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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 9.00 a 13.00 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 dijous 9.30 a 12.30 h
ssocials@lacanonja.cat

-SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona)
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
siad@lacanonja.cat

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: dimarts de 9 a 12 h 
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 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 15.30 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: El dijous de 9 a 12 h, cada dues setmanes
Concertar cita prèvia de dilluns a dijous de 9.30 a 12.30 h o al 
telèfon 977 546 100
Preu: 10 €

  Servei de Quiromassatge
Horari: Dilluns de 15 a 18.30 h
Preu: 10 €

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

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Telf. 977 549 480

Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom - La Platja ja que a 
l’estiu allarguen el recorregut.
Línia 11: Sector Nord - Colom
Línia 35: La Canonja – Bonavista – Colom
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial Tàrraco 
– Arrabassada (servei nocturn, funciona les nits de dijous, 
divendres, dissabtes i vigílies de festius).

Més informació a:  http://www.tinet.org/~emt/

-CASAL 
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.15 a 19.00h. Dimecres i 
divendres de 15.00 a 19.00h

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 13.00 h i 
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la 
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes 
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a 
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dis-
sabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 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: de 15.30 a 19.00 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 9.00 a 13.00h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: De dilluns a divendres de 16 a 20 h. de la tarda.
Divendres i dissabtes de 10 a 13 h.
En vacances escolars:  De dilluns a divendres de 9 del matí a les 
13 h. Dilluns de 4 a 8 de la tarda.
El mes d’agost està tancat per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres 
de 16.00 a19.00h.
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
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
675786040 
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Ampa de l’Escola La Canonja
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 

Autobusos a 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.

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

www.lacanonja.cat

La foto
històrica

La fotografia correspon a la Festa Major d’Estiu de l’any 1999.

El pregoner Sr. Josep Sabaté Piñana es disposa a encendre la Tronada en presència de l’Alcalde Roc 
Muñoz. La persona que dóna la flama per l’encesa és Ángel Baldayo, que ha viscut més festes majors 
que molts canongins, al voltant d’una trentena.

Ángel Baldayo ens explica que va començar a treballar al nostre poble contractat per Sebastià Falguera 
fent una traca que anava des del final del carrer Masricart fins davant de l’Ajuntament. Allí es feia una 
rematada aèria.

Més endavant van venir els castells de focs a les timbes de sota la plaça de Catalunya, després al des-
campat que hi havia a l’avinguda Collblanc i actualment a l’avinguda de les Garrigues.

De tots aquests anys, únicament recorda una ocasió en que es va haver de suspendre el castell de focs 
i va ser a causa d’una tempesta.

Animador de moltes de les festes de les nostres contrades, explica amb orgull que va ser guanyador de 
les 4 primeres edicions del concurs de focs artificials organitzat per l’ajuntament de Tarragona.
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AJUNTAMENT DE 
LA CANONJA

núm 20

 Després de la gran festa ciutadana del passat 15 d’abril 
els canongins i canongines tornarem a sortir al carrer, aquest cop 
per celebrar la Festa Major d’Estiu.

En aquest any tan especial l’Honorable senyora Marina Geli i Fà-
brega, consellera de Salut, donarà inici a les festes pronunciant 
el pregó.

La seva visita a la Canonja té, a més a més, l’objectiu de signar el 
Pacte de Salut entre la Conselleria i l’Ajuntament. Aquest pacte 
serà el punt de sortida que permetrà la construcció d’un Centre 
d’Atenció Primària a la nostra localitat.

Aquesta obra, tan esperada per tothom, comença així a posar-se 
en marxa després de  moltes gestions per part d’aquest Ajunta-
ment. D’entre aquestes, voldria destacar la requalificació que s’ha 
fet dels terrenys per tal de construir-hi aquest equipament. Tam-
bé, s’està realitzant en diferents fases el projecte d’urbanització 
de tota la zona, la primera correspon, precisament, a l’accés del 
CAP.

Un cop acabat el projecte, la Canonja disposarà d’un centre adequat a les diferents demandes de 
salut del nostre futur municipi com ara l’atenció primària, sexual i reproductiva i de rehabilitació. 
Tant és així que en el programa funcional es contemplen entre d’altres les àrees de medicina 
general, pediatria, salut mental, odontologia, educació sanitària, atenció sexual i reproductiva, 
rehabilitació, treball social, personal sanitari, administració, magatzem i instal·lacions.

La superfície del solar de construcció és de 1875 m2, i d’aquests, el CAP n’ocuparà 1450. El pres-
supost del total de les obres que inclou els honoraris de redacció, l’estudi de seguretat, l’expedient 
d’activitat, les llicències i subministraments, és de 3.131.000 € IVA inclòs.

Personalment, em sento orgullós de poder signar amb l’Hble. Sra. Marina Geli aquest pacte que 
resoldrà una de les necessitats més importants de la Canonja, adequant d’aquesta manera els 
serveis de salut al nombre cada cop més elevat d’habitants del nostre poble i a la nova realitat 
com a municipi.

  Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Treballem per la salut 
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Primera cloenda de l’escola Abril

haestatNOTÍCIA

II Edició dels Tres Tombs a la Canonja

 Diem adéu al curs amb el bon record que ens va deixar el passat dissabte 19 de juny la I Cloenda de Curs 
de la nostra escola.

Nervis infantils en el recull de cançons en català i anglès que van preparar els nostres alumnes i les seves tutores per 
demostrar a les seves famílies una petita part de tot el que han après durant aquests mesos.

Alegria al pati durant els jocs organitzats després per l’AMPA.
Dinar de germanor entre les famílies veteranes i les que s’incorporaran 
al setembre...
Xerinola amb l’Isidre Arau a l’hora de la sobretaula...
En definitiva, una jornada de convivència de tota la nostra comuni-
tat educativa que va superar amb escreix la previsió de l’Organització: 
dues-centes persones!!!
Des d’aquí, el nostre agraïment a les famílies, als nens i les nenes, a 
l’Ajuntament i a les mestres que van fer possible aquest dia tant espe-
cial. Us desitgem un bon estiu !

Escola Abril 

 Els dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig, es van 
celebrar a Salamanca els Campionats d’Espanya de 
Judo d’edat escolar per a seleccions autonòmiques, 
en el que van participar més de 800 atletes de 16 
comunitats autònomes.

El canongí David García Tornè que participava amb la 
Selecció Catalana va aconseguir medalla de bronze 
en la categoria Infantil de -46Kg.

