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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí,
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h
Horari: Club de feina (ofertes) de 9.15 a 11h. Atenció directa d’11
a 13h. amb cita prèvia.
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari: Horari amb cita prèvia trucant al telèfon
696634997(Loli)
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes,
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal
Horari: el segon i quart dijous de cada mes, de 9 a 12h.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10
a 12,30 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 DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 18,45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat
-BANC DEL TEMPS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n. Primer pis del Centre Cívic
Telèfon: 977 54 05 10
Horari: Primer dijous de cada mes de 17.30 a 18.30h
bancdeltemps@lacanonja.cat

GUÀRDIA MUNICIPAL
Adreça: Carrer Raval, 6
Telèfon: 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
Compte twitter: @lacanonja112
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: Feiners: de 9.15 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els dimecres d’11 a 13h. i divendres de 12 a 13h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
-ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon
977 54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org
JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari d’estiu (a partir del 20 de juny): de dilluns a divendres
de 9 a 13 h.
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Telèfon: 977 546 029 - 669 816 702
Horari: De dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit.
joventut@lacanonja.cat
Facebook: Pij La Canonja

Telèfons d’interès
977541540
977206358
977529497
977551096
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
977556678
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
616433441
Correus
977546712
Emergències
112
Escola La Canonja
977545627
Farmàcia Escoda
977548083 / 977545090
Farmàcia Òptica Miró
977546060
Ies Collblanc
977551716
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
977550550
Parròquia de Sant Sebastià
977543598
Tanatori Municipal
977550020
Veterinari
977544907
Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – Centre
comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial Tàrraco (nits de
divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria Municipal
Adreça: Camí de la Coma, s/n
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.
Dissabtes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.

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

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

BASE Gestió d’Ingressos

Adreça: Raval, 17 baixos
Telèfon 977 54 66 43 - Fax 977 54 32 93
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 hores
bfranco@base.cat
www.base.cat

Horari d’ús de l’skatepark:
Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 del matí a 9 de la nit
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 del matí a 11 de la nit

www.lacanonja.cat
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Ajuntament de
la Canonja

Ja fa tres anys que la Canonja disposa
d’un cos de la Guàrdia Municipal propi. Un cos
que va començar a actuar a l’abril de l’any 2013
amb 5 vigilants i que actualment està format per
8 agents que patrullen durant tota la setmana
fent torns de matí, tarda i nit per cobrir tota la
franja del dia.
La Guàrdia Municipal té assignades diverses atribucions amb l’objectiu de vetllar per la seguretat
ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i el compliment de les ordenances
municipals. També actua en els àmbits de la protecció civil, la seguretat vial, la circulació, l’ordre
públic... i es coordina amb altres cossos de seguretat, com els Mossos d’Esquadra. Totes aquestes
tasques són fonamentals pel bon funcionament
d’un poble i nosaltres podem estar ben orgullosos
de la feina que fan els nostres vigilants. De fet, la
nostra plantilla és molt ben valorada per la ciutadania i moltes persones et manifesten pel carrer
la seva experiència personal positiva, que afortunadament ells la viuen només un dia i nosaltres la
vivim diàriament pel coneixement que en tenim
de tot el que passa al municipi.
Doncs per traslladar aquest agraïment dels veïns i concretament per les tasques realitzades en l’esclariment d’un delicte de temptativa de robatori amb violència a un veí
de la Canonja, el ple de l’Ajuntament celebrat el passat dia 28 de juliol va aprovar per
unanimitat felicitar per part de la Corporació al cos de vigilants de seguretat de la Canonja. Una felicitació que segurament es mereixen per molts altres fets que fan palesa
la professionalitat en l’exercici de la seva tasca i la vinculació amb la comunitat a què
serveixen. Gràcies a aquesta diligència i eficiència a l’hora d’actuar, la Canonja està
considerat el municipi més segur de Catalunya, segons un estudi de les patronals de
l’assegurança Unespa i Unió Catalana d’Entitats Asseguradores de Catalunya. Concretament el nostre poble té gairebé un 90% menys de probabilitats de patir un robatori
que la mitjana catalana.
Una altra de les funcions del cos de la Guàrdia Municipal és vetllar pel compliment
dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i d’altres disposicions i
actes municipals. En aquest cas, ha de quedar clar que l’esperit del cos no és sancionar
ni multar, sinó tot el contrari, aconseguir una convivència pacífica entre tots els veïns
on imperi el respecte i el civisme per damunt de tot. Hi ha una frase de Jean Paul Sartre que diu: “la meva llibertat acaba on comença la dels altres”. Doncs si respectem les
altres llibertats, aconseguirem un poble més cívic i més humà.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Estiu actiu per a joves

Uns quaranta joves han participat a les activitats de l’Estiu
Actiu organitzat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la
Canonja. Gimcanes d’orientació, rutes amb bicicleta, sortides a la
platja, la Nit del Casal, refrescar-se a la piscina, practicar esport i
una acampada han estat les principals activitats realitzades pel jovent per combatre la calor amb diversió i amb la companyia dels
amics i amigues.

Els alumnes de l’Institut
treballen el nostre entorn
Com cada any a final de curs, els alumnes d’ESO de l’Institut
Collblanc duen a terme el treball de síntesi. El dia 15 de juny, repartits
ens varis grups, 120 alumnes de primer van dirigir-se al Castell de
Masricart per tal que l’alcalde de la Canonja Roc Muñoz, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, els hi expliqués la història
del poble, les seves particularitats, els
seus edificis històrics, fills il·lustres,
algunes curiositats, i respondre a tots
els dubtes que ells poguessin tenir.
El treball de síntesi dels alumnes de
primer d’ESO gira al voltant d’ “El
Nostre Entorn”, per aquest motiu, els
alumnes també pujaren a la biblioteca
pública on van realitzar una activitat per aprendre a moure’s per
una biblioteca i a cercar i trobar els documents desitjats. A més a
més, aprofitant la recent incorporació de la biblioteca de la Canonja
al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, van poder conèixer en
primícia les novetats que ofereix aquest canvi en el servei.

