canonja
A l’octubre iniciem el Grup de Lectura i es comença a preparar el calendari per a les sessions del Senalló
de Contes 2012.
El dijous dia 13 a les set de la tarda, es farà la primera trobada del Grup de lectura 2011-2012. Aquesta activitat
està pensada per adults amants de la lectura i es fan reunions un cop al mes a la biblioteca per comentar i gaudir
les novel·les que s’han llegit. En aquesta primera sessió s’entregarà el calendari de reunions i es decidirà entre
tots els participants els llibres per llegir, fent una tria entre els suggeriments fets per la biblioteca i les propostes
particulars. El curs passat, per cloure el cicle, la biblioteca de la Canonja, amb la col·laboració de la Institució de
Lletres Catalanes, va convidar a l’escriptora Coia Valls per fer un col·loqui sobre la seva novel·la La princesa de Jade.
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 se
celebra el primer dissabte de cada mes a les 12 del migdia, des del mes de febrer fins al juny. Però aquest mes, ja
es comença a preparar el calendari amb els conta-contes voluntaris.
Les persones interessades en formar part del Grup de Lectura o que vulguin col·laborar amb el Senalló de Contes
us podeu adreçar a la Biblioteca (Plaça del Castell, 1), trucar al telèfon 977 54 53 08 o escriure’ns a biblioteca@
lacanonja.cat.
La Biblioteca Pública de la Canonja també ofereix un
servei de visites guiades adreçades a les escoles o bé
a d’altres col·lectius, per tal de donar a conèixer els
serveis de la Biblioteca i l’ús correcte d’aquests. Si esteu
interessats en fer una visita poseu-vos en contacte
amb la Biblioteca per concretar dia i hora. També us
recordem que a l’entrada del Castell de Masricart hi ha
la bústia de devolució de préstecs, així es poden retornar
els documents prestats encara que la Biblioteca estigui
tancada, sempre que l’edifici estigui obert.
Finalment, aquest estiu la Biblioteca ha volgut celebrar
els 50 anys de la revista Cavall Fort i ho ha fet realitzant
diverses manualitats. Els infants han gaudir de les
historietes de la mítica revista, s’han elaborat un barret
d’Ot el bruixot i han creat un Cavall Fort especial i
personal. Aquí en teniu una mostra.

Estrenem web!!!
Setembre és un mes d’estrenes: estrenem curs, estrenem noves famílies,
estrenem il·lusions, estrenem cicle complet d’educació infantil... i també estrenem
pàgina web de l’Escola!!!
Qui ens coneix, sap que des del nostre naixement com a centre, el setembre de
2009, hem estat compromesos amb les noves tecnologies i les noves vies de
comunicació. Ara hem trobat el moment per fer-ho extensiu a la xarxa.
El bloc iniciat anys enrere se’ns quedava petit i poc funcional, per això no ens ho
vam pensar dues vegades quan Omnia Solutions ens va oferir la possibilitat de
dissenyar la nostra pròpia pàgina web.
Neix per fer-vos arribar la nostra organització com a escola, amb informacions
senzilles i funcionals, amb pinzellades de la
feina que es fa diàriament a les aules... Se
us ofereix perquè la gaudiu, la consulteu,
ens suggeriu i perquè la puguem anar
adaptant a les necessitats de la nostra
comunitat educativa...
I així us la oferim, perquè tot aquell que
estigui interessat pugui consultar-la,
conèixer-nos més o descobrir-nos:
www.escola-abril.com
Escola Abril