Des de la regidoria d’Esports volem felicitar a aquest 
jove esportista canongí per l’èxit aconseguit en 
aquest campionat i animar-lo a continuar aquesta 
trajectòria dins del món del judo.

Emotiva entrega d’orles a l’IES Collblanc

 El dia 27 de juliol es va celebrar la segona edi-
ció del Tres Tombs de la Canonja. La jornada va començar 
amb un bon esmorzar de germanor per tots els partici-
pants per començar el recorregut amb força a les dotze del 
migdia. Un any més, els Tres Tombs han obtingut un gran 
èxit de participació, 115 genets a cavall i 35 carruatges, en 
total unes 400 persones amants dels cavalls a més a més 
del notable públic, del mateix 
poble i de diferents localitats, 
que va venir a la Canonja. Cap 
a la una del migdia, a la plaça 
del Castell, els participants van 
rebre la benedicció i van ser 
obsequiats amb un record de la 
jornada.

L’acte va estar organitzat per 
les regidories de Cultura i Re-
lacions Ciutadanes i per Los 
Amigos del Caballo de la Ca-
nonja, amb la col·laboració dels 
grallers de l’Orfeó Canongí, del 

Fi de curs a
l’Escola d’Adults

 El passat 22 de juny va finalitzar el curs 
2009/2010 de l’Escola d’Adults dependent de la regido-
ria d’Educació de l’Ajuntament de la Canonja. Van ser un 
total de 49 les persones inscrites a algun dels quatre pro-
grames formatius desenvolupats: Formació Instrumen-
tal, amb els seus 3 nivells progressius; Català Nivell Bàsic 
i Castellà Nivell Inicial.

Les motivacions i objectius que han portat l’alumnat a 
l’aula són ben diversos: per a unes persones aprendre a 
llegir i a escriure és una de les il·lusions de la seva vida 
encara que es tinguin 70 anys; per a altres assegurar un 
redactat amb un mínim de correcció és prou important, 
perquè els fa sentir més autònoms i no tan dependents; 
per algunes persones els suposa el primer pas i un 
dels més claus per poder comunicar-se amb l’entorn i 
conèixer la nostra cultura; un bon nombre s’esforça per 
assolir un nivell de català que els faciliti l’accés o la millo-
ra en el món laboral o simplement que els permeti poder 
entendre i expressar-se amb la llengua d’aquí; i també 
per a molts, anar a l’Escola els dóna la possibilitat de rela-
ció amb altres i que en ocasions es transforma amb amis-
tats de llarga durada. L’Escola d’Adults ha tancat portes 
amb els objectius previstos complerts.

Un canongí medalla de 
bronze de judo

 En tota trajectòria escolar s’acaben unes 
etapes i se’n comencen de noves, el dia 18 de juny es 
va celebrar un dels actes més emotius del curs: el lliu-
rament d’orles dels alumnes de quart d’ESO i segon de 
BAT. A la sala polivalent del nostre institut s’hi va aple-
gar tot l’alumnat, acompanyat de les seves famílies, 
representats del professorat, Inspecció, Ajuntament i 
AMPA.   Va ser un acte entranyable, que, de ben segur, 
ha deixat un record inoblidable en el seu cor.

Cal destacar també la jubilació del nostre company, 
el professor Agustí Gasol, mestre vocacional amb una 
tota una vida de dedicació a l’ensenyament, i de la 
nostra conserge la Sra. Carmen  Clavijo. 

Grup Hípic La Canonja i de l’associació de veïns la Unión 
del Sector Norte. 

Des de les regidories es vol agrair especialment a Santiago 
Padilla Pagán i Gonzalo Quiros Aguilar, coorganitzadors 
dels Tres Tombs i membres de los Amigos del Caballo, la 
seva dedicació en aquesta celebració.

ull punts i apart

Per últim, desitjar-vos unes ben merescudes vacan-
ces i a reveure el dia 7 de setembre amb energies 
renovades!

IES Collblanc
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núm 20 serànotícia

 Com a cloenda de l’activitat de l’hort, que hi 
varen participar tots els alumnes de l’escola, els de Cicle 
Inicial van muntar un petit mercat a la porta de l’escola 
per a vendre els productes que ells mateixos havien 
plantat i també per a fer pràctiques amb l’euro i cèntims 
d’euro en tornar el canvi en les vendes.

El curs vinent, els nostres 
alumnes es trobaran amb una 
sèrie de novetats a la nostra 
escola. En primer lloc, les clas-
ses començaran el dia 7 de 
setembre en jornada de matí i 
tarda, i farem una setmana de 
vacances a mitjans del segon 
trimestre. Els alumnes de 5è 
es trobaran a les seves classes 
amb les noves Pissarres Digi-
tals Interactives comprades gràcies al Programa Tu Aju-
des de Caixa Tarragona amb els vots de moltes persones 
de la Canonja.

El curs 2010/2011 l’iniciarem amb un curs més a Primària, 
però amb dos mestres menys, degut a les últimes reta-
llades del Departament d’Educació, però tot i així i una 
vegada més, l’equip directiu i el claustre farem els esfo-
rços necessaris per a que no minvi la qualitat del procés 
d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.

I per últim, volíem dir, que estem creant un entorn virtual 
per a tots els membres de la comunitat educativa de la 
Canonja, és a dir, un punt de trobada cibernètic en el que 
mestres, pares, mares i alumnes tinguem l’escola més a 
prop, només a un sol “clic”.

Escola La Canonja L’ajuntament de la Canonja des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica i l’empresa Turismedia està elabo-
rant un plànol comercial actualitzat del terme municipal 
i els nous carrers del poble. En aquest plànol  quedaran 
reflectits també els comerços, les empreses canongines.

A més a més de la informació estrictament comercial, con-
tindrà també un resum històric del nostre poble amb els 
últims esdeveniments referents a la recent aconseguida 
municipalitat i els importants descobriments i troballes 
arqueològiques de la riera de la Boella.

Diverses empreses han col·laborat  també inserint publici-
tat en aquest plànol que en breu espai de temps estarà a 
disposició de tothom.

 La col·laboració del Teatre Màgic amb 
l’Impossible té la seva torna el mes d’octubre amb la par-
ticipació del Patronat de Cultura en aquest esdeveniment. 
El Teatre Màgic té la seu a Tarragona però l’any passat ja 
va fer dues de les seves representacions al nostre poble.