La 10K la Canonja, una cita
important pels amants de les curses

Fotografia de Nati Jansà – CE La Canonja
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Prop de 30 joves de diferents països han arribat aquest juliol
a la Canonja per participar en el Camp de Treball Internacional de
la Riera de la Boella. La proposta educativa ha estat impulsada per
La Canonja 3 –poble, paisatge i sostenibilitat-, entitat ecologista del
municipi, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Els participants, procedents de Corea del Sud, Canadà, Rússia, Mèxic,
Itàlia, França, Alemanya, Sèrbia, Turquia i Espanya, van fer una visita
oficial a l’Ajuntament de la Canonja, on van ser rebuts per l’alcalde,
Roc Muñoz i la regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili. L’alcalde els
hi va donar la benvinguda i va explicar una petita part de la història
de la Canonja. La regidora Glòria Virgili va mostrar la seva satisfacció
per la tasca que duran a terme aquests dies al voltant de la Riera de
la Boella. Després de visitar la Casa Consistorial, van visitar el Refugi
Antiaeri i l’església de Sant Sebastià.
Durant 15 dies,
aquest grup de joves
coneixeran el projecte de restauració
ambiental de la zona
i col·laboraran en la
neteja dels canyars
de canya americana
que es troben actualment en alguns
trams de la riera. També cuidaran els arbres plantats en aquesta zona,
eliminant les males herbes que surten pel voltant.
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El Camp de Treball de la Riera de
la Boella aplega 30 joves de 10
nacionalitats diferents a la Canonja

Els canongins visiten
l’ampliació del gimnàs del
poliesportiu municipal

La Jornada de Portes Obertes de les obres d’ampliació del
gimnàs municipal va tenir un gran èxit entre els veïns de la Canonja.
Prop d’un centenar de persones van aprofitar per visitar aquesta nova
sala que s’ha construït sobre la terrassa del bar de les instal·lacions,
amb una coberta amb corba i una gran vidriera a la cara nord, amb
vistes a les piscines. A les portes obertes hi van participar l’arquitecte
municipal, Miquel Orellana i l’arquitecte director del projecte, Pau
Jansà, acompanyats per l’alcalde Roc Muñoz i altres regidors del
consistori canongí.
Amb aquestes obres, el poliesportiu disposarà de tres sales: la sala
d’spinning, la sala de classes dirigides i el nou gimnàs, on s’hi trobaran les màquines de musculació i tonificació. Per a la posada en
marxa del nou espai s’ha adquirit nou material, tant per a classes
dirigides com per a musculació: 25 steps, 10 jocs de bodypump, 5 bicicletes d’spinning, 5 bicicletes el·líptiques, 2 cintes de córrer,... A més
a més, s’ha pintat i entapissat el vuitanta per cent de la maquinària
existent.

El Casal d’Estiu contra Darth Vader
Aquest estiu, 140 infants han participat al Casal d’Estiu de
la Canonja gaudint d’aventures creades al voltant de la fantàstica
saga d’Star Wars.
Amb la realització de múltiples activitats, tallers i experiments els
nens i nenes del Casal, guiats pels monitors i premonitors, han
viatjat per diferents planetes de la galàxia Star Wars.

Enguany, el grup d’infants de 5è i 6è han gaudit del casal especial 2.0 amb activitats pensades especialment per aquesta franja
d’edat. Han anat d’excursió al Pont del Diable, han descobert el
Bosc de la Marquesa, s’han refrescat a la platja, han practicat caiac
i vela, han visitat el CaixaForum i han “dormit” la Nit del Casal.
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Juliol a la fresca

El passat dia 8 de juliol es va iniciar el cicle d’espectacles
“Surt a la fresca” que cada any organitza el Patronat de Cultura
del Castell de Masricart.
El primer dels actes, que comptà amb el suport de la fundació
“Gran Teatre del Liceu” fou la projecció de l’Òpera “La Bohème”
des del Gran Teatre del Liceu. Aquesta projecció és feu de manera
conjunta amb més de 120 localitats de tota Catalunya, el que
va significar un èxit de públic
per un esdeveniment d’aquestes
característiques. A la Canonja,
es portà a terme al replà de
l’església amb una reeixida
participació de canongins i
canongines que volgueren
sumar-se també a aquest
esdeveniment cultural.

Rebosteria per a tots els gustos
a la festa de la gent gran
Coincidint amb la festa de cloenda
dels Espais Familiars de la Gent Gran Activa,
el 16 de juny, es va celebrar el tercer concurs
de rebosteria de la gent gran. Com en les
dues edicions anteriors, hi va haver una bona
participació i s’hi van presentar pastissos, cocs
i dolços de diferents procedències, com el
tradicional pastís de nata, “pestiños”, “roscos”,
coc de poma, pastís de pastanaga, pastissets,
“mantecados”,...
Finalment les guanyadores foren:
-Primer premi: Candelaria Carrillo
-Segon premi: Maruja Caballero
-Tercer premi: Remei Torres

L’èxit d’aquesta proposta ha animat al Gran Teatre del Liceu a fer
tot un seguit d’accions amb l’objectiu d’apropar l’Òpera a tots els
públics. D’aquesta manera, ha ideat el projecte “Liceu al Territori”
que constarà d’una conferència a les localitats interessades
i l’anada al Teatre del Liceu a uns preus més que interessants.
Proposta que a hores d’ara està sent estudiada pel Patronat de
Cultura del Castell de Masricart per tal de poder-la oferir també
al públic canongí.
El següent espectacle del Surt a la Fresca, el “Cante Flamenco” a
càrrec de Luis Sánchez a l’Hort de l’Abeurador, també va tenir una
gran resposta per part del públic.
La Festa de monòlegs per a adults amb Kalderas i Antonio Ocaña,
el tercer acte programat a la fresca, es va haver d’ajornar a causa
d’un intens xàfec. Així doncs, està previst que l’acte se celebri el 10
d’agost, a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Castell. En cas de pluja
es traslladaria a la sala d’actes de l’Escola la Canonja.
Per l’últim divendres de juliol, està prevista l’actuació d’”Amadeu
Rosell & Cançons de Taverna de sempre, de mar i muntanya”.