Un any més al Casal ja es posa en
marxa i a partir del dia 3 d’octubre obrirà les
seves portes tots els dies durant el curs escolar.
El Casal realitza activitats per a nens de P5 fins a
4 d’ESO, de les 5 de la tarda a 2/4 de 7 del vespre
i dimecres i divendres de 3 de la tarda a 2/4 de 7.
Les activitats del Casal són educatives i pretenen
que els nens i nenes s’ho passin bé, aprenguin a
fer manualitats, jocs, teatre, etc. però sobretot
que sàpiguen compartir, relacionar-se amb els
companys, solucionar els problemes de forma
positiva... És a dir, divertir-se i aprendre amb
valors.
Per aquest curs, el Casal treballarà la capacitat
dels nens i nenes per a afrontar amb èxit
situacions diverses, i per a recuperar-se,
adaptar-se i desenvolupar-se positivament
davant les diferents circumstàncies. Tots els
grups del Casal treballaran diferents temes a la
vegada. Per exemple, el grup Esplai se centrarà
en les festes tradicionals, el grup Brusli se o farà  
en l’esport “mou’te” i el grup Diver i Vampiros en
l’autoestima, la introspecció i l’acció social.
A més a més, el dia 28 d’octubre, com cada any,
se celebrarà amb el grup RSXXI el conegut i
esperat Castanyot de la Por (passatge del terror).
A partir de novembre, amb l’ajuda d’en Bernardí
Vives, els nens i nenes del Casal crearan un
carretó amb un aire encara més actual per baixar
amb força a la Festa Major d’Hivern 2012.

Gent Gran Activa

inaugura el curs 2011-2012
Una vegada més, la regidoria d’Acció Social i Ciutadania dóna el tret de
sortida a les activitats de Gent Gran Activa 2011-2012. El dia 10 d’octubre a les 4
de la tarda, a la Sala Polivalent del Centre Cívic es farà la inauguració del curs i tot
seguit se celebrarà un berenar per als assistents a càrrec de la Llar de Jublilats i
Pensionistes.
L’objectiu de Gent Gran Activa sempre és i serà el mateix, promoure la salut, la
qualitat de vida i la participació de la gent gran del municipi.
Aquesta temporada s’han incorporat tres activitats noves:
Cinema: Al Castell de Masricart, tots els dilluns de dos quarts de quatre a dos quarts
de sis de la tarda, es visionarà una pel·lícula i al finalitzar es realitzarà un petit
col·loqui per tractar diferents temes relacionats amb el film.
Ball: A la Sala de Gimnàstica del la Llar de
Jubilats, de dos quarts de cinc a dos quarts
de sis, es ballaran balls en línia, entre d’altres.
Calaix de Sastre: aquest espai cada trimestre
es dedicarà a una temàtica diferent. El  primer
trimestre es treballarà la decoració de la Llar
de Jubilats pel Nadal.
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enbloc
El Jutjat de Pau
La Justícia de Pau constitueix el primer esglaó de l’organització judicial
del nostre país i és el més proper als ciutadans. Es tracta d’un òrgan unipersonal
amb jurisdicció al terme municipal que correspongui. A Catalunya hi ha actualment
898 jutjats de pau. Existeixen jutjats de pau en tots els municipis catalans llevat en
els que existeixen jutjats de Primera Instància i Instrucció.
El Ple de l’Ajuntament ha d’escollir la persona que consideri idònia per ocupar el
càrrec de jutge de pau i el seu substitut entre les persones que ho hagin sol·licitat
i que reuneixin les condicions legalment establertes. L’acord del Ple que designa
aquests càrrecs requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Una vegada escollits s’ha de trametre l’acord del Ple a la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia que és l’òrgan que aprovarà el nomenament després de
comprovar que es compleixen els requisits necessaris per ocupar els càrrecs.
El secretari del jutjat el designa el Ple de l’Ajuntament i el Departament de Justícia
aprova el nomenament. La principal funció del secretari del jutjat, entre moltes
d’altres, és donar fe dels actes.
De conformitat amb el que disposa l’article 100 de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
els jutges de pau coneixeran en l’ordre civil i penal dels processos, la competència
dels quals els hi corresponguin per llei. Compliran tanmateix funcions de Registre
Civil i qualsevol altre que la llei els hi atribueixi.

Competències en l’àmbit penal:
• Celebració de judicis de faltes:
• Faltes lleus contra les persones: amenaces, coaccions, injúries,
vexacions. Aquests fets tan sols seran perseguibles mitjançant la denúncia de
la persona agreujada o del seu representant legal.
• Algunes faltes lleus contra el patrimoni: deslluïment de béns,
mobles, immobles de domini públic.
• Faltes lleus contra els interessos generals: abandó de xeringues,
pertorbacions de l’ordre públic en actes públics, destruir espècies de flora
protegida, maltractament cruel d’animals domèstics o d’altres en espectacles
públics.
• Celebració d’actes de mediació.
• Actuacions penals de prevenció en aquelles que li són delegades i
en les que li atribueixen les lleis.
• Recepció de denúncies. La ciutadania hi pot acudir a posar
denúncia vers qualsevol fet d’àmbit penal. Tanmateix pot fer-ho en qualsevol
de les diferents Comissaries de Policia.
• Actes de cooperació judicial -exhorts- en matèria penal:
notificacions, citacions, requeriments, citacions a termini...