Enguany, la sala Mestre Gols de l’Orfeó Canongí acull 
dos il·lusionistes de renom internacional els dies 22 i 23 
d’octubre: 

“Praeludium de Màgia en 
Si Major” és l’espectacle 
que ens oferirà Hausson 
dins el festival Teatre Mà-
gic. Un music – hall d’ahir 
per a un públic d’avui. Un 
espai escènic neutre, buit, 
que de sobte se’ns omple 
de misterioses projeccions,  
manipulacions, aparicions, 
desaparicions...

“Màgia i ombres xineses” 
és l’aportació de Iñaki Za-
baleta: Aquest jove mag 
argentí ha presentat el seu 
art per teatres i sales de 
tot el món i entre la seva 
llarga llista de premis des-
taca el premi mundial de 
cartomàgia (FISM La Haia 
2003).

 L’any 2008 el Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart va programar una actuació de Lídia Pujol al mes 
de setembre. L’èxit i les bones crítiques al voltant d’aquest 
format melodramàtic de cançó, vàren fer que l’any 2009 
es programés també l’actuació de Menaix a Truà, que tam-
bé fou acollit amb una molt bona participació i nombrosos 
aplaudiments.

Enguany, seguint aquesta línia, i amb el suport del progra-
ma “En Gira” de la Generalitat de Catalunya i el programa 
de suport a la programació cultural de la Diputació de 
Tarragona, es pot comptar amb dues actuacions de for-
macions musicals de sòlida trajectòria dins d’aquesta línia 
entre el pop i la cançó popular.

El dissabte 18 de setembre a la nit, visitaran de nou la Ca-
nonja, Las Migas amb el seu flamenc que beu de la tradició 
i de la barreja de músiques tan difere nts com la procedèn-
cia de cadascuna de les seves components.

El Diumenge 26 s’acostarà des 
de Constantí en Joan Reig i 
el grup Refugi amb el seu re-
pertori de cançons amagades 
per donar a coneixer “La Nova 
Cançó als més joves i per a que 
els més grans recordin un dels 
moviments més importants de 
la cultura catalana.

 25è aniversari..; 25 anys d’Escola d’Adults...; 
24 + 1= Escola d’Adults; ¼ de segle d’Escola d’Adults...
Es pot dir de formes diferents, però el fet és que aquest 
nou curs acadèmic, 2010-2011, l’Escola d’Adults de la 
Canonja fa 25 d’anys al municipi. Especialment, al llarg 
d’aquest curs es duran a terme diverses activitats pro-
gramades (encara per acabar de determinar al tanca-
ment de l’edició d’aquest butlletí municipal) per emfa-
titzar aquest aniversari singular i únic al nostre poble 
de la Canonja.

L’Escola d’Adults també fa història tot coincidint amb 
la plena autonomia municipal. És tota una trajectòria 
a tenir en compte i a valorar. No ho diu la Montse Solé 
com a professora que ha viscut tot aquest període des 
del seu inici; és la pròpia institució, la tasca duta a ter-
me i el seu alumnat que en parlen i en reivindiquen el 
seu reconeixement . La formació de persones adultes 
que s’ha realitzat, s’ha caracteritzat per una evolució i 
contínua readaptació cap als seus destinataris, com per 
exemple: en el seu horari, en les seves ofertes i reptes, 
en la resposta a les necessitats de les persones nouvin-
gudes. És un dret de la població, n’és una educació/for-
mació més. Analitzar, processar, produir, inferir, recordar, 
deduir, cercar, respectar, etc, etc... aquestes són algunes 
de les competències bàsiques que s’impulsen i fomen-
ten des de l’Escola conscient com n’és que repercuteixen 
directament en una millora del desenvolupament de les 
capacitats personals, de relació, d’hàbits i actituds; Ha-
bilitats que permeten un millor accés al mercat laboral, 
un augment de l’autoconfiança, un desenvolupament 

I ja en són 25

Torna el teatre màgic a la Canonja

Una música molt especial 
pel final de l’estiu

El nou curs estrenarà calendari 
escolar i pissarres digitals

Nou plànol comercial del poble

de les estratègies cognitives i afectives dins dels valors 
de la convivència i la participació, en el marc cultural 
de la societat.

L’oferta formativa per aquest curs que s’iniciarà el 
proper mes de setembre serà: Formació bàsica Cicle de 
formació instrumental: Nivell 1: iniciació a la lectu-
ra i l’escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català 
inicial; iniciació a l’ordinador;... Nivell 2: millora en les 
habilitats de la lectura i escriptura; operacions bàsi-
ques del càlcul matemàtic; català bàsic 1; ampliació 
en les noves tecnologies;... Nivell 3: desenvolupament 
de la lectura i escriptura; operacions bàsiques i altres 
conceptes matemàtics; temes de cultura general; ús 
de les noves tecnologies; català bàsic 2 i 3;... Ensen-
yaments inicials i bàsics Llengua castellana: Castellà 
inicial: Adreçat a les persones immigrants que no te-
nen cap coneixement de la llengua castellana. Castellà 
1: Adreçat a les persones immigrants que tenen un 
coneixement inicial de la llengua castellana . Llengua 
catalana: Nivell elemental: Adreçat a aquelles persones 
que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, es-
coltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriu-
re) en llengua catalana . FELIÇ ANIVERSARI! 

 

Escola d’Adults
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Marina Geli, pregonera de la Festa Major d’enguany

 Marina Geli i Fàbrega va néixer el 1958 a 
Sant Gregori (Girona). Llicenciada en Medicina per la 
Universitat de Barcelona i especialista en Medicina 
Interna, és membre del Col·legi Oficial de Metges de 
Girona i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

Després de treballar com a metgessa adjunta a 
l’Hospital Josep Trueta de Girona (1981-1989), es va 
especialitzar en malalties infeccioses, en la sida, en 
la prevenció comunitària i en la disminució psíqui-
ca. Va ser responsable mèdica del Centre Joan Riu 
– Consorci Sant Gregori (1981-1990), de l’Associació 
Aspronis (1990-1995), de l’Associació Comunitària 
Antisida de Girona (1991-1995) i de la Federació Ca-
talana d’ONG – SIDA.

Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
des del 1996, va entrar en política com a regidora de 
l’Ajuntament de Sant Gregori en qualitat d’indepen-
dent dins de la llista del PSC, lloc que va ocupar en-

El jovent està de festa

 Per les festes de la Canonja la Regido-
ria de Joventut, a través del Punt d’Informació 
Juvenil, ofereix als joves una àmplia oferta d’ac-
tivitats i propostes de festa. 