La Guàrdia Municipal pren
mesures de protecció
La guàrdia municipal incorpora a la dotació
bàsica dels i les agents armilles antibala i antitall.
Aquestes noves armilles augmenten la seguretat
per a tots els efectius ja que són antibala, antitall i
antipunxada.
Amb aquesta adquisició es compleix la recomanació
de la Generalitat de Catalunya de dotar a les unitats
de seguretat ciutadana d’aquesta peça de protecció
individual.
p àg. 6

Montserrat Tomàs Macias, nova
regidora de CiU a la Canonja
Montserrat Tomàs Macias va prendre possessió del
càrrec de regidora de CiU de l’Ajuntament de la Canonja,
en la sessió extraordinària del Ple del passat 21 de juliol, en
substitució de José Ramón Fernández Bermúdez.
El regidor de CiU va renunciar al seu càrrec i acta de regidor de
l’Ajuntament de la Canonja per motius personals i professionals.
El Ple de l’Ajuntament, corresponent al dia 1 de juny, va acordar
prendre coneixement de la renúncia, que es va fer efectiva en
el mateix acte.

En
oc
bl

Troben més de 50 eines de sílex d’un valor excepcional
per la seva antiguitat al Barranc de la Boella
L’excavació que s’ha efectuat aquesta primavera al Barranc
de la Boella ha posat al descobert un conjunt de més de 50 eines de
sílex d’un valor excepcional per la seva antiguitat, que se situaria
entre fa 800.000 i un milió d’anys. S’han trobat a la zona coneguda
com La Mina i estan molt
ben conservades. També
s’ha recuperat un elevat
nombre de copròlits de hiena
i entre les restes òssies de
grans dimensions destaquen
diversos fragments d’astes
de cèrvids i un fèmur de
rinoceront de la mateixa
cronologia que les eines.
La bona conservació de
les restes de sílex tallades
permeten documentar les
característiques tecnològiques
dels primers conjunts arqueològics. El conjunt del Barranc de la
Boella té un gran valor, per l’excepcionalitat d’aquest arxiu, entre la
resta d’evidències disponibles a Euràsia d’aquest període tan remot
de la història de la humanitat fora d’Àfrica.

Petita mostra d’eines de sílex trobades aquesta
campanya al Barranc de la Boella - IPHES

Josep Vallverdú, codirector de l’excavació i investigador de l’IPHES
(Institut Català de Paleoecologia Humana), ha destacat que La Mina

“conté un dels arxius més antics de l’evolució humana a Catalunya
i a la península Ibèrica. I el més singular de tot és que no sabem
encara quan acaba perquè a dia d’avui el seu potencial encara no és
prou conegut”.
La conservació de les restes de fauna també és excepcional i de
moment s’han definit fins a 4 estrats amb material paleontològic
i arqueològic. Pel que fa a les restes desenterrades en aquesta
campanya sobresurt la presència d’una diversitat important de
taxons (cèrvids, cavalls, bòvids, rinoceronts) que facilitaran una
fonamentada interpretació paleoecològica dels ecosistemes fluvials
i deltaics de la conca del Francolí.
“Aquests tipus de coneixement són
inèdits en les nostres contrades –
ha afegit Josep Vallverdú- i són
continguts singulars per a explicar
l’evolució humana i dels ecosistemes
en la història recent de la Terra”.
Enguany, després de 10 campanyes
de treballs sota la direcció de
l’IPHES, a La Mina s’ha instal.lat una
Enguany s’ha instal·lat una coberta
marquesina que quedarà de forma
per protegir el jaciment - IPHES
permanent i contribuirà a la protecció
del jaciment. Aquesta infraestructura ha estat impulsada per l’IPHES
gràcies a les ajudes de l’Ajuntament de la Canonja, la Diputació de
Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

Visita a Atapuerca, un jaciment referent a nivell internacional
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, el primer
tinent d’alcalde, Salvador Ferré i l’arquitecte municipal,
Miquel Orellana, van visitar aquest juliol l’anomenat Sistema
Atapuerca, acompanyats pel director de l’IPHES Robert Sala,
els dos codirectors de la excavació del Barranc de la Boella
Josep Vallverdú i Palmira Saladié, i dos dels tres codirectors del
jaciment d’Atapuerca Eudald Carbonell i José María Bermúdez
de Castro.

posicionar-se com un referent a nivell internacional, i que ha
arribat a ser un dels pioners a combinar la divulgació científica
amb el turisme cultural.
Durant l’estada, visitaren el Museu d’Evolució Humana (MEH) de
Burgos, el Centre d’Arqueologia Experimental (CAREX), diferents
jaciments de la serra (la “Trinchera del Ferrocarril”, el “Portalón”,
la cova del Mirador, el rentat del sediment al riu Arlanzón,...) i el
centre de recepció dels visitants i d’accés als jaciments (CAYAC)
amb exposició permanent on s’explica, de manera molt gràfica,
l’origen de la serra d’Atapuerca.

L’objectiu del viatge era conèixer de primera mà i sobre el terreny
l’experiència en la gestió d’un jaciment que ha aconseguit
p àg . 7
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TERCERA EDICIÓ DE LES BARRAQUES DEL MAMUT
Tornen per tercer any consecutiu les Barraques del Mamut!
Després del gran èxit de les dues primeres edicions, arriben el cap
de setmana del 5 i 6 d’agost amb un cartell potent, on hi destaquen
l’Orquestra Mitjanit i Brams. El festival segueix la tònica dels anys
anteriors però ple de noves propostes. La ubicació es manté de l’any
passat: la zona de l’skate park.
Enguany, les Barraques compten amb el grup tarragoní de música
rock-celta Sal150. El seu so es caracteritza per l’estil celta i la influència folk i per lletres que parlen de valors i d’esperança en la
societat. Els seguirà Tico Brae, una banda indie de la província de
Tarragona. Les seves influències van des d’Editors fins a Phoenix passant per bandes del panorama nacional com Supersubmarina o Love
of Lesbian.

Les Barraques han estat, en les dues edicions anteriors, tot
un èxit de participació. Una organització participativa que
enguany ha anat de la mà de les entitats del poble Ateneu
Popular La Mina, Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs i
UDE Canonja, juntament amb les àrees de Joventut i Festes
de l’Ajuntament de la Canonja. Podem afirmar que les Barraques del Mamut s’han convertit en l’acte amb més participació de la Festa Major d’Estiu de la Canonja!

