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

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

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

-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 diven-
dres 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 I REGISTRE CIVIL
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
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

Serveis de l’Ajuntament

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

Autobusos de Tarragona
 

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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

Se
rve

is

www.lacanonja.cat

HORARI DEL
CEMENTIRI

PER TOTS SANTS

Del 24 al 30 d’octubre:
de 9 del matí a 6 de la tarda.

Els dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre:
de 9 del matí a 8 del vespre.

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 La Canonja
Farmàcia Escoda 
Farmàcia Òptica Miró 
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià 
Tanatori Municipal
Veterinari 

977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627

 977548083 / 977545090  
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Telèfons d’interès

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.

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.
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 Fa anys el poble de la Canonja pateix 
continus episodis de males olors.  Aquests epi-
sodis apareixen amb major freqüència durant 
els mesos d’estiu, amb l’inconvenient que al fer-
se més vida al carrer o dormir amb les finestres 
obertes, causen continues molèsties al veïnat. 
Fa unes setmanes que els canongins ho hem 
pogut constatar, ja que hem hagut de suportar 
aquestes desagradables olors vàries nits d’agost 
i setembre.

Sabem quin és l’origen i d’on procedeixen 
aquestes pudors. L’empresa Griñó Ecològic, si-
tuada al terme municipal de Constantí i dedica-
da a la manipulació i empaquetatge de brossa, i 
a la selecció i reciclatge de plàstics, paper i me-
tall, és la originària d’aquests episodis.

El problema ja es va detectar fa anys i l’origen 
també. Ara el que manca és trobar una solució 
eficaç i eficient per acabar amb les males olors 
que pertorben les nostres nits. És competència 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya donar les solucions pertinents a aquest tema que ens 
preocupa a tots, govern i veïnat. Per això des del consistori ja ens hem queixat sovint 
a l’empresa Griñó Ecològic i a l’Agència de Residus de Catalunya, i els hem demanat 
que es prenguin les mesures pertinents.

Com sempre des de la proximitat les coses es veuen amb més claredat i per això 
hem apuntat una possible solució a l’Agència de Residus de Catalunya que passa per 
confinar aquests residus en una nau o edifici i aïllar-los perfectament per evitar que 
les olors arribin a l’atmosfera, incorporant sistemes de filtratge d’olors. Tan senzill 
o tan difícil com això, però al menys, hem pensat una solució que podria ser viable. 
El fet és que ja ho hem posat sobre la taula del director de l’ARC, per tal que es posi 
fil a l’agulla i s’adoptin les mesures pertinents per acabar amb aquest problema tan 
molest.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Buscant solucions a
les males olors

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat

Serà notícia

Portaveus municipals

En Bloc

Agenda

2

3

4 - 9

10, 11

12 - 15

16, 17

18

19

Su
mari
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 La festa ha sortit al carrer. Tot un seguit d’actes per a totes 
les edats han protagonitzat l’estiu canongí: la diada de Masricart, 
barraques, vermut i pintxo, i evidentment la Festa Major.

Un any més, tota la Canonja ha gaudit d’una selecció d’actes orga-
nitzats des de la Regidoria de Festes, però oberts a la participació 
de les Entitats Canongines que han omplert els nostres carrers de 
rialles, cançons, foc i ball.

Vermut, pintxo,música i, 
enguany, salsa

 Durant tres caps de setmana d’agost, a la Ca-
nonja, s’ha celebrat el Vermut i Pintxo. Des de l’edició 
anterior que, gràcies al gran èxit de participació, el Ver-
mut i Pintxo, organitzat per la regidoria de Festes amb 
la participació de bars i restaurants de la Canonja, ha 
anat més enllà del programa de Festa Major.

Vermuts i pintxos que combinats amb música en di-
recte, des de rumba, rock a la música electrònica i, en 
aquesta edició, fins i tot amb salsa gràcies a la partici-
pació de Beat Dansa, han creat el còctel ideal.

Des de l’Ajuntament volem agrair un cop més a totes les persones 
que han participat en els diferents actes la seva disposició a fer del 
nostre poble un espai de festa, especialment a totes aquelles que 
han col·laborat en l’organització i desenvolupament de les diferents 
actuacions.

Festa Major d’Estiu
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 Dins el programa de la Festa Major es va celebrar el cam-
pionat d’skate i scooter a les instal·lacions de l’skatepark municipal, 
que va comptar amb una cinquantena de participants entre les dos 
modalitats que competien.

La colla de joves canongins El Mico també va participar en aquest 
acte, oferint entrepans i refrescos i aprofitant l’ocasió per donar-se 
a conèixer al poble.

L’skater Pedro Vidal conjuntament amb l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja van ser els encarregats d’organitzar 
aquesta jornada, que novament va esdevenir tot un èxit de partici-
pació. Joves amants d’aquest esport i espectadors van gaudir d’una 
tarda plena d’emocions, que es repetirà per la Festa Major d’Hivern 
amb nous reptes.

Esport i filigranes per la
Festa major

 Les Barraques del Mamut, amb l’Orquestra Mitjanit com a 
plat fort de la primera nit i Brams culminant la segona, van tornar 
a ser un èxit el primer cap de setmana d’agost.