El dissabte dia 14, es podrà gaudir d’un torneig 
de Pro Evolution Soccer 2010, el mític joc que 
porta la febre del futbol al món dels videojocs. 
Aquest torneig forma part de la lliga nacional 
i està previst acollir uns 124 participants, entre 
ells als millors jugadors de Catalunya per a que 
puguin aconseguir els últims punts de la tem-
porada. 

També tindrà lloc una jornada de Hip Hop, des-
tinada a promocionar grups de la zona, que 
compartiran cartell amb grups com Manodura, 
Urbandalos i Fetitxe 13, aquests últims, compo-
nents de La via muerta. La jornada de hip hop 
anirà acompanyada d’exhibició de breakers i balls 
de hip hop, batalles freestyle, micro lliure, con-
curs de grafits i també d’una pista de skate per a 
tots aquells que vulguin fer ús dels seus skates, 
rollers i bmx mentre gaudeixen de la música dels 
concerts. 

L’última nit de les festes, a partir de les 2 de la 
matinada, un dj punxarà per aquells joves que 
encara tinguin ganes de gresca. Al correu joven-
tut@lacanonja.cat podreu demanar informació 
de qualsevol de les activitats.

Col·lecció DETALLS i SENSACIONS 
d’ANTONIETA VECIANA GUINOVART

 Aquesta exposició m’ha motivat a expres-
sar-me pintant moments i situacions que visc del 
meu entorn,  llocs, espais i colors que formen part 
de mi. M’agradarà compartir-los, us espero.

la Canonja, Antonieta.

Col·lecció MARE TERRA  
d’ADELAIDA BORRAS LLOP

He tingut moltes ganes de crear la col·lecció “Mare 
Terra”, fer un sol molt cremat en el sentit literari, fer 
aigues, terres…
Fer persones amb força fent costat a l’evolució, ple-
nes de positiva fertilitat i mostrant que som part de 
molts sistemes interconnectats com el sistema solar.
En concret les obres que porto a la Canonja, són un 
cant al nostre poble, a la seva municipalitat recupe-
rada i els seus millors sommis.
Amb estimació,

Madrid, Adelaida.
 Potser els anys de crisi no són propicis 
pels pressupostos, però enguany a la Canonja han 
estat molts els moments que ens han fet sortir al 
carrer a celebrar. El principal, i que ens ha fet feliços 
a tots, ha estat la consecució de la plena municipa-
litat el dia 15 d’abril.

Ara ens arriba de nou la Festa Major, la de l’estiu, la 
que ens fa estar gairebé tot el dia al carrer. De fet, 
cada any hi ha més actes gràcies en bona part a les 
entitats que hi participen i ajuden a confeccionar 
aquesta festa.

El programa d’enguany presenta algunes novetats 
de les que us convido a gaudir, fent menció molt 
especial del dinar popular del dilluns 16. No oblideu 

treure el tiquet!!!

Ens veiem a la Festa.

Francisco Domínguez Sánchez

Regidor de festes

FESTA DE MASRICART 
Dijous 5 d’agost. Mare de Déu de les Neus
A les 6 de la tarda a la plaça del Castell.
Jocs de Cucanya.
Inscripcions a 2/4 de 6 a la mateixa plaça.

A les 8 del vespre. Missa solemne a l’església de la 
Mare de Déu de l’Esperança.
Comitiva d’autoritats, gegants Bià i Esperança i els 
grallers de l’Orfeó Canongí cap a la plaça. 

Aperitiu popular.

A les 11 de la nit Ball amb el grup “París la Nuit” a 
la plaça del Castell. 

JORNADA POPULAR AL POLIESPORTIU  - Diumenge 15 d’agost
 Durant tot el dia campanya Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple.

Exhibició de kayac polo. De 10 a 11 del matí.

Activitats infantils (de 3 a 5 anys).
Circuit vial motos feber.
Circuit psicomotricitat.
D’11 del matí a 1 del migdia.

Classe popular d’aquagym. De 6 a 7 de la tarda.

tre el 1984 i el 1992. En aquest mateix període també 
va ser membre del Consell Comarcal del Gironès. Ha 
estat diputada al Parlament de Catalunya des del 1995 
fins al seu nomenament com a consellera de Salut del 
Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2003; pre-
sidenta de la Comissió de Política Social (1996-1999) i 
portaveu de Política Social al Parlament de Catalunya 
pel PSC (1999-2003). 
L’any 2000 es va fer 
càrrec de la primera 
secretaria de la fe-
deració del PSC a les 
comarques de Girona 
fins a l’octubre del 
2008 en que va ser es-
collida presidenta.

És consellera de Salut 
des del 28 de novem-
bre del 2006.

Festa Major d’Estiu Festa Major d’Estiu 

Classe popular d’spinning. De 9 a 10 de la nit.
Inscripcions limitades.

Exhibició de Karate. 10 de la nit.
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Tot seguit: Tronada popular a l’avinguda de 
les Garrigues.
A càrrec de la pirotècnia Ángel Baldayo.

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

Participació al correfoc dels Gegants Bià 
i Esperança fins a la Casa de la Vila, on 
descansaran fins l’endemà que també tindran 
molta feina.

Ball de Festa Major.
Plaça de Catalunya. A les 12 de la nit amb 
l’Orquestra Tandem.

Dissabte 14
Matinades.
Com ja és tradicional a les nostres contrades al 
matí de la jornada castellera.
Sortida des del carrer Raval. 8 del matí.
Itinerari: Sortida de la font de la Raval, 
Garrigues, Alcalde Marian Fonts i Ciurana, Nou, 
Ravaleta, Sant Sebastià, Antigons, La Florida, 
Marina, Mestre Gols.
A càrrec dels grallers de l’Orfeó Canongí i 
Trabucaires de la Unió Anelles de la flama de 
Valls.

Campionat de natació.
Piscina municipal. De 10 del matí a 1 del migdia.
Inscripcions al Poliesportiu.
Organitza Regidoria d’Esports.

Concurs d’escalada.
Per a nois i noies d’entre 10 i 17 anys.
Rocòdrom del Club Excursionista la Canonja.
De 10 del matí a 2 del migdia.
Organitza Club Excursionista la Canonja.

Torneig de Pro Evolution Soccer 2010.
Poliesportiu Municipal. D’11 del matí a 7 de la 
tarda.
Organitza Regidoria de Joventut.

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

El Temple d’Agni.
Avinguda Collblanc. 1 del migdia.
Espectacle Infantil a càrrec de la companyia 
Passabarret.