No hi pot faltar l’Orquestra Mitjanit, que repeteix per tercera vegada a les Barraques. Una formació que ha anat guanyant adeptes
allà on mostra el seu espectacle, pel seu so, el seu repertori, la seva
posada en escena i actitud davant el públic. S’ha convertit, en els
últims anys, en un referent de les festes majors que aposten per una
programació moderna, participativa, popular, intel·ligent i catalana.
Els següents dos grups que actuaran a les Barraques del Mamut es
van formar als barris de ponent de Tarragona: Torrockforta i Korrupción Masiva. Torrockforta és un jove grup de versions de música
rock que està treballant en el seu primer tema propi. Korrupción
Masiva és un quintet de punk-rock que parteix d’influències que venen del rock’n’roll estatal i que deriven al punk-rock amb, fins i tot,
tocs de metal i rock clàssic internacional.
El plat fort de la nit de dissabte és el grup de música rock Brams, la
formació de Berga ja acumula una dotzena de discos. Marcats pel
compromís nacional i social han sabut fer-se un lloc dins del moviment del rock català i encaixar entre els referents del jovent més
combatiu. Finalment, dj’s locals seran els encarregats de tancar la
festa de les dues nits de les Barraques.

5 D’AGOST, LA FESTA DE MASRICART
La Mare de Déu de les Neus, ha estat de sempre, la Festa de Masricart. El dia 5 d’agost,
el nucli de Masricart acollirà d’aquesta festa que combina la solemnitat amb l’esbarjo.
La novetat d’enguany vindrà marcada per uns jocs infantils a càrrec de la
ludoteca mòbil que, a més a més de diferents jocs tradicionals, aporten la
novetat d’un vaixell pirata que de ben segur serà un bon motiu de gresca
per als més petits de la festa.
La resta d’actes mantenen el seu aspecte tradicional que consisteix en la
comitiva d’autoritats, la missa solemne, la ballada de gegants i l’aperitiu
popular.
Més entrada la nit, el sopar de veïns tindrà continuïtat amb la música de
“Almas Gemelas”.
p àg. 8

a
st
Fe
aj
M

or
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LA PREGONERA DE LA FESTA MAJOR 2016

LA IMATGE DE LA FESTA

Aquest any, la Canonja té l’honor de rebre pel Pregó de
la Festa Major d’Estiu a Núria Parlon Gil, actual alcaldessa de
la població barcelonina de Santa Coloma de Gramenet des de
l’any 2009.

Una de les novetats de la Festa Major d’enguany és la fotografia multitudinària amb la samarreta de la Festa Major. De què
tracta? El diumenge 7 d’agost a la 1 del migdia, vesteix-te amb la
teva samarreta de la Festa i vine davant de l’Ajuntament on, des del
balcó, es realitzarà una fotografia de tots els participants, coincidint
amb la celebració del Vermut i Pintxo a la Plaça de la Raval.

Núria Parlon és doctora
en Ciències Polítiques
per la Universitat Pompeu Fabra. L’any 2007
va entrar com a regidora a l’Ajuntament de
Santa Coloma com a
responsable de Joventut, Solidaritat i Cooperació i Tinent d’Alcalde
coordinadora de les
ponències de l’Àrea de
Serveis a la Persona. L’any 2009, va ser candidata a les eleccions del Parlament Europeu. Del desembre de 2012 fins al juny
de 2015 va ser diputada al Parlament de Catalunya. Ha ocupat
diferents càrrecs de responsabilitat dins del Partit dels Socialistes de Catalunya, Secretària de Solidaritat i Cooperació des del
2008 al 2011, del 2011 al 2015 va ser membre del secretariat
de l’executiva nacional amb la responsabilitat de l’àrea de Ciutadania i Societat Civil. Actualment, és viceprimera secretària
del PSC.

Les canongines Anna Martínez Falguera i Violeta Bofarull Veciana
han estat les encarregades de dissenyar la samarreta de la Festa Major. Aquest any, la samarreta dóna visibilitat a un element que ha estat
sempre present a les festes del nostre poble,
que ens acompanya a tots els actes i celebracions: a la fresca, sota la vela, al ball... la cadira!
Una icona amb aires de passat d’un element amb
el futur assegurat.
La presentació de la samarreta de la Festa Major serà l’1 d’agost a les 8 del vespre a la Plaça
del Castell, a càrrec dels Diables de la Canonja.
I la samarreta es podrà adquirir:
- A la plaça del Castell: el dia 1, a l’acte de presentació, i el dia 5
d’agost de 6 de la tarda a 8 del vespre.
- A la seu dels Diables de la Canonja (La Nova Amistat): Del 2 al
4 d’agost de 2/4 de 8 a 9 del vespre. El dia 7 a partir de les 12 del
migdia. I del 8 a l’11 d’agost de 2/4 de 8 a 9 del vespre.
-Més informació i consultes a través del correu electrònic:
diables@lacanonja.cat

TRES NITS D’ORQUESTRA
Aquesta Festa Major, la Canonja no pararà de ballar!
Tres nits consecutives amb les millors orquestres del territori. Les
nits del 12, 13 i 14 d’agost gaudeix dels balls de Festa Major a la
Plaça de Catalunya amb Centauro la Grupestra, l’Orquestra Girasol i l’Orquestra Selvatana.

Diumenge 14 d’agost - Orquestra Selvatana
L’Orquestra Selvatana, amb més de 100 anys d’experiència, disset
músics i cinc tècnics, és la formació ideal que no pot faltar en una
festa major de prestigi, ja que ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i d’espectacle, que van des del concert clàssic fins
al ball de gala.