El divendres, a la zona de l’skatepark municipal, hi van actuar Tyco 
Brae, Sal150, l’orquestra Mitjanit i els dj’s locals MKSN que van 
animar la festa fins ben entrada la matinada.

Dissabte va ser la nit del rock, amb les actuacions dels joves To-
rrockforta, Korrupción Masiva i finalitzant amb el mític grup de 
rock català, Brams.

Aquesta tercera edició ha comptat amb un bon nombre de públic, 
amb la participació de tres entitats canongines AEiG Bisbe Borràs, 
UDE la Canonja i Ateneu Popular la Mina, i l’organització de l’àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja.

L’objectiu de cara a l’edició de l’any que ve és que més entitats 
canongines s’animin a col·laborar en l’organització de les barra-
ques del poble i que aquesta festa es converteixi en una festa de 
referència a la comarca.

Les entitats que vulguin participar-hi es poden dirigir al PIJ
(C/ Raval, 25) per tal d’obtenir més informació.

Les grans nits del Mamut

  

 L’estiu és temps de festes majors, de sortir el carrer, de 
caliu entre veïns. Associacions, comunitats, com els veïns del Sec-
tor Nord, de Ravaleta, de Poetes Beltran, de Pere Gran Marca, de 
Masricart, organitzen sopars de germanor, balls, festes a la fresca.

Els veïns del poble celebren
les seves festes
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 Aquest setembre la piscina municipal de la Canonja ha 
tancat la temporada aconseguint les xifres més altes d’utilització 
de les instal·lacions.

Les característiques de les piscines juntament amb els serveis pres-
tats han estat claus per atraure no només els habitants del po-
ble, sinó també d’altres localitats. A més a més, han augmentat el 
nombre d’entitats i grups que han fet ús de les instal·lacions. Tot 
això ha fet que la xifra hagi ascendit a 22.027 entrades.

Una de les activitats que es posa en marxa amb l’arribada de l’estiu 
a les piscines són els cursets de natació, que també han deixat un 
balanç força positiu, superant amb escreix el nombre d’alumnes 
dels darrers anys.

La distribució dels cursos de forma quinzenal els dóna un caràcter 
intensiu que permet un desenvolupament òptim de l’aprenentatge. 
A més, la formació de grups per edats facilita una dedicació més 
concreta per a les necessitats de cada grup.

 Un total de 405 judokes de 44 països del continent van 
participar al Campionat Europeu Junior de Judo celebrat del 16 al 
18 de setembre a Màlaga. Aquesta cita és una de les de més prestigi 
i exigència tant a nivell continental com a nivell mundial, per la 
gran quantitat de potències del judo que es concentren a Europa.

El jove canongí David García Torné (-60kg) va estar a punt de pen-
jar-se el bronze, quedant en un meritori cinquè lloc en el seu primer 
Campionat Europeu Junior de Judo.

David García ha començat una nova experiència fora de casa, a Ma-
drid, per estudiar i lluitar per aconseguir els seus somnis d’esportista.

Des de l’Ajuntament de la Canonja seguirem donant-li suport en 
aquesta nova etapa.

Bon resultat al primer Europeu 
Junior de Judo de David García

Els joves karatekes mostren 
les seves habilitats al 
poliesportiu municipal

 Aquest estiu, com cada any, es va celebrar l’exhibició se-
mestral de karate del poliesportiu municipal amb un gran èxit de 
participació. 

L’exhibició es va dividir en dues categories, segons l’edat i el color 
del cinturó. I els alumnes es van poder lluir amb la demostració de 
combats per parelles, per grups i dels katas.

L’objectiu d’aquest acte, és mostrar a les famílies els aprenentatges 
i disciplines adquirides pels joves karatekes durant les classes.

Per a celebrar la cloenda dels cursets, i com cada any, el Regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja, Sr. Francisco Domínguez 
va fer l’entrega de medalles a tots els participants, i en acabat, se’ls 
va oferir un piscolabis com a final de festa.

Les piscines municipals tanquen la temporada amb èxit
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 El bon temps ha acompanyat la vuitena edició dels Tres 
Tombs de la Canonja, celebrada el diumenge 18 de setembre, or-
ganitzada per l’entitat canongina Amigos del Caballo amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i altres entitats.

Enguany la jornada festiva va reunir a 110 cavalls, 32 carruatges i, 
per primer cop al poble es va poder veure una “quarta”, una carros-
sa tirada per quatre cavalls.

Com cada any obria el recorregut la imatge de Sant Antoni, patró 
dels animals, especialment els de peu rodó. I a l’últim tomb, davant 
de la plaça del Castell, el mossèn feu la benedicció dels animals.

Abans del recorregut de lluïment, ben d’hora al matí, els partici-
pants, vinguts d’arreu del Camp de Tarragona, feren el tradicional 
esmorzar de germanor.

 El passat 3 de setembre la plaça Mestre Gols de la Canonja 
va acollir una festa popular en homenatge al Pub Orfeó, un espai 
emblemàtic que durant els anys 80 i 90 va ser el lloc de trobada per 
a molts joves canongins.