Competències en l’àmbit civil:
• Celebració de judicis verbals:
L’article 47 de la LEC estableix que correspon als jutjats de pau el coneixement
en primera instància dels assumptes civils de quantia no superior a 90€
sempre que per raó de matèria no estiguin inclosos en l’article 250-1 de la LEC.
• Celebració d’actes de conciliació qualsevol que sigui la quantia
(article 460 i següents de la LEC-1881).

Competències de Registre Civil:
• Guarda i custòdia dels llibres de Registre.
• Inscripcions principals de naixement, matrimoni civil i religiós i
defunció.
• Inscripcions marginals (sempre que no siguin notes marginals de
cancel·lació o rectificació).
• Expedició de certificacions literals dels assentaments registrats.
• Expedició de certificats de fe de vida i estat.
• Expedició de Llibres de Família.
• Tramitació de l’expedient de matrimoni civil i posterior celebració
davant del jutge o de l’alcalde. S’ha de tenir present que la tramitació pot tenir
una durada aproximada de 2 a 3 mesos.
• Actes de cooperació judicial en matèria de Registre Civil. Els
Jutges de Pau intervenen en matèria electoral com a possibles membres de la
Junta Electoral de Zona. També contribueixen en les tasques de recollida de les
actes de les meses electorals en les diferents eleccions.

Personal del Jutjat de Pau de la Canonja:
• Jutge de Pau: Sebastià Olivé Marca
• Jutge de Pau Substitut: Antoni Guinovart Solé
• Secretària del Jutjat de Pau: Eva Gran Ramos
• Auxiliar administrativa: Maite Expósito López
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Salvador Ferré Budesca

Onze de Setembre mirant al futur

El passat 11 de setembre, la Canonja va
celebrar de manera institucional la Diada Nacional
de Catalunya, una Diada que celebràvem per primera
vegada un cop recuperada la plena municipalitat.
Gran part de les entitats culturals, educatives,
esportives i socials del nostre poble van participar
en un senzill acte celebrat al patí del Castell de
Masricart, fent les seves ofrenes florals en el nou
monument, allí emplaçat, per commemorar aquesta
data.

Cori Roca Vila

Qüestió de llengua, d’identitat,
de País,...? Inqüestionable!
L’Onze de Setembre és una jornada de
record i reconeixement a aquells que el 1714 van
defensar Catalunya fins a les darreres conseqüències
i, alhora, és també una jornada en la qual, any rere
any, refermem el nostre compromís amb el país, amb
la seva llengua, la seva cultura, els seus valors i la seva
història.

Jacinto Moreno Macias

BILINGÜISMO
Los gobiernos deben, primero, cumplir la
ley y las sentencias y, después, ofrecer a los catalanes
el máximo de posibilidades para la educación de

Una festivitat marcada per l’actual crisi econòmica,
i les seves duríssimes conseqüències per a la vida
de molts ciutadans i moltes ciutadanes del nostre
país, que no han de malmetre les nostres esperances
col·lectives d’un futur millor. Un futur que hem de
guanyar ara i aquí. No és exagerat dir que el futur de
Catalunya dependrà, en bona part, de com encertem
i encarem la resolució dels nostres problemes
actuals. La lluita contra la crisi és la nostra principal
determinació. El futur del país passa per la feina
i els projectes emprenedors i empresarials de la
nostra gent, així com del marc de garanties socials
per al conjunt dels ciutadans, en especial els més
vulnerables. La lluita contra l’atur i la precarietat de
l’ocupació és un compromís que ens ha d’aplegar
a tots. Des de la Regidoria d’Ocupació i Promoció
Econòmica s’estan endegant tota un sèrie d’inicitives i
accions encaminades a millorar les possibilitats de que
els canogins i canongines que han tingut la mala sort
de perdre la feina i es troben en situació d’atur puguin
tornar a ocupar-se com més aviat millor.
La Diada també ha estat marcada per la darrera
resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre el model d’immersió lingüística
a les escoles catalanes, just pocs dies abans del
començament del nou curs escolar. El català és la
llengua pròpia de Catalunya. Una llengua que conviu
especialment amb el castellà com a llengua habitual