Divendres 12 d’agost - Centauro la Grupestra
Centauro la Grupestra està formada per vuit músics polivalents
(trombó, dos saxos, dos trompetes, teclat, bateria, baix, guitarres i quatre cantants) i sis tècnics que fan que el seu espectacle
compti amb una espectacular posada en escena. Ofereixen hores
i hores de música totalment en directe on et faran ballar, riure i
participar en les seves cançons.
Dissabte 13 d’agost - Orquestra Gira-sol
L’Orquestra Gira-Sol combina el ball amb les arrels de la festa popular catalana. En els seus espectacles hi podreu escoltar
des del ritme de la Patum de Berga, la música dels castellers,
l’havanera La Bella Lola o adaptacions de Puff era un drac màgic
a ritme de ska fins a Serrat, Lluís Llach, Jaume Sisa o La Trinca,
entre d’altres. Però també podreu gaudir de la cançó de l’estiu i
de les que estan més de moda!
p àg . 9
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VERMUT I PINTXO
Arriba la tercera edició del Vermut i Pintxo de la Canonja.
La iniciativa, engegada per l’àrea de Festes de l’Ajuntament de la
Canonja, compta amb la participació de diferents bars del poble i
amb actuacions de música en directe. Tothom qui ho desitgi podrà
gaudir d’un vermut i un pintxo per tan sols 1,5€. Aquests vermuts
musicals se celebraran els dissabtes i diumenges dels tres primers
caps de setmana d’agost entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda.
6 d’agost
Actuació de Papel Secante, banda de tribut a Extremoduro
BAR TAPE ART
7 d’agost
Actuació de La Exclusiva de Cuba i ball amb Beat Dansa
BAR ORFEÓ, NOVA AMISTAT I CAFETERIA RAVAL
13 d’agost
Música electrònica amb ACMEA
BAR RAMÍREZ
14 d’agost
Música rumbera amb DeDuende
BAR RAMÍREZ
20 d’agost
«Tributo a la Rumba» per Sergi de Vergüenza Ajena
BAR ANTIDOT
21 d’agost
Música electrònica amb MKSN
BAR BOCATÍN MALAGUEÑO

FILIGRANES SOBRE RODES PER LA FESTA MAJOR
El dissabte 13 d’agost, dins el programa de
Festa Major, es celebra el Campionat d’Skate i Scooter
a l’Skatepark municipal. Aquest espectacle esportiu
atrau no només a joves canongins sinó a amants i
practicants d’aquesta disciplina a nivell nacional.
El campionat començarà a les 6 de la tarda i les inscripcions es podran realitzar des d’una hora abans. El
públic podrà gaudir d’espectaculars filigranes, acompanyades de música ambient i també hi haurà servei
de bar.
L’acte està organitzat per l’skater canongí, Pedro Vidal,
conjuntament amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament
de la Canonja.
p àg. 10
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Cursos formatius a l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults municipal de la Canonja, obrirà el període
d’inscripcions per al curs 2016-2017 el proper mes de setembre.
L’oferta formativa s’adreça a aquelles persones de la Canonja, majors
de 18 anys, que volen aprendre català i/o castellà i/o millorar-ne el
seu coneixement, tant pel que fa a l’expressió oral com escrita, o bé
tenen interès en iniciar-se en una formació bàsica en informàtica i
arribar a assolir un nivell d’usuari.
Concretament s’ofereixen cursos, supeditats a la demanda, de:
- Formació Instrumental

permeti comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions
comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal a nivell
oral i escrit.

Són ensenyaments que proposen una formació general de nivell
bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

- Nivells de Castellà per a persones estrangeres ( Bàsic, A1, A2)

Nivell I: Iniciació a la lectura i a l’escriptura; numeració i iniciació al
càlcul; català oral i coneixement de l’entorn.

Es pretén capacitar de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua
castellana a aquest grup de població per tal que es puguin defensar
en situacions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora
que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat
(costums, festes, organització, etc...).

Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; operacions
bàsiques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l’entorn.
Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia;
matemàtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves
tecnologies; català elemental.
- Nivells de Català (Bàsic, Elemental, Intermedi i de Suficiència)
Es tracta de programes progressius on hi participen des de persones
que no tenen cap coneixement bàsic de català fins a persones
que volen aconseguir un domini en l’ús de la llengua que els

- Informàtica
S’adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les
destreses necessàries per fer funcionar l’ordinador i conèixer les
prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: El sistema
operatiu, el processador de textos, Internet i correu electrònic;
tot i que prèviament, s’aprendran les habilitats necessàries per
fer funcionar l’ordinador (manipulació del ratolí, utilització de les
funcions bàsiques del teclat...).
Anar a l’Escola d’Adults la Canonja és més
que “anar a aprendre”, és també “anar a
ensenyar” als altres i “aprendre a aprendre”.
Tothom s’hi enriqueix.
Des de l’Escola, s’organitzen sortides
de caire cultural i lúdic i s’impulsa la
participació en actes promoguts per altres
col·lectius i entitats del poble. Així mateix,
es contribueix, al coneixement i difusió
tant de la pròpia cultura com de les cultures
que ens envolten.
L’Escola d’Adults està ubicada al Centre
Cívic, a la plaça de Catalunya. El període
de preinscripció es durà a terme de l’1 al
13 de setembre i la matriculació serà els
dies 14,15 i 16 , amb un horari d’atenció al
públic de 16 a 18.30 h. de la tarda, i els dies
8 i 9, al matí, de 10 a 13h.
També podeu informar-vos al telèfon
977 556067 o per correu electrònic:
escolaadults@lacanonja.cat
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Obres d’estiu, de millora i de
manteniment a l’Escola la
Canonja

Durant els mesos de juliol i agost, s’han programat una sèrie
d’obres de millora i de manteniment de diferents espais i elements de
l’escola de la Canonja.
L’actuació més rellevant serà la millora de l’accés a les aules
d’educació infantil. La proposta efectuada pels Serveis Tècnics municipals i per la Regidoria d’Ensenyament consistirà en pavimentar de
nou tot l’espai d’accés, amb el mateix paviment de la vorera, i enretirar la tanca actual uns 2 metres aproximadament cap a l’interior,
per fer més compatible l’accés
a l’escola amb l’ús normal de
la vorera. També s’instal·laran
unes noves tanques i portes
metàl·liques, de manera que
l’espai d’accés es pugui entendre com una continuació
de l’espai urbà. S’instal·larà
un banc corregut de formigó
per permetre que els pares i
mares puguin seure mentre
esperen els infants.
D’altres actuacions relacionades amb els espais d’educació infantil
seran una sèrie de millores en el pati, com per exemple col·locar una
barana en la rampa d’accés, l’eliminació de dos arbres que presenten
símptomes de malaltia i dels que no se’n pot garantir la seguretat, i la
plantació de nous arbres en substitució dels anteriors. S’instal·laran
també nous jocs infantils.