L’acte festiu va reunir als fundadors del local i a les persones que van 
agafar el relleu al capdavant del negoci, durant i després d’aquest 
llarg període, així com clients i amics. 

Des de les 7 de la tarda fins ben entrada la matinada, hi va haver 
música en directe amb diverses bandes que, d’una manera o altra, 
havien estat lligades a aquest local i, també, sessions de música de 
l’època.

Una vetllada amb moltes retrobades i abraçades, amb un moment 
molt emotiu quan es van projectar imatges en record de la gent que 
malauradament ja no hi és. 

Un homenatge merescut fruit de l’empenta popular, nascut a través 
del grup de Facebook Pub Orfeó Remember, i dut a terme gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i les aportacions 
voluntàries dels assistents. 

Cavalls i carruatges llueixen 
pels carrers del poble pels 

Tres Tombs

Homenatge a un espai 
emblemàtic de reunió i festa

 Com cada any, l’Ajuntament de la Canonja, amb la partici-
pació de les entitats i partits polítics del poble i dels canongins i ca-
nongines, va commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb un 
acte institucional i l’ofrena floral a l’escultura homenatge a l’Onze 
de Setembre, al pati del Castell de Masricart.

En el seu parlament, l’alcalde, Roc Muñoz, va fer una reflexió so-
bre la importància de les polítiques municipals, “per tal d’apaivagar 
la situació que pateixen moltes famílies del nostre poble”, en un 
context històric on el país demana canvis i en un moment polític a 
Espanya que “no ens ajuda gens a resoldre aquesta situació”. “A les 
crisis, de tot tipus, hem de respondre com sempre ho hem fet: sen-
se claudicar, sense resignar-nos, sense esperar. Treballant i seguint 
treballant.”

Membres del Grup de Lectura de la Biblioteca de la Canonja van 
recordar a Montserrat Roig pel 25è aniversari de la seva mort amb 

Acte commemoratiu de la Diada unes lectures. Remei Torres 
recità l’emotiu poema “Mort 
a Ravensbrück”, Maria Neus 
Virgili va llegir un fragment 
de la novel·la “El temps de 
les cireres” i Teresa Guino-
vart uns paràgrafs de l’assaig 
“Digues que m’estimes en-
cara que sigui mentida”. Una 
petita mostra del llegat que 
ens ha deixat Montserrat 
Roig, periodista i escriptora, 
compromesa amb la cultura 
catalana i el feminisme.

L’AMTP El Tecler – La Canon-
ja va interpretar les peces musicals de l’acte, el Xotis Pepa, que 
donà pas a les ofrenes de les entitats i dels partits polítics, el Tres 
Tombs, de Joaquim Zamacois, i Els Segadors que tancà l’acte 
homenatge.

Fotografia: Sílvia Munné
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 En relació a la pràctica d’alguns veïns i veïnes del poble 
d’escampar sofre o altres substàncies a la via pública a tocar dels 
edificis amb el fi d’evitar que els gossos orinin en aquestes zones, 
des de l’Àrea de Medi Ambient i Neteja pública volem informar el 
següent:

El sofre (Núm. CAS 7704-34-9) és una substància perillosa que pot 
afectar a la salut quan és inhalat, ingerit i/o amb contacte amb la pell. 
Els efectes de l’exposició poden també produir ulceracions de la pell, 
conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal, dificultats de respiració, 
asma i traqueobronquitis. Es tracta d’un sòlid altament inflamable, 
que pot originar mescles explosives en contacte amb l’aire o amb 
materials oxidables. S’ha d’evitar el seu contacte amb aigua. S’ha 
d’emmagatzemar en fred amb ventilació adequada, lluny de fons 
d’ignició i de materials oxidables.

No hi ha cap evidència científica d’aquesta substància com a repel·lent 
dels animals de companyia a l’efecte d’evitar que orinin a la façana 
dels edificis, tot i que existeix una creença popular molt expandida 
d’aquest efecte.

Segons estableix l’article 97 de l’Ordenança General de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, (Obligacions dels ciutadans 
i ciutadanes) 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure 
general de preservar nets els espais públics, d’acord amb el que 
disposa aquest capítol i les disposicions complementàries que pugui 
dictar l’Ajuntament en l’exercici de les seves facultats. L’article 98 
(Prohibicions) afegeix que: 1. Es prohibeix llençar o abandonar als 
espais públics qualsevol tipus d’objecte o producte. I finalment l’article 
116 especifica que: 1. No és permès dipositar als contenidors d’obres o 
sacs de runa ni abocar en un espai públic o en terrenys que no hagin 
estat designats per l’Ajuntament per a aquesta finalitat: a) Residus 
que continguin materials o substàncies inflamables, explosives, 
nocives, tòxiques o perilloses. b) Residus susceptibles de putrefacció 
o de produir olors desagradables. c) Mobles, estris o andròmines 
vells, així com qualsevol material residual similar. d) Qualsevol mena 
de material residual, no especificat en els apartats anteriors, que 
pugui causar molèsties als veïns o als usuaris dels espais públics. 2. 
L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior serà considerat 
com a falta molt greu en el cas de l’apartat a) i com falta greu en els 
altres apartats.