El passat juliol va fer un any que més d’un milió
de catalans van sortir al carrer sota el lema “Som
una nació. Nosaltres decidim” en una històrica
demostració de força, on es va posar de manifest
que el poble català és un poble viu i enèrgic, que no
accepta que cap tribunal trepitgi la seva sobirania i
que, recollint el relleu de les generacions que l’han
precedit, treballa per preservar la llengua i la cultura
catalanes com a elements centrals de la seva identitat.
Avui, pocs mesos després del primer aniversari
d’aquella marxa multitudinària, vivim immersos en
una dura crisi econòmica que està posant a prova
la nostra cohesió social. Al mateix temps, som
testimonis, com s’ha vist recentment, d’atacs contra
el nostre autogovern i contra la llengua catalana que
tenen com a objectiu debilitar les institucions troncals
de Catalunya i diluir la nostra identitat nacional.
Però des de CIU volem recordar l’extraordinària
capacitat que el poble català ha demostrat al llarg
de la seva història per aixecar-se després de les
desfetes i per enfortir-se davant de les adversitats.

sus hijos. Tras 30 años de políticas nacionalistas, la
sociedad catalana merece, como siempre hemos
defendido, una escuela que ofrezca a nuestros
jóvenes una educación trinlingüe que les prepare para
un mundo cada vez más competitivo.
El govern de Catalunya debe velar más por la
pluralidad que representamos el conjunto de los
catalanes y menos por la ideología nacionalista
que sólo sirve a una parte. Tenemos la oportunidad
de ofrecer a los jóvenes una educación más libre,
más rica y más plural. Y tenemos la oportunidad de
apostar por lo que más necesitan nuestros jóvenes:
una educación de mayor calidad. Queremos que el
catalán sea una lengua vehicular y queremos que
el catalán crezca y sea cada día más fuerte, por eso
queremos que sea visto como una lengua de libertad.
El catalán debe seguir siendo lengua vehicular en la

de molts catalans i catalanes i també amb d’altres
llengües. No renunciarem a què el català sigui la
llengua d’integració, cohesió i superació social i
individual. I defensarem el nostre model d’immersió
lingüística que compta amb un ampli consens social
i està avalat per la gran majoria de la comunitat
educativa. El model lingüístic de l’escola catalana ha
estat un model d’èxit que és garantia de la nostra
unitat civil i gràcies al qual la nostra societat gaudeix
d’un bon nivell d’educació. La immersió lingüística,
enfront d’altres models, permet un sistema educatiu
sense separar els nois i les noies per raó de llengua.
A més, s’ha demostrat que aquest model permet el
coneixement de les dues llengües oficials en acabar
l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social
i la igualtat d’oportunitats. Defensem el bilingüisme
com una riquesa de la nostra societat, i apostem
pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre
sistema educatiu.
La història de l’Onze de Setembre ens diu que davant
de les dificultats, fins i tot les més dures, els catalans
i les catalanes ens aixequem i iniciem la represa, la
reconstrucció, el futur. Hem après, al llarg de la
història, que com més difícils són les condicions i
les adversitats, més important es mostra el caràcter
del nostre poble. A les crisis, de tot tipus, hem de
respondre com sempre ho hem fet: sense claudicar,
sense resignar-nos, sense esperar. Treballant i posantnos dempeus.