Exhibició castellera.
Davant de l’Ajuntament. 2/4 de 7 de la tarda.
Xiquets de Tarragona i Nois de la Torre.

Hip Hop Jam La Canonja i Skate Park.
Plaça Ernest Lluch. De 7 de la tarda a 4 de la 
matinada.
Organitza Regidoria de Joventut.

Dissabte 7
Macrofesta infantil.
Carrer Raval, davant de la Societat la Nova 
Amistat. De 6 de la tarda a 10 de la nit amb 
xocolatada, inflables i altres activitats infantils.
Organitza Societat la Nova Amistat.

Mamut Rock.
Plaça de Catalunya.
Des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la matinada.
Organitza Regidoria de Joventut.

Presentació de la samarreta de la Festa Major 
dissenyada per la canongina Mo Espasa.
Sorteig de samarretes entre els compradors 
d’entrepans!!!
Organització i venda a càrrec dels amics  dels 
gegants i grallers de l’Orfeó Canongí de 
manera conjunta amb la Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament.

Actuació dels grups:
The Jodes, Pinball, Los Ausentes, RSK.

De dilluns 9 a divendres 13
Torneig de futbol 7 Jove.
Inscripcions al poliesportiu.
Organitza Regidoria de Joventut.

Dimecres 11

Inauguració de l’exposició.
COMPART!M 
A.BORRAS LLOP A.VECIANA-GUINOVART.
Castell de Masricart a les 8 del vespre.

Horari d’obertura durant la Festa Major: del 12 al 
16 d’agost de 5 a 8 del vespre.
Horari a partir del 6 de setembre: Tardes 
de dilluns a divendres de 4 a 8 i matins de 
divendres de 10 a 1.

Dijous 12
Teatre “Seis yayas para seis yayos”.
Orfeó Canongí. 8 del vespre.
A càrrec de la companyia Las chicas de oro.
Entrada gratuïta (aforament limitat a la capacitat 
de la sala).
Organitza Regidoria d’Acció social i Ciutadania.

Divendres 13
Vestida dels gegants Bià i Esperança i 
primera balladeta de la Festa Major.
Has fet ballar mai un gegant?
T’hi atreveixes?
No t’ho pensis més i endavant!!! 
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.
2/4 de 9 del vespre.
A càrrec de l’Hble. Sra. Marina Geli i Fàbrega,
Consellera de Salut del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Un cop finalitzat el pregó: Anada d’autoritats 
a l’encesa de la tronada amb l’acompanyament 
dels gegants i el grup de grallers de l’Orfeó 
Canongí.

Chacovachi.
“Cuidado!, un payaso malo puede 
arruïnar tu vida”.
Carrer Raval. 8 del vespre.
Espectacle de Clown produït per Passabarret.

Havaneres i rom cremat.
Davant de l’Ajuntament. 2/4 de 10 de la nit.
Grup Port Vell.

Gran ball de Festa Major.
Plaça de Catalunya. 12 de la nit.
Orquestra Swing Latino.

Tot seguit: DJ Jove fins la matinada.
Organitza Regidoria de Joventut.

Diumenge 15
Primeres matinades de Festa Major.
Sortida des de Mestre Gols. 8 del matí.
Itinerari: Sortida de la font de la Raval, Marina, 
Verge de les Neus, Masricart, Plaça del Castell, 
Major de Masricart, Escultor Martorell, Carrasco 
i Formiguera, Poetes Bertran, Garrigues, Bisbe 
Miquel Domènech i Veciana, Devesa, Sant 
Antoni, Raval i Mestre Gols.
A càrrec de grallers de l’Orfeó Canongí i 
Trabucaires de Valls.

Jornada popular al Poliesportiu. 
De 10 del matí a 10 de la nit.

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

Anada a ofici amb els gegants Bià i Esperança 
i la Cobla Principal de Tarragona.
Sortida des de la casa de la vila.
2/4 de 12 del migdia.

Ofici de Festa Major
Missa solemne en honor a la Mare de Déu 
d’Agost.
Com s’escoltava antigament i com s’escolta 
actualment a moltes esglésies de les nostres 
contrades, aquest any sonarà de nou la gralla en 
el moment de l’Ofertori.

Processó per la part alta del poble amb la cobla 
i els gegants.
Toc de processó.

Ballada dels gegants Bià i Esperança i 
sardanes.
Carrer Raval. 1 del migdia.
A càrrec de la cobla Principal de Tarragona.

Partit de futbol de Festa Major.
Camp de futbol municipal.
CF La Canonja -  UD Espanya Canonja.

Finals dels campionats de Futbolí, 
Dards, Ping-Pong, billar de Caramboles 
i Dòmino.
Local de l’Orfeó Canongí. a partir de les 5 de 
la tarda.
Organitza Orfeó Canongí.

Inscripció prèvia al bar de l’Orfeó el dissabte 7 
d’agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre.
Preu 2€ per persona. Socis de l’Orfeó Canongí, 
gratuït.

Maku Jarrat.
Carrer Raval. 7 del vespre.
Artista de carrer.

Concert de Festa Major.
Plaça de Catalunya. 2/4 de 9 del vespre.
a càrrec de l’Orquestra Volcán.

Gran ball de Festa Major.
Plaça de Catalunya. 12 de la nit.
A càrrec de l’Orquestra Volcán.

Tot seguit: DJ Jove fins la matinada.
Organitza Regidoria de Joventut.

Dilluns 16
Bicicletada popular.
De 9 a 11 del matí.
Inscripcions al poliesportiu el mateix dia.
Organitza Regidoria d’Esports.

Festa aquàtica.
Piscines municipals. D’11 del matí a 1 del 
migdia.
Entrada gratuïta.
Organitza Regidoria d’Esports.

Vermut i paella popular.
A la rambla Collblanc. 1 del migdia.
Preus populars 3 Euros.
Venda de tiquets a l’Ajuntament.
Dies 9, 10, 11, 12 i 13  de 5 de la tarda a 8 del 
vespre.
Venda de tiquets al Castell de Masricart.
Dies 12, 13, 14 i 15 de 5 de la tarda a 8 del 
vespre.

Canonjaventura.
Plaça Ernest Lluch de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Inscripcions a la mateixa plaça a 2/4 de 5 de la 
tarda.

Antares: Emoció en moviment.
Avinguda de les Garrigues. 10 de la nit.
Malabars.