Campanya contra l’abocament de sofre a la via públicaHa e
sta
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En definitiva, dipositar productes químics a la vía pública és una 
activitat prohibida i, a més a més, la efectivitat del sofre com 
a repel·lent per a gossos no està, ni molt menys, comprovada. És 
necessari conscienciar també als amos d’aquestes mascotes de que 
adoptin uns hàbits higiènics de comportament a la via pública, tal i 
com estableix l’article 138 de l’esmentada Ordenança quan diu: Els 
propietaris i/o posseïdors de gossos i animals de companyia hauran 
d’evitar que aquests facin llurs deposicions a la via pública o en altre 
espai d’ús comú general i, en el cas d’inevitable deposició, hauran de 
retirar-ne immediatament els excrements o brutícia produïts i netejar 
el lloc afectat. En cas que no compleixin amb aquesta obligació seran 
sancionats per la comissió d’una falta lleu.

  

 Aquestes tonalitats són les que fins el 30 de setembre han 
acolorit la sala d’Exposicions del Castell de Masricart. L’Adela Rión, 
s’ha inspirat en els colors marins i de la natura per mostrar-nos la 
seva obra pictòrica.

És així, com l’autora ha volgut mostrar-nos els seus sentiments 
d’admiració i seducció ver la natura.

Des de la seva inauguració el passat dia 16 de setembre i durant 
les dues setmanes que l’exposició ha estat oberta al públic ha estat 
visitada per nombrós públic que s’ha interessat per l’obra d’aquesta 
pintora canongina, que ha fet donació d’una obra al Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart.

Del blau i del verd
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 L’Ajuntament de la Canonja en sessió ordinària del Ple 
del dia 28 de juliol de 2016 aprovà la signatura del conveni per 
a l’adhesió de l’Ajuntament de la Canonja a la xarxa RESCAT de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. El 
conveni el van signar l’alcalde, Roc Muñoz Martínez i el conseller del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané i 
Guasch.

És un conveni de coordinació i col.laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament en matèria 
de seguretat pública que permet fer ús d’una xarxa comú de 
radiocomunicacions mòbils que dóna cobertura a tots els col·lectius 
professionals implicats en la seguretat i les emergències de 
Catalunya. Està destinada a cobrir les necessitats de comunicació 
dels serveis d’emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya 
i d’altres administracions locals.

A diferència dels operadors de telefonia mòbil, la xarxa RESCAT pretén 
arribar a tots els indrets on siguin necessàries les comunicacions, 
tant a nuclis de població com a tot el territori rural, i aporta un 
grau de fiabilitat major per garantir la disponibilitat del servei en tot 
moment i especialment en situacions d’emergència. 

La xarxa està, a més, especialment dissenyada perquè sigui més 
robusta i fiable, sobretot en casos d’emergències, ja que no se 
s’atura per trucades de mòbils, té més cobertura que la telefonia 

Signatura del conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament de 
la Canonja a la xarxa RESCAT

Ha estat
notícia

  

 La Diputació de Tarragona ha concedit diverses subvencions 
a l’Ajuntament de la Canonja per a finançar inversions destinades a 
equipaments municipals d’interès ciutadà, actuacions de protecció 
de la salut pública i ajuts per la realització d’activitats culturals i de 
formació al Castell de Masricart.

La primera d’aquestes inversions, per import de 5.194,59 €, s’ha des-
tinat a les obres contingudes en el Projecte de millora del paviment, 
jardineria i il·luminació del pati del Castell.

En el marc de les subvencions per actuacions de protecció de la sa-
lut pública, els serveis de socorrisme efectuats durant la tempora-
da de piscina del poliesportiu municipal, han rebut un import de 
7.784,00€. Aquest estiu també s’han realitzat actuacions de desin-
sectació, desratització i desinfecció als diferents espais i elements 
municipals, que han rebut una subvenció per part de la Diputació 
de 5.084,80 €. 

La Diputació de Tarragona concedeix subvencions a l’Ajuntament 
per la inversió en equipaments municipals, la protecció de la salut 

pública i la realització d’activitats culturals 

Finalment, al Castell de Masricart, l’Ajuntament hi organitza 
tot un seguit d’activitats culturals i de formació durant tot 
l’any, exposicions, activitats d’animació a la lectura, sessions 
de contacontes, conferències, actuacions de màgia... Aquestes 
activitats també reben un ajut del Departament de Cultura de 
la Diputació de 2.188,91 €.

convencional i resisteix en cas de manca de subministrament elèctric. 
Garanteix també la confidencialitat en les comunicacions i dades.
El dia 22 de setembre el responsable de la Unitat de Gestió de Flotes 
de l’Oficina de Coordinació de la xarxa RESCAT lliurà el terminal al 
cap de seguretat de la Guàrdia Municipal de la Canonja.
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 La Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança ja va iniciar el 
nou curs el dia 1 de setembre. Com cada setembre la Llar d’Infants 
deixa l’estiu enrere per començar una nova aventura amb els més 
menuts, que presenta moltes activitats i festes... amb moltíssimes 
ganes d’aprendre, experimentar i conèixer un nou món.