Estem completament convençuts que, amb valors
com el treball, l’esforç i la unitat que des de fa segles
han estat les nostres millors armes per superar les
dificultats, aquesta vegada, per complicats que siguin
els reptes se’ns plantegen, també ens en sortirem.
No podem permetre que una vegada més i quan
s’acosten eleccions generals alguns partits utilitzin el
tema de la llengua per enterbolir un model educatiu
consolidat, avalat per la majoria de la societat
catalana. Existeix una gran majoria en el país que
dóna suport al model de la immersió lingüística. Com
s’ha demostrat aquests darrers dies, la major part de
la societat civil i de la comunitat educativa, així com la
majoria de les forces polítiques de l’arc parlamentari
català, s’han posat al costat del Govern en la defensa
del sistema català. Per tant, mentre es mantingui
aquesta majoria, el model d’immersió lingüística no
es posarà en qüestió.
Cap dels pilars de la nostra identitat com a poble i com
a País són qüestionables. Com ha dit el President Mas:
“amb el tema de la llengua no s’hi juga.” A Catalunya
hi ha coses que són inqüestionables.

escuela pública, pero el castellano también debe serlo.
Hay muchas fórmulas que lo permiten. Sólo falta la
voluntad y el compromiso del govern.
La sociedad catalana está preparada para una escuela
trinlingüe, porque es una sociedad plural. Catalunya
es plural y lo demuestra el ejemplo de los principales
diarios catalanes, que tienen ediciones en ambas
lenguas, el ejemplo de los colegios privados, que
ofrecen una educación como mínimo en tres lenguas,
y el ejemplo de una sociedad que vive el bilingüismo
con toda naturalidad.
Una educación trinlingüe es, pues, una garantía de
libertad, una garantía de los derechos de los padres
y de los hijos, una garantía de mayor calidad y una
garantía de un mejor futuro.
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ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR
L’Ajuntament de la Canonja vol conèixer la vostra opinió sobre la Festa Major 2011, 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) en horari d’obertura de la Biblioteca:
Sexe:
Edat:

HOME
0-5

6-10

		
11-15

DONA
16-20

21-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-MÉS

Carrer de residència (opcional):

•Com valoraries la durada de la Festa Major?:
Curta (pocs dies)			

Bé			

Llarga (massa dies)

•Valora de 0 (gens) a 5 (molt) tot el conjunt d’actes de la Festa Major:
-BALL FESTA MAJOR MASRICART
-SOPAR DE L’AMISTAT
-MAMUT ROCK
-SOPAR ECOLÒGIC I JAM SESSION
-PREGÓ DE FESTA MAJOR
-TRONADA INICI FESTA MAJOR
-CORREFOCS I REMULLADA
-BALL DIA 12 - LA BANDA DEL DRAC
-FIRA DE CIRC - PASSABARRET
-CANONJAM VOL.2 - HIP HOP FESTIVAL
-BALL DIA 13 - ORQUESTRA CRISTIAN & DOMÈNEC
-BICICLETADA POPULAR
-VERMUT I PAELLA POPULAR
-EXHIBICIÓ CASTELLERA
-HAVANERES I ROM CREMAT
-BALL DIA 14 – ORQUESTRA CIMARRON
-SEVASTIVAL SUMMER SOUND
-BALLADA DE SARDANES
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-CONCERT DE FESTA MAJOR - ORQUESTRA COSTA BRAVA
-BALL DIA 15 - ORQUESTRA COSTA BRAVA
-CANONJAVENTURA
-CERCAVILA TANDARICA CIRCUS PASSABARRET
-CASTELL DE FOCS

•Els motius per a no assistir a més actes han estat:
Temàtiques poc interessants

Incompatibilitat horaris o dates

Desconeixement activitats

Altres

-Els motius per a no assistir a més actes han estat altres (explica’ls):

•Assenyala amb quines d’aquestes frases estàs d’acord?:
La Festa Major actualment està força ben plantejada.
La Festa Major fomenta la participació ciutadana.
La Festa Major necessitaria alguns retocs.
La Festa Major s’hauria de canviar a fons.
La Festa Major està massa dirigida als joves.
La Festa Major està massa dirigida a la gent gran.
La Festa Major està massa dirigida a la població infantil.

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

•Trobes a faltar alguna activitat?

•Estaries interessat/interessada en participar en una comissió de festes?

Sí

No

En cas afirmatiu, indica el teu nom i cognoms, correu electrònic i telèfon o, si vols que el qüestionari segueixi sent anònim,
dirigeix-te al Castell de Masricart (en horari de la Biblioteca) per donar les teves dades.
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