Castell de focs.
Zona de les Garrigues. 11 de la nit.
A càrrec de la pirotècnia Ángel Baldayo.

Col·laboren amb la Festa Major
Amics dels gegants de l’Orfeó Canongí.
CF La Canonja.
Club Excursionista la Canonja.
Companyia “Las chicas de oro”.
Grup de Grallers de l’Orfeó Canongí.
Mo Espasa.
Motor Club la Canonja.
Orfeó Canongí.
Patronat de Cultura del Castell de Masricart. 
Societat la Nova Amistat.
UD Espanya Canonja.

La Canonja 2010La Canonja 2010
P R O G R A M A 
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Com percebem la Canonja?

Com creu que l’Ajuntament 

ha informat als seus

ciutadans sobre el procés de 

Segregació de la Canonja?

	 Durant	el	mes	de	maig	el	gabinet	Ceres	
per	encàrrec	de	la	Regidoria	de	Participació	Ciu-
tadana	va	realitzar	un	estudi	sobre	 la	valoració	
que	els	canongins	i	canongines	tenen	vers	dife-
rents	àmbits	del	nostre	poble.

Aquest	 estudi	 es	 basa	 en	 diferents	 enquestes	
realitzades	 a	 un	 total	 de	 251	 persones	 majors	
d’edat	residents	de	la	Canonja.

enbloc

Taller de  manteniment de la  memòria per la gent gran

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI

-	Univers de Treball:	habitants	de	18	anys	o	més.

-	Grandària de la mostra:	251	individus.	

-	Dates de Treball de Camp:	entre	els	dies	3	i	7	de	maig	de	2010.	

-	El	marge d’error per	a	dades	globals	amb	un	nivell	de	confiança	del	95%	és		d’un	+/-		6,1%.

Us	presentem	a	continuació	un	breu	resum	amb	els	aspectes	més	destacats.	

Problemàtiques i preocupacions dels canongins

La	gran	majoria	dels	canongins	consultats	(9	de	cada	10)	consideren	que	a	la	Canonja	s’hi	viu	
bé	o	molt	bé,	amb	la	percepció	de	que	el	nivell	de	vida	en	els	darrers	anys	s’ha	mantingut	i	fins	
i	tot	augmentat.	
Entre	les	principals	demandes	està	la	millora	dels	equipaments i serveis sanitaris.	En	concret	
a	la	consulta	es	va	considerar		el	CAP	i	la	manca	de	serveis	sanitaris	com	el	segon	i	el	quart	
problema	del	municipi,	i	van	considerar	el	nou	CAP	com	el	projecte	de	futur	més	necessari.	La	
millora	dels	espais	verds	i	la	inseguretat	ciutadana	apareixen	també	com	dos	preocupacions	
entre	els	consultats.

	
Valoracions de serveis i equipaments

Entre	els	serveis	de	l’ajuntament els més valorats són	la	recollida de la brossa i la neteja i	
els	que	millor	han	evolucionat	són	l’augment	d’activitats,	tant	culturals	com	esportives.	Quant	
a	equipaments,	els	millors	valorats	són	la	Biblioteca	i	el	Poliesportiu	amb	notes	pròximes	al	8.

Projectes realitzats i de futur

Entre	els	projectes	realitzats	en	els	darrers	anys,	es	valora	molt	positivament	els	contenidors	
soterrats	i	la	zona	verda	Pins	de	Ca	Forgues.	Com	a	projectes	de	futur	els	canongins	prioritzen	
els	projectes	per	a	tot	el	municipi	com	són	el	nou	CAP	o	un	centre	de	dia.	

El procés de segregació

Un	88%	dels	canongins	saben	que,	actualment	el	procés	de	segregació	ja	s’ha	aprovat	i	que	La	
Canonja	és	un	municipi	independent.

	
Com	mostra	el	gràfic,	8	de	cada	10	valoren de manera positiva la informació	que	els	ha	
facilitat	l’ajuntament	al	respecte.

Entre	els	consultats	hi	ha	elevat	sentiment	de	pertinença	al	municipi:	9	de	cada	10	es senten 
Canongins/nes, en	la	mateixa	proporció	consideren	que	“els hi fa il·lusió que La Canonja 
sigui un municipi independent”	i	existeix	també	una	percepció	majoritària	que	la segregació 
millorarà el nivell de vida.

Respecte	a	la	consulta	del	2001,	el	sentiment	de	pertinença	es	manté	alt	però	ha	augmentat	la	
percepció	dels beneficis que pot aportar la segregació. 
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núm. 20  elracódelagentgran

 Des de la regidoria d’Acció social i ciu-
tadana es va organitzar el taller pel Manteniment 
de la Memòria dirigit a la gent gran. Aquesta 
activitat pretén treballar de manera integradora 
i sistemàtica per afavorir i millorar la capacitat 
memorística de la gent gran. El taller es desen-
volupa treballant en xarxa, fent sentir als par-
ticipants part activa de la comunitat, creant un 
espai on es valora la seva opinió i les experiències 

Taller de  manteniment de la  memòria per la gent gran
viscudes. L’eix fonamental del manteniment de la 
memòria és la motivació, ja que la motivació és 
un gran incentiu per al record. 

El taller es basava en la realització d’activitats 
molt pràctiques i dinàmiques, adequades a les ca-
pacitats i característiques dels destinataris. A tra-
vés d’aquestes activitats, els participants van ser 
conscients de les possibles mancances de la capa-

citat per recordar certes dades o esdeveniments. 
D’aquesta manera es va poder assolir l’objectiu i 
trobar entre tots plegats les estratègies més ade-
quades per fomentar i exercitar la memòria. 

El taller es va dividir en dos grups de 16 persones 
que formen part del col·lectiu de gent gran de 
la Canonja. Les diferents sessions es dugueren a 
terme al Centre Cívic durant el mes de juliol.

“Las Chicas de Oro” estrenen obra aquestes festes

 El 12 d’agost, a les 8 del vespre a l’Orfeó 
Canongí, organitzat per la regidoria d’Acció so-
cial i Ciutadania, la companyia “Las chicas de 
Oro” presenta “Seis yayas para seis yayos, amb 
la col·laboració de l’Orfeó Canongí i el Grup de 
Teatre Camàndules.
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Benvolguts	amics	i	amigues,

	
	 Em	 plau	 fer	 arribar	 una	 molt	 cordial	
salutació	als	amics	i	veïns	de	la	Canonja	amb	motiu	de	

la	nostra	festa	gran,	la	celebració	tradicional	i	popular	
d’essència	 més	 canongina.	 Em	 complau	 novament	
dirigir-vos	 unes	 ratlles	 per	 pregonar	 la	 importància	
que	té	la	Festa	Major	d’un	poble	per	a	la	seva	projecció	
més	fidel	de	la	identitat	i	de	la	personalitat	col·lectiva	
a	través	de	les	manifestacions	culturals	i	festives.