La Llar obre les seves portes a 2/4 de 8 del matí amb el servei de 
mainadera i tanca a 2/4 de 6 de la tarda. Hi ha una classe de p-0 on 
encara hi ha places lliures, dues de p-1 i dues més de p-2 on també 
hi ha disponibilitat de places.

La Llar d’Infants:
nou curs, nou món

 Fins ara els ajuts eren pels alumnes de primer i segon cicle d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, però pel 
curs 2016/17 també s’hi poden acollir els de formació professional, sempre que estiguin empadronats a la Canonja

El ple ordinari celebrat el mes de juliol a l’Ajuntament de la Canonja va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals 
per a l’adquisició de llibres i material escolar per els nens i nenes empadronats a la Canonja. Després de quatre anys, la novetat d’enguany 
és l’ampliació d’aquests ajuts als alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior de 
formació professional. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer les famílies al 
començament de curs per comprar els llibres, que en alguns cursos supera els 400 euros.

Se’n podran beneficiar tots els alumnes, tant de col·legis públics com de privats concertats 
assignats pel Departament d’Ensenyament, que estiguin empadronats a la Canonja abans 
del dia 1 de gener de 2016. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i contractuals amb l’Ajuntament.

Les ajudes individuals que s’han aprovat pel curs 2016/17 van des dels 15 als 60 euros:
 •Per als nens i nenes inscrits en llars d’infants (P0, P1 i P2)  màxim de 15 €
 • Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5)   màxim de 25 €
 • Per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n)   màxim de 40 €
 • Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4t)   màxim de 50 €
 • Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è)   màxim de 60 €
 • Per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) màxim de 60 €
 • Per als alumnes de cicles formatius grau mitjà  màxim de 50 €
 • Per als alumnes de Batxillerat    màxim de 60 €
 • Per als alumnes de cicles formatius grau superior  màxim de 60 €

En els casos de famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran 15 € suplementaris per alumne.
Aquesta subvenció va començar ara fa quatre anys i cada curs s’ha anat ampliant per agafar tots els alumnes de totes les etapes escolars. 
També cal recordar que s’atorgaran premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic del curs 
2016/17.

Un cop acabat el tràmit de publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), es comunicarà la data a partir de la qual es podran 
presentar les sol·licituds l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.

Més informació a la pàgina web de l’Ajuntament de la Canonja www.lacanonja.cat i a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC).

Per a tramitar la sol·licitud, s’ha de fer presencialment a l’OMAC (C/ Raval, 11).

La Canonja amplia l’ajut per la compra de llibres de cicles 
formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional

Ac
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 L’escola La Canonja ha començat el curs 2016/17 amb 
renovacions importants: la nova entrada dels alumnes de P3, la 
insonorització del menjador escolar (una obra llargament reivin-
dicada), la instal·lació de nous jocs al pati de cicle inicial i la re-
novació de l’arquitectura elèctrica de l’edifici per tal d’adequar-la 
a les normatives actuals entre moltes altres accions. Donada la 
baixada de natalitat del municipi, hi ha hagut una reducció d’una 
aula de P3.

Com a escola verda seguirem treballant per a ser una escola més 
sostenible, iniciant enguany l’hort escolar abans per tal de tre-

ballar també els productes d’hivern. 
També durem a terme altres accions: 
reciclatge, potenciació dels delegats 
verds de classe,...

I com sempre seguim impulsant el 
creixement intel·lectual i formatiu 
dels nostres alumnes amb la poten-

 Arriba el setembre i de nou hissem les veles del nostre vai-
xell. Aquest any ho fem d’una manera molt especial: continuant amb 
el camí de tornada d’aquell viatge que 19 nois i noies de la Canonja 
van emprendre a finals del curs passat.

Aquest any comencem continuant… 

Continuant amb el nostre projecte cap a la pluralitat, continuant amb 
la nostra mirada cap a fora que, aquest cop, tot i semblar una pa-
radoxa, ens porta a mirar cap a dins: ensenyant als nostres amics i 
amigues de Sittesen qui som, com és el nostre entorn, el nostre dia a 
dia, el nostre institut. Coneixent-nos perquè ens coneguin.

Van arribar el 23 de setembre per quedar-se tota una setmana. No 
es van perdre ni un racó de la Vila. Així doncs, van visitar el jaciment 
arqueològic del Barranc de la Boella i el Castell de Masricart amb 
l’alcalde, Roc Muñoz, el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, i la 
regidora d’Ensenyament, Sílvia Sola. També van conèixer la Tarrago-
na romana, el port marítim i, fins i tot, es van atrevir a enfilar-se al 
Dragon Khan. 

Un retrobament inundat de sentiments: aquells que van néixer allí i 
que hem retrobat;  Una visita que referma els valors del nostre insti-
tut fomentats en l’aprenentatge real i significatiu.

Arriba el setembre amb noves cares i també amb grans acomiada-
ments. Aquest any s’han jubilat dos professors que han treballat dia a 
dia perquè aquest aprenentatge real del que us parlàvem fos una re-
alitat. Podríem dir que s’han jubilat dos grans capitans del vaixell que 
porta els nostres nois i noies cap a les illes de l’aprenentatge i el saber.