El pati del Castell, art i
funcionalitat
Durant els propers dies finalitzaran les obres de millora del
pati del Castell de Masricart, consistents en una renovació integral.
El més destacable i innovador ha estat la incorporació al pati, amb
el suport de Repsol, de l’escultura NATURAL·LÚRGIA – ARBRES FÈRRICS, de l’artista Jordi Rocosa, la qual presideix l’accés des del carrer Escultor Martorell.
El pati s’ha concebut com un espai ampli, que vol acollir les diferents activitats representatives que s’hi celebren, per aquest motiu la
seva nova ordenació genera un espai central, envoltat de diferents
elements, ja siguin preexistents, com la boca de la sitja o l’escultura
de l’Onze de Setembre, o les noves incorporacions com els bancs
formats a base de blocs de travertí i la nova font, evocant l’antiga
bassa, que ocupava un espai central i ara s’ha situat en una zona més
perimetral. Igualment s’ha plantat un xiprer (cupressus sempervirens
stricta), arbre que dóna la benvinguda al visitant.
La pavimentació del pati s’ha realitzat amb pedra de Sénia buixardada, seguint els mateixos criteris emprats a la pavimentació de
l’entrada actual de l’edifici i de la Plaça del Castell. Les jardineres
i la resta d’elements, com la font, la paperera, el folrat de la boca
de la sitja...s’han fet revestits amb xapa d’acer patinable, similar a
l’utilitzat per l’escultor Jordi Rocosa als Arbres Fèrrics. S’ha efectuat
també una restauració del muret de tanca i un repintat de la reixa.

Pel que fa a l’interior de l’escola es procedirà a efectuar repassos de
pintura a les aules que es trobin en pitjor estat i a l’eliminació de
goteres puntuals a la sala de calderes. També s’instal·larà una barana
adaptada per persones amb mobilitat reduïda en una de les escales
d’accés a les plantes superiors.

La Biblioteca us desitja bon estiu!
La Biblioteca Pública de la Canonja, després d’un mes ple de
visites i de novetats amb l’entrada al Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, tanca durant l’agost. Al setembre, obrirà les seves portes
amb nous llibres a les seves prestatgeries. I, com cada any, a l’octubre
s’iniciaran les activitats permanents d’animació a la lectura, el Senalló de Contes i el Club de Lectura.
Aquest juliol gairebé un centenar d’usuaris de la Biblioteca ja han
sol·licitat el nou carnet i gaudeixen dels avantatges de formar part
de la Xarxa. Els dimecres al matí, la biblioteca també s’ha omplert de
contes, de pel·lícules i de la gran imaginació dels infants, premonitors i monitors del Casal d’Estiu de la Canonja. Els usuaris i usuàries
de la Fundació Topromi també han visitat la biblioteca durant juny i
juliol i hi han passat grans estones de lectura.
p àg. 12
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Sendera de concerts des de la Sénia fins a Montserrat, es durà a
terme entre els dies 6 i 14 d’agost de 2016. És un pelegrinatge
musical oferint concerts amb la música del “Llibre Vermell de
Montserrat” com a repertori, en cadascun dels pobles que acullen
aquesta entitat, i l’últim concert serà a la Basílica de Montserrat.
El motiu d’aquest pelegrinatge és fer un petit homenatge al fundador
de l’entitat, Andreu Martínez, que fa 10 anys ingressà com a monjo
a la comunitat benedictina de Montserrat. Alhora, un altre motiu és
compartir i fer arribar la seva música per les diferents poblacions
que formen la ruta.
Així doncs, dins de la seva estada a la Canonja, Joventuts Unides
oferirà el concert de música polifònica medieval “El Llibre Vermell de
Montserrat” a 2/4 de 9 del vespre a l’Hort de l’Abeurador. L’entrada
és gratuïta.

ia

El proper dia 9 d’agost la Canonja acollirà l’entitat musical
“Joventuts Unides” de la Sénia, en el seu pelegrinatge musical fins a
Montserrat.

El 18 de setembre,
els Tres Tombs

tíc
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Sendera de concerts
s’atura a la Canonja

Ja són vuit anys els que sumen els Tres Tombs de la Canonja.
La jornada, organitzada per l’entitat “Amigos del caballo” amb
la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i el suport d’altres
entitats i empreses, any rere any es va consolidant dins el calendari
d’aquesta festa tradicional.
Els Tres Tombs de la Canonja ja tenen reservat el diumenge següent
de l’11 de Setembre. Més d’un centenar de cavalls de muntura,
desenes de vehicles entre carros i carruatges es troben al poble en
una jornada de companyonia i lluïment. Amants dels cavalls i dels
carros tradicionals es barregen entre els encuriosits que gaudeixen
d’aquest espectacle amb tres voltes.
Abans de la desfilada els participants, vinguts de diferents punts de
la província, reben una benvinguda amb un esmorzar a la zona del
Sector Nord. I a l’últim tomb, a la plaça del Castell, els animals són
beneïts pel rector de la parròquia.

Des de l’Ajuntament, desitgem molta sort a aquesta entitat en el seu
pelegrinatge fins a Montserrat i una bona estada al nostre poble.

Diada de
l’11 de setembre
Un remodelat pati del Castell de Masricart acollirà
novament l’acte institucional de l’11 de setembre a 2/4 d’1 del
migdia.
Les entitats canongines estan convidades a participar a l’ofrena
floral que comptarà també amb la col·laboració del Club de
Lectura de la Biblioteca Pública de la Canonja i de diversos músics
canongins.
Seguidament l’ofrena del consistori amb el parlament de l’Alcalde,
Roc Muñoz, i la interpretació dels Segadors clouran l’acte.
p àg . 13
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Salvador Ferré
Budesca

Una notícia excel·lent
per la Canonja
Hi ha notícies que es poden definir com a històriques i aquesta, sens dubte,
és una d’elles. Em refereixo a l’aprovació recent del pla director urbanístic del projecte
del C.R.T. de Vila-seca i Salou més conegut
popularment com a BCN World. I dic històric
perquè el tren de les oportunitats ja va aturar-se un cop per oferir-nos el projecte de
Port Aventura que tan positiu ha estat per al
conjunt de les nostres comarques. Difícilment,
el tren torna a passar en un mateix període
de temps relativament breu. Doncs bé, ha tornat a passar gràcies a aquest projecte de BCN
World que els socialistes vàrem humanitzar i
dimensionar a les necessitats del territori.