	
Cal	 només	 preguntar-nos	 quina	 experiència	 assoleix	
una	massiva	 implicació	 i	 participació	de	 la	gent,	per	
deduir	que	és	la	Festa	Major	la	que	aglutina	l´alegria	
d’una	 comunitat	 que	 vibra	 al	 voltant	 d’allò	 que	
unànimement	 es	 comparteix	 perquè	 se	 sent	 com	
a	 propi.	 Per	 tant,	 la	 Festa,	 com	 a	 patrimoni	 humà	 i	
cultural	nostre,	ens	obre	també	la	gran	oportunitat	de	

mostrar	aquells	elements	 i	símbols	que	 la	 integren,	 i	
donar-los	vida	i	valor	perquè	s´exhibeixen	carregats	de	
sentiment,	emoció	i	il·lusió.	

Així,	 doncs,	 que	 aquestes	 breus	 línies	 serveixen	 per	
felicitar-vos	 les	 festes	 i	 encoratjar	 tots	 els	 veïns	
per	 tal	 que	 continueu	 en	 aquesta	 línia	 entusiasta	 i	
participativa,	que	sempre	és	la	millor	garantia	per	tal	
d’assolir	tots	aquells	objectius	que	us	marqueu.

	
Us	desitjo	de	tot	cor	que	aquests	dies	de	Festa	serveixin	
perquè	imperi	l’amistat,	la	felicitat	i	la	germanor.

	
BONES	FESTES!

	 El	 29	 de	 juny,	 pocs	 dies	 després	 del	 quart	
aniversari	de	l’aprovació	en	referèndum	del	nostre	Estatut,	
vam	 conèixer	 la	 notícia	 que	 el	 Tribunal	 Constitucional	
havia	dictat	sentència	en	relació	amb	el	recurs	presentat	
pel	Partido	Popular,	fa	més	de	tres	anys,	contra	la	nostra	llei	
fonamental,	un	Tribunal	Constitucional	que,	com	hem	dit	
de	forma	reiterada,	estava	lamentablement	desacreditat	i	
moralment	deslegitimat	per	dictar	aquesta	sentència.
Aquell	 dia	 el	 President	 Montilla	 convidava	 a	 tots	 els	
catalans	 i	 catalanes	 a	 respondre	 massivament	 a	 la	
proposta	de	manifestació	que	forces	polítiques	i	socials	
havien	 d’organitzar	 per	 poder	 expressar	 cívicament	 i	
democràticament	 la	 nostra	 voluntat	 d’autoafirmació	

i	 d’autogovern	 amb	 aquestes	 paraules:	 “Caminem	
junts,	units,	 tots	els	que	estimem	el	país	 i	defensem	
l’autogovern.	 Fem	 de	 la	 senyera	 la	 nostra	 pancarta	
unitària.	 I	 demostrem	 que	 som	 una	 nació	 i	 que	
formem	un	sol	poble”.	

El	 9	 de	 juliol,	 el	 dia	 abans	 de	 la	 manifestació,	 el	 TC	
feia	 públic	 el	 contingut	 de	 la	 sentència,	 una	 decisió	
que	malgrat	la	decepció	i		indignació	que	ha	provocat	
no	podem	ni	devem	traslladar	cap	a	una	confrontació	
negativa	amb	els	altres	pobles	d’Espanya.

L’endemà,	centenars	de	milers	de	catalans	i	catalanes,	
es	 van	 manifestar	 a	 Barcelona	 en	 un	 acte	 unitari,	
encapçalat	pel	President	de	la	Generalitat,	en	defensa	
de	l’autogovern	i	de	la	dignitat	de	Catalunya,	que	va	
ser	 massiu	 i	 unitari,	 per	 deixar	 clar	 que	 els	 catalans	
som	una	nació	 i	anem	tots	a	 l’una,	en	defensa	de	 la	
integritat	de	l’Estatut	que	van	votar	els	catalans.

Aquest	estatut	encara	que	retallat	continua	sent	una	
eina	útil	per	a	l’autogovern	de	Catalunya,	l’estratègia	
política	dels	socialistes	catalans	s’articula,	com	va	dir	
el	nostre	portaveu	parlamentari,	Miquel	Iceta,	a	través	
de	 tres	 grans	 idees	 “volem	 refer	 el	 pacte	 estatutari,	
doncs	 volem	 tot	 l’Estatut;	 volem	 enfortir	 el	 pacte	
constitucional;	 i	volem	impulsar	 l’evolució	federal	de	
l’Estat	de	 les	Autonomies”.	Aquesta	sentència	no	ens	

agrada	als	 federalistes,	precisament	perquè	ataca	un	
dels	fonaments,	un	dels	nostres	principis,	el	del	pacte,	
el	d’aprofundir	en	l’autogovern	i	en	el	reconeixement	
de	 la	 realitat	 plurinacional	 d’Espanya	 a	 través	 del	
diàleg	i	l’acord.	Una	sentència	que	sembla	voler	arxivar	
per	sempre	la	via	federal	que	defensem	el	socialistes	
catalans.

Ara	 hem	 de	 respondre	 políticament,	 acatant	 	 la	
sentència,	 sí,	 però	 mostrant	 clarament	 la	 nostra	
disconformitat.	 Mantenint	 el	 nostre	 compromís	
de	 defensa	 del	 contingut	 íntegre	 de	 l’Estatut	 i	
de	 desplegament	 en	 plenitud	 del	 seu	 potencial	
d’autogovern.	 Exigint	 la	 lectura	 àmplia,	 generosa,	
conseqüent	i	fidel	del	pacte	constitucional	de	1978	per	
impulsar	l’evolució	federal	de	l’Estat	de	les	Autonomies.	
Els	 socialistes	 no	 hem	 apostat	 ni	 apostarem	 per	 la	
independència	i	la	separació	de	Catalunya	de	la	resta	
d’Espanya,	sinó	per	una	exigència	radical	de	respecte	
per	Catalunya,	per	la	nostra	dignitat,	pel	nostre	Estatut,	
per	 la	 nostra	 voluntat	 d’autogovern,	 per	 la	 nostra	
llengua,	 per	 un	 finançament	 just	 i	 per	 la	 profunda	
implicació	de	Catalunya	en	 la	construcció	d’un	Estat	
federal	 per	 als	 pobles	 d’Espanya.	 Per	 als	 socialistes	
catalans	 primer	 és	 i	 serà	 Catalunya,	 però	 no	 una	
Catalunya	 permanentment	 irritada	 o	 desconcertada	
sinó	 una	 Catalunya	 constructiva,	 orgullosa	 de	 sí	
mateixa.

portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

Jacinto Moreno Macias

	 És	estiu,	fa	calor,	ve	de	gust	sortir	al	carrer,	
sobretot	a	les	hores	que	el	sol	ja	cau	i	que	es	pot	gaudir	
de	l’aire	una	mica	més	fresc,	gaudir-ne	amb	compan-
yia	dels	amics	i	de		la	família.	Per	això,	i	des	de	fa	anys,	
els	dissabtes	de	juliol	s’organitza	des	del	Patronat	de	
Cultura	el	“Surt	a		la	fresca”,	que	després	ja	enllaçarà	

amb	la	Festa	Major	de	Masricart	i	aquesta	amb	la	Fes-
ta	Major	de	la	Mare	de	Déu	d’Agost.

Un	any	més,	els	actes	de	la	festa	ens	aplegaran	a	tots	
i	a	totes,	grans	i	petits,	convilatans	i	forasters,	amics	i	
parents,	per	carrers	i	places,	per	tal	de	seguir	el	Pregó,	
les	actuacions,	els	balls,	els	jocs,	la	Missa	Major,	la	Pro-
cessó,	els	focs...	Tot	el	que	està	programat	per	tal	de	
passar	uns	dies	de	festa,	diversió	i	convivència.

Per	això	des	d’aquesta	columna	us	desitgem	a	tots	els	
canongins		i	canongines	un	bon	estiu	(malgrat	la	ca-
lor),	i	una	bona	festa	major,	que	sapiguem	participar	
i	gaudir	de	la	festa	i	del	lleure,	de	les	vacances	i	dels	
viatges	 i	que	portem	sempre	la	nostra	 identitat	tant	
aquí	com	fora.

Però	 també	 volem	 des	 d’aquest	 espai	 donar-vos	 a	
conèixer	dues	notícies.	Per	una	banda,	i	degut	a	mo-
tius	personals,	la	regidora	Marga	Lara	deixarà	el	con-
sistori	 en	 el	 moment	 en	 què	 s’anomeni	 la	 comissió	
gestora	de	l’Ajuntament	de	la	Canonja	fins	les	prope-
res	eleccions	municipals.

L’altra	notícia,	molt	 important	per	 a	mi	 com	a	 regi-
dora,	però	sobretot	com	a	canongina,	és	que	des	de	
Convergència	i	Unió	m’han	designat	com	a	suplent	a	
la	llista	de	la	candidatura	de	les	comarques	de	Tarra-
gona	al	Parlament	de	Catalunya.

D’aquesta	manera,	CIU	ha	 volgut	posar	 en	 rellevàn-
cia	el	nou	municipi	de	la	Canonja	i	donar	importància	
a	una	feina	ben	feta	per	part	de	tots.	Mai	estaria	en	
el	nostre	ànim	apropiar-nos	una	victòria	que	sempre	
hem	considerat	que	és	de	tots	i	que	així	ho	va	fer	palès	
l’Alcalde,	oferint	a	tots	els	partits	del	consistori	entrar	
a	formar	part	de	l’equip	de	govern.	

Sens	dubte,	 una	 vegada	més,	 la	Canonja	 estarà	una	
mica	 més	 representada	 encara	 que	 sigui	 simbòlica-
ment	en	les	llistes	del	Parlament	de	Catalunya.

Des	de	la	meva	modesta	posició,	espero	estar	a	l’alçada	
i	portar	la	Canonja	sempre	més	lluny	i	més	amunt.	

Visca	la	Canonja.
Bona	Festa	Major,	2010

Cori Roca Vila

VOLEM L’ESTATUT

BONA FESTA MAJOR!

ESTIU I FESTES
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agenda

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

núm 20

Festa Masricart
Dia: 5 d’agost
Hora: A partir de les 8 del vespre
Lloc: Masricart

Mamut Rock
Dia: 7 d’agost 
Hora: A partir de les 7 de la tarda
Lloc: Plaça de Catalunya

Inauguració de l’exposició
COMPART!M  A.BORRAS LLOP A.VECIANA-GUINOVART
Dia: 11 d’agost 
Hora: 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart 
Horari d’obertura durant la Festa Major: del 12 al 
16 d’agost de 5 a 8 del vespre
Horari a partir del 6 de setembre: Tardes de dilluns 
a divendres de 4 a 8 i els matins de divendres de 
10 a 1.

6 yayas para 6 yayos
TEATRE
Dia: 12 d’agost
Hora: 8 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
a càrrec de la companyia “Las chicas de oro”

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Dia 15 d’agost
Hora: tot el dia
Lloc: Piscines municipals

Las migas 
Dia:18 de setembre
Hora: a determinar
Lloc: Orfeó Canongí

HORARI DE LA BIBLIOTECA 
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 tancat per vacances.

 Durant la celebració dels correfocs de la 
Festa Major, cal que les persones participants, veïnat 
i comerciants segueixin els consells de seguretat se-
güents: 
Per a les persones participants:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb màni-
gues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i 
tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els 
sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua al veïnat mentre duri el correfoc.

• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i Pro-
tecció Civil.
• Respectar les figures de foc, les persones que les por-
ten i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb la colla de diables 
i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del co-
rrefoc.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediata-
ment als punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions de Protecció 
Civil.
Per al veïnat i el comerç:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edi-
ficis que en disposin.

Consells pel correfoc

Refugi
Dia: 26 de setembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Venda anticipada d’entrades al Castell de
Masricart

Teatre màgic
Hausson i Iñaki Zabaleta
Dies: 22 i 23 d’octubre
Hora: 9 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
Venda anticipada d’entrades al Castell de
Masricart

• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i 
locals.
• No llançar aigua a les persones participants ni al 
públic del correfoc per la perillositat que representa.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui 
dificultar el pas d’actors, organitzadors i participants 
del correfoc.
Aquestes mesures també són vàlides pels veïns dels 
llocs on es fan la resta d’espectacles pirotècnics.
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