L’escola La Canonja inicia el 
curs amb reformes importants

Institut Collblanc: “Aquest any 
comencem continuant… “

ciació de la lectura com a font de plaer amb tècniques especí-
fiques, els nostres bibliopatis, enguany amb la introducció dels 
escacs al pati, i quantitat de tallers i  activitats a realitzar al llarg 
del curs.

Escola la Canonja

Des d’aquí volem aprofitar per agrair a la Jose-
pa Gómez, professora de català, i al Joan Grà-
cia, psicopedagog, el camí recorregut, el camí 
que ens han obert als que seguim i el camí que 
han descobert a tots els nois i noies que van te-
nir la sort de gaudir-los com a Mestres. Gràcies!

Ja ho veieu, comencem continuant i acabant a l’hora i, en defi-
nitiva, no és així el repte dels nostres estudiants? Comencen un 
setembre de la seva vida i continuen per poder acabar al juny i 
començar una nova etapa.

Actualitat
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 Aquest octubre, amb el curs ja en ple funcionament, les ac-
tivitats d’animació a la lectura de la Biblioteca es posen en marxa. El 
dimecres 5 d’octubre a les 5 de la tarda, el contacontes Agus Farré 
serà l’encarregat de donar el tret de sortida al Senalló de Contes 
2016-2017. Dins el cicle de Tardor de Contes “Hi havia una vegada 
un circ romà...” del Consell Comarcal, Agus Farré presentarà “Blancs i 
Blaus. Un gran dia de cursa” on els conductors de quadrigues roma-
nes seran els protagonistes.

El Senalló de Contes de la Biblioteca de la Canonja se celebra 
d’octubre a juny, cada primer dimecres de mes a les 5 de la tarda. 
Excepte al desembre que, enguany, cau entre festius i el Senalló se 
celebrarà la segona setmana.

A l’octubre també s’inicien les reunions del Grup de Lectura per 
Adults. Una activitat per a totes aquelles persones a qui els hi agra-
di compartir el plaer de la lectura. Els i les participants escullen els 
llibres, autors o temàtiques a llegir i un cop llegits es posen les re-
flexions en comú i es realitzen activitats relacionades com, per 
exemple, cinefòrums. Totes les persones interessades en participar-
hi es poden dirigir directament a la Biblioteca, trucar al telèfon 977 
54 53 08 o enviar un correu electrònic a biblioteca@lacanonja.cat. 
La primera sessió d’aquest curs es durà a terme el dia 4 d’octubre a 
les 7 de la tarda.

El plaer de llegir i escoltar 
històries a la Biblioteca

 Amb l’arribada de l’inici de curs, el Centre Obert arranca 
motors per començar un nou any amb moltes novetats i projectes.  
Com a servei educatiu, el Casal té com a funcions donar suport, 
estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
l’esbarjo, i compensar les dificultats socioeducatives de les persones 
ateses mitjançant el treball individualitzat, grupal, familiar, el treball 
en xarxa i amb la comunitat. És un servei gratuït de l’Ajuntament 
que està adreçat als infants i joves d’entre 6 i 16 anys del municipi. 

Una de les novetats més destacables és l’ampliació dels grups 
d’edat als quals el casal atén. Aquest any, els alumnes d’ESO també 
trobaran el seu espai amb un grup propi d’adolescents, suport 
acadèmic i activitat esportiva per alguns d’ells i elles. A part d’això, 
destaquem també, la creació de dues noves activitats en la nostra 
oferta educativa. Per una banda, el taller d’expressió, una activitat 
on potenciar la creativitat i l’expressió de les emocions a través de 
la música, la pintura i/o el moviment corporal.  Per altra banda, 
el Projecte, una activitat basada en la metodologia de treball per 
projectes, on es té per objectiu, assolir els aprenentatges a través de 
la pràctica, el propi interès dels infants i la seva vivència. 

I per últim, introduïm l’assemblea d’infants setmanal com espai 
de decisió, valoració i propostes dels propis infants i joves del 
casal. D’aquesta manera potenciem l’esperit crític, l’autonomia i la 
responsabilitat, fent-los protagonistes del seu propi creixement i del 
desenvolupament del Casal.

Nou curs del casal d’infants
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 El nou curs que comença al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
es planteja com una nova etapa amb noves activitats, nous reptes i 
noves il·lusions.

L’Espai Jove vol convertir-se en un espai de re-
ferència pel jovent del poble. Obrint les tardes 
de dimarts a dijous de 4 a 8 i els divendres de 
5 a 9 del vespre, el PIJ ofereix un ampli ventall 
d’activitats per a joves de 12 any en amunt. 

Tots els dimecres s’hi duran a terme tallers de 
prevenció, sensibilització, de manipulació de 
nous materials... i els dijous serà el dia de “Cui-
nem”, tallers de cuina amb receptes senzilles on 
els participants hi podran aportar les de casa 
seva i cuinar-les amb els companys i companyes. Els divendres és el 
moment de proposar idees de nous tallers, activitats i sortides. A més 
a més, els dijous i divendres de 4 a 5 de la tarda, sortiran del PIJ per 
jugar a futbol al poliesportiu municipal.