Montserrat
Tomàs Macias

Començar a fer camí

Fa un parell d´anys ja, que va començar el meu camí per l´apassionant món de
la política. Ho feia amb molta il·lusió i ganes
d´oferir a les persones totes aquelles idees que
et ronden pel cap i que saps podrien aconseguir millorar certs aspectes que ens envolten
amb els quals no ens hi acabem de sentir còmodes. Ara, que m´han brindat la possibilitat
de ser regidora, afronto el repte amb la mateixa il·lusió i ganes d´aquell moment. Sent nascuda a la Canonja, i una enamorada del meu
poble, només puc dir que em comprometo a
lluitar pels canongins i canongines, per fer
arribar la seva veu allà on calgui, i per posar
tots els granets de sorra que calguin per aconseguir que dia a dia el municipi sigui encara
molt millor del que ja és ara.

p àg. 14

Què suposarà el projecte un cop estigui materialitzat? Moltes coses (diversificació de la
nostra oferta turística, dinamització de la nostra economia, etc.) però jo vull destacar la que
més m’interessa: suposarà sobretot la creació
de milers de nous llocs de treball a casa nostra.
Com sabeu, el principal drama dels nostres
temps és aquesta elevadíssima taxa d’atur que
patim. Malgrat tots els esforços que fem des
de l’Ajuntament som plenament conscients
que l’atur colpeja severament moltes famílies
canongines. Per això ens felicitem per l’arribada d’un projecte que, pel cap baix, generarà
10.000 nous llocs de treball i suposarà una
inversió de 2.500 milions d’euros al nucli del
Camp de Tarragona.
No podem deixar escapar aquesta oportunitat
i no ho farem. Al contrari, exigirem que s’escurcin els terminis d’execució de les obres a fi
i efecte que no perdem ni un minut en la creació d’aquesta nova ocupació perquè sabem
que moltes famílies no poden esperar.
Així mateix també m’agradaria subratllar un
element molt important relacionat amb el
projecte que ha passat desapercebut. Em refereixo al fons social que els socialistes vàrem
incloure en l’acord final que obliga als operadors a destinar l’1% del volum total de les

Des d´aquest escrit també vull agrair al meu
predecessor, en “JR” com molt carinyosament
li diem, tot el seu esforç i dedicació. Desitjar-li
el millor en aquesta nova etapa que comença
en la seva vida. Molta sort company!
Però no faré aquest camí sola, tinc la enorme sort d´anar acompanyada a cada pas, per
un extraordinari equip, el Comitè Local de la
Canonja. Estic orgullosa de poder dir que som
com una gran família, i que sense la seva valuosa tasca tot això no tindria sentit. Junts,
seguirem treballant de valent per dur a terme
la voluntat de les nostres ideologies polítiques
que ens requereix el partit al qual representem: sempre voler més!
Volem un municipi amb moltes més oportunitats pel jovent, tant laborals com d´oci. Volem
un poble verd! No envoltat de formigó i estructures fèrries, sinó d´arbres, ombres, i zones
en perfecta harmonia amb la natura. Volem un
pla d´acció comercial per a les empreses i petites botigues, on es dugui a terme una regeneració profunda en l´acció que s´està fent fins
ara i que les condemna al fracàs i posterior
tancament dia rere dia. Volem un poble participatiu, que no siguin només “persones que
ens voten” sinó que es pugui tenir en compte
la seva voluntat, i posar a la seva disposició
un percentatge dels pressupostos anuals per

inversions a finançar projectes com ara prestacions per a les persones especialment vulnerables als efectes de la crisi al nostre territori.
Des d’aquestes línies ja anuncio que l’Ajuntament de la Canonja demanarà que una part
d’aquest fons social es destini a entitats i associacions d’ajuda a aquests col·lectius més
vulnerables del nostre municipi. Com a poble
directament afectat i implicat en el projecte
serem inflexibles en la satisfacció d’aquesta
reivindicació.
Finalment, crec de justícia remarcar que com
s’ha demostrat en la gestió del projecte de
BCN World el diàleg, la negociació i la voluntat d’acord són els elements essencials que ens
permeten avançar com a poble. El fanatisme,
les aventures unilaterals i la negació del diàleg
no porten en lloc. Si volem donar una resposta
real als problemes reals de les persones cal estendre la mà sovint amb generositat per assolir
els punts de trobada que sempre, i subratllo:
sempre, existeixen. Aquest és el camí que ja
fa anys vàrem iniciar a l’Ajuntament de la Canonja i els resultats ens demostren que va ser
una aposta reeixida. Continuarem impulsant
aquest treball en comú per guanyar en eficàcia
i assolir resultats tangibles. L’exemple de BCN
World ens ho demostra.

a que ells, que són qui ho gaudiran, puguin
decidir en què és millor invertir els diners, els
seus diners... Això és DEMOCRÀCIA amb majúscules!
I per acabar, informar-vos que el cap de setmana del 8, 9 i 10 de juliol, Convergència Democràtica de Catalunya deia un adéu valent.
Valent perquè alhora que ens ho deia encetava, conjuntament amb Reagrupament, amb
un gran enfortiment de les ja antigues bases
de CDC i amb la visió fresca de la JNC, un nou
projecte progressista i europeista, democràtic
de mena, assembleari i organitzat. Amb forts
valors sobiranistes i socials. Tot emmarcat en
un procés de creació del nou partit transparent i enriquidor per a tots. Des del primer
moment va quedar clar que no hi hauria res
imposat, que no hi hauria res precuinat, i que
tot allò que es fes d’ara endavant seria net,
positiu i purament democràtic. Encetem un
nou capítol de la nostra història amb un equip
de gent compromesa en fer-ho no només bé,
sinó cada dia millor, i sempre tenint en compte allò que importa, la gent de carrer, aquells
que treballem cada dia per assolir una societat
millor; treballadors, petits empresaris i joves
que ara mateix visionen i construeixen el nostre futur.
Us animem a formar-ne part!