Aquest mes d’octubre, també és el moment de preparar el Castanyot 
de la Por, organitzat per Joventut i Acció Social, que se celebrarà 
el proper 28 d’octubre a la tarda al Casal. A les 6 començaran les 
entrades dels infants i seran guiades amb la llum oberta. Més tard, 
s’apagaran les llums i començarà el passatge del terror. Una tarda 
amb castanyes, crits i rialles.

Aquesta celebració es du a terme gràcies a un grup de voluntaris i 
voluntàries que amb molta imaginació s’encarreguen de les carac-
teritzacions, la decoració, el guió... Si vols formar part d’aquest gran 
equip, vine al PIJ i apunta-t’hi!

L’Espai Jove comença amb 
força una nova etapa

 El proper dia 8 d’octubre el Patronat de Cultura del Castell 
de Masricart ha programat a l’Orfeó Canongí l’actuació de Beth 
Rodergas, acompanyada de la seva banda habitual en format 
quartet.

Beth presenta un segon disc i concert que aprofundeix les línies 
encetades en el primer. El títol “Família” remet al dolç moment 
vital de la cantant que recentment ha estat mare per segon cop.

Ella mateixa ha compost la meitat dels temes, mentre que la 
resta són d’altres autors. Un disc sincer, preciosista i ple de colors 
diferents. La formació musical està integrada per Beth Rodergas a 
la veu, Pablo Garrido a la guitarra, Miquel Sospedra al baix i Xavi 
Molero a la bateria.

Les entrades anticipades es poden adquirir al preu de 10€ al web 
de codetickets o bé al Castell de Masricart en l’horari habitual 
d’obertura al públic.

El mateix dia, també es podran adquirir les entrades al preu de 11€ 
a l’Orfeó Canongí, una hora abans de l’inici de l’espectacle.

Música i teatre a la tardor

 El proper dissabte dia 15 d’octubre es portarà a terme al 
Castell de Masricart la V trobada de Centres d’Estudis del Camp de 
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, que anirà al voltant de 
l’arqueologia i el món local.

Aquesta jornada, que compta amb el suport de l’Ajuntament 
de la Canonja, entre altres entitats i administracions, acollirà 
diverses taules rodones i presentacions d’experiències al voltant de 
l’arqueologia.

D’entre el diferents actes, destaquem la conferència de la 
investigadora de l’IPHES, Palmira Saladie Ballester sobre el Barranc 
de la Boella i també la visita guiada al jaciment del Barranc de la 
Boella.

El Castell de Masricart acull la 
Trobada de Centres d’Estudis

Finalment, i dins de les activitats programades per aquesta tardor 
pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart cal comptar també 
amb la representació de l’obra teatre “Descalços pel parc” a càrrec 
de la companyia Dramedia Teatre el proper dissabte dia 19 de 
novembre a l’Orfeó Canongí.
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Classes, tallers,
balls, cant... 

per la Gent Gran

 A la tardor s’inicia el programa de la Gent Gran 
Activa. Com cada any, la regidoria d’Acció Social i Ciu-
tadania organitza tot un seguit d’activitats, d’octubre a 
juny, pensades especialment per la gent gran. Classes 
d’informàtica bàsica per familiaritzar-se amb els or-
dinadors, gimnàstica de manteniment per millorar la 
qualitat de vida, classes de ball tant per parella com 
balls en línia, sardanes, cant coral, teatre... A més a més 
de les activitats trimestrals com petanca, senderisme i 
el taller de preparació del Nadal.

La Gent Gran Activa també participa a les festes popu-
lars de la Castanyada, Nadal i Sant Jordi i realitzen ac-
tuacions amb la coral, el ball, les sardanes, exhibicions 
de gimnàstica, així com l’actuació del grup de teatre per 
la Festa Major d’Hivern. A la primavera es duen a terme 
els Espais Culturals i finalment, a l’estiu, la Cloenda del 
curs.

A principis d’octubre es realitzarà la reunió informativa 
del curs 2016/2017.

Pequemagia amb Francis Zafrilla
10 de novembre de 2016 a les 18.30 h
Biblioteca Pública de La Canonja

Francis Zafrilla és un dels mags, per a públic 
familiar, més destacats de l’actualitat gràcies 
a la seva originalitat, una acurada posada en 
escena i un gran sentit de l’humor. Autor del 
llibre “¿Hueles a magia?” arriba per primer cop 
a Catalunya amb la finalitat de sorprendre al 
públic i fer-vos passar una bona estona.

En aquest espectacle per a tota la família 
gaudireu de jocs de màgia espectaculars, 
participació del públic i fins i tot l’aparició 
sorpresa d’un drac!

El teatre màgic, de nou a la Canonja

Gran Gala Màgica amb la Cia Mag 
Edgard (Catalunya) i Gaetan Bloom 
(França)
11 de novembre de 2016 a les 18.30 h
Sala d’actes de l’Escola de La Canonja

El desè Festival Internacional Teatre Màgic 
presenta la seva gran gala màgica familiar 
en la que podreu gaudir d’espectaculars 
grans il·lusions combinades amb aparicions, 
desaparicions, transformacions... a càrrec 
de la premiada companyia Mag Edgard. A 
més, podreu veure en primícia el número 
de màgia còmica del francès Gaetan Bloom 
que ha presentat en els millors escenaris 
del món i us deixarà completament 
bocabadats. No us ho perdeu!

 El Patronat de Cultura del Castell de Masricart s’uneix un any més al Festival de Teatre Màgic amb dos espectacles que es portaran 
a terme al nostre poble els dies 10 i 11 de novembre.

Aquests espectacles, de renom internacional, es podran gaudir de manera gratuïta els dies 10 i 11 al Castell de Masricart i a la sala d’actes de 
l’escola La Canonja respectivament. A continuació us en fem cinc cèntims:

Preparant el carnaval 2017

 A l’inici d’aquest mes d’octubre està previst que es reuneixi 
en sessió constitutiva la Comissió de Carnaval 2017.

Aquesta comissió és l’encarregada de preparar amb l’ajut de les dife-
rents colles, els actes del Carnaval de l’any vinent que tindran com a 
eix central la rua del diumenge 26 de febrer.

La Comissió de Carnaval és també l’encarregada d’indicar la data 
d’inici de les inscripcions de les comparses participants, que de ma-
nera indicativa, serà a mitjans d’octubre, tot i que s’indicarà a la web 
de l’Ajuntament de la Canonja.
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Serà notícia

En el ple ordinari de l’Ajuntament de la Canonja, corresponent al 
dia 29 de setembre, es van aprovar per unanimitat tots el punts 
de l’ordre del dia. Entre els quals cal destacar l’aprovació de les 
modificacions de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2017 
mantenint-se, com en anys anteriors, la congelació dels impostos i 
taxes municipals per al proper any.

Així mateix, s’aprovaren inicialment les bases per a la concessió 
de subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, 
destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja.
S’aprovà també la modificació de crèdit núm. 9 del pressupost 
vigent que facilitarà diverses inversions de cabdal importància per 
la Canonja com són:

• Execució de les voreres del carrer del Pilar i tram final del carrer    
   Marina.
• Pavimentació de la rambla de Collblanc, tram institut/camp de  
    futbol.
• Construcció del parc públic Av. de la Pineda/Carrer de les Dues  
    hortes.
• Remodelació Parc infantil de Rec de Bardina.
• Redacció dels projectes de rehabilitació dels edificis de l’Orfeó i  
   el Casino.
• Reforma del bar i nou accés a la piscina del poliesportiu municipal.
• Rocòdrom a l’aire lliure darrera el poliesportiu
• Acabats dels nous vestidors del camp de futbol.

Resum del ple del dia 29 de setembre

 Del 21 d’octubre al 4 de novembre el Castell de Masricart 
rep l’exposició “Síria, la paraula de l’exili”. Es tracta d’una exposició 
itinerant que ha visitat ja multitud de pobles i ciutats de Catalunya.

“Síria, la paraula de l’exili” ens acosta a una crisi humanitària sense 
precedents, desencadenada per una guerra que ha obligat més 
d’onze milions de sirians a fugir de casa seva. Darrera de les xifres, les 
fotografies de David González busquen els rostres, les persones que, 
a la frontera entre Síria i Jordània, afronten un futur incert. Persones 
com la Nafla, una jove de 21 anys que viu l’inici de la guerra a la seva 
ciutat, Homs, que comença un relat que ens guia per l’exposició: la 
por, la violència, el desplaçament, la fugida i, finalment, l’exili. Un 
testimoni valuós que s’uneix a les veus d’altres persones refugiades, 
petites històries de somnis senzills que ens proposen una mirada 
sobre la situació de tot un poble.

Inauguració: divendres 21 
d’octubre a les 7 de la tarda al 
Castell de Masricart.

Es podrà visitar fins el dia 4 de 
novembre en l’horari habitual 
d’obertura del Castell de 
Masricart.

 A mitjans de setembre van iniciar-se les obres de construcció 
de dos nous vestidors i d’una sala polivalent al nou soterrani del 
poliesportiu municipal. Aquest nou soterrani s’ha pogut habilitar 
arran de les obres de fonamentació de l’ampliació del gimnàs a la 
planta primera, i s’ha aprofitat per projectar-hi dos vestidors, que 
podran donar servei tant als usuaris de la piscina, com als usuaris 
del gimnàs; i també una sala polivalent on s’hi podran dur a terme 
activitats dirigides.

Els usuaris de la piscina hi podran 
accedir directament des de la platja 
de gespa, amb una escala exterior 
que baixarà fins a aquest soterrani 
i els usuaris del gimnàs hi tindran 
accés des del passadís d’accés a la 
resta de vestidors.

Aquesta ampliació de les instal·lacions del Poliesportiu suposa un 
increment de superfície útil de les instal·lacions de 215,00 m2 i una 
inversió de 200.000,00 €.

Construcció de dos nous 
vestidors i una sala polivalent 

al poliesportiu municipal

Síria, la paraula de l’exili

En la mateixa modificació s’ha habilitat una partida per donar 
servei d’