Festes majors, festes
participatives i populars
S’apropen les festes majors d’estiu
de la Canonja i Masricart, i amb elles tornem
a topar amb un model organitzatiu que va
arraconant aquelles festes populars organitzades per la mateixa societat i que donaven
com a resultat una festa participativa. Unes
festes on, més enllà d’omplir el temps d’oci
cultural, també eren una manera d’enfortir les
relacions humanes, amb el medi, el treball, la
cultura o l’art.
Per a la Candidatura d’Unitat Popular, a la
Canonja estem perdent l’oportunitat que les
festes siguin l’expressió d’un poble que vetlla per les seves celebracions festives. I així ha
sigut, com en els últims anys, no hem sigut
capaços d’iniciar una festa major participativa amb la creació d’una Comissió de Festes.
Una comissió que agrupi sensibilitats a través

Mª Encarnación
Quílez Valdelvira

“Nadie me tiende la mano, por
mí nadie se preocupa…”
Estamos viviendo en la sociedad un
tiempo turbulento e indefinido, donde priman
críticas, desacuerdos, discusiones, intimidaciones, enojos y coerción. Escaparateado, proliferado y aderezado, por algunos, en las redes
sociales. Las relaciones genuinas no se fomentan con actualizaciones de las redes sociales,
ni enviando y reenviando tuits inspiradores
o provocativos. Se necesita mucho más que
eso. La mejor forma de crear redes sociales es
satisfaciendo las necesidades de alguien de
modos que no habrían podido darse sin una
conexión individual.
Muchos dicen: “Nadie me tiende la mano, por
mí nadie se preocupa…”. Para satisfacer las
necesidades de la gente tienes que acercarte
a ella. El orgullo sólo genera contiendas, te
quedas solo; pero si demostramos dedicación,

Ja tenim altres festes al poble que s’organitzen
sota un model de tall participatiu –potser millorable, però alhora diferent– i que funciona.
La Cavalcada de Reis, organitzada pels joves
de la Canonja; el Carnestoltes, que s’organitza
amb la participació de les diferents comparses, i, fins i tot, les Barraques del Mamut, que
agrupa diferents entitats. Són iniciatives que
fan recaure l’organització de les festes en els
mateixos ciutadans. Festes que, a més, tenen
una bona participació i èxit i que de pas ens
fan sentir orgullosos de veure com som els
mateixos ciutadans que ens impliquem en les
festes i fem que siguin tot un èxit.
També demanem una gestió transparent i eficaç d’algunes activitats que envolten la festa
major, com l’atorgació del servei de bar de la
plaça de Catalunya, o de la venda de la samarreta de la Festa Major a les entitats. Des de
l’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que la gestió d’aquestes activitats

afecto, bondad, y benevolencia para con la
gente, entonces podremos “vivir en paz”. Todo
derecho conlleva una responsabilidad, y toda
oportunidad, una obligación. Estas son las
claves de una sociedad que progresa: compromiso y constancia. Sin compromiso nunca
comenzarás y sin constancia nunca acabarás.
Sembremos para paz y crecimiento, recordemos que la mayor de las crisis en el mundo
es la de valores, y que en este planeta vivimos
todos, diversos e interrelacionados.
Quiero dedicar este espacio a los autónomos,
pues son el músculo de nuestra economía y
la base de nuestro progreso. En España hay
más de 3 millones de autónomos y de ellos
el 21,3% tiene empleados a su cargo, lo que
hace que sean responsables de uno de cada
cuatro trabajadores. Es un sector clave y está
en el centro de nuestra política, con medidas
como:
-Mejorar el marco regulatorio y el entorno
empresarial, haciendo más fácil el día a día de
los autónomos; ej. licencia exprés, Ley de Garantía de Unidad de Mercado,
-Estimular el emprendimiento y la creación de
empleo; ley de apoyo a emprendedores, ley de
emprendimiento juvenil al que se han acogido
430.000 jóvenes, tarifa plana de 50€.
-Favorecer la reestructuración de las deudas y
mejorar las posibilidades de financiación para
evitar la asfixia financiera en un entorno de

us s
ve al
rta cip
Po uni
m

Joan Pons Solé

de les associacions i entitats del poble per tal
de teixir una sèrie d’actes arrelats a la festa.
Una comissió que treballi colze a colze amb
la Regidoria de Festes i que, de pas, sigui la
porta d’entrada de més processos participatius a una institució municipal que no pot fer
esperar més la inclusió d’espais participatius
en les seves àrees.

no es regeix d’una manera 100% transparent,
ja que no hi ha cap procediment que atorgui
aquestes activitats sota un reglament que
ajudi a l’Ajuntament -i en concret a la Regidoria de Festes- a decidir a qui cedeix la gestió
de les activitats.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular estem
a favor de treballar per superar un model no
participatiu i institucional de les festes de la
Canonja. Però per treballar en aquest sentit
no podem seguir el camí emprès des de fa
temps per l’Ajuntament de la Canonja. Aquest
any 2016, un altre cop -i no és el primer-, el
pregó de la festa major li serà atorgat a una
persona que forma part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Des del 2005, n’han estat
8: Montserrat Tura, Xavier Sabaté, Josep Maria
Sabaté Guasch, Josep Fèlix Ballesteros, Marina
Geli, Joan Ferran, Joan Sabaté Borràs i Jaume
Collboni. I aquest any no en serà una excepció.
Una festa que comença amb la politització del
primer acte de la festa major per part del partit que governa aquest Ajuntament no aplana
el camí cap una festa de caràcter popular, participativa i transversal.
Amb esperit crític i amb ganes de millorar les
nostres festes, bon estiu i bones festes majors
d’estiu, participatives i populars!

fuerte contracción del crédito bancario; leyes
concursales y ley de segunda oportunidad,
- Reducir la morosidad pública, Fondo de
pago a Proveedores,
- Devolver el esfuerzo a través de una reforma
fiscal muy favorable a este colectivo; a más
de 1.6 millones de autónomos se les bajó la
retención en julio del año pasado (del 21% al
15% para menos de 15.000€ declarados).
- Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y
se adoptan medidas de fomento y promoción
del trabajo autónomo, una de las últimas leyes aprobadas.
El compromiso es que aquellos que reinviertan sus beneficios en mejora de la productividad y competitividad podrán conseguir mayores desgravaciones. También, ahora pueden
acogerse a la prestación por desempleo, algo
que no pasaba. Hay 112.465 autónomos más
que al principio de la legislatura y 436.398
personas se han beneficiado del contrato
indefinido de apoyo a emprendedores para
pymes y autónomos.
Para terminar, os quiero desear una muy buena Fiesta Mayor, con dos deseos: que cultivemos las relaciones personales genuinas, y
que apoyemos y consumamos en los negocios familiares de nuestro municipio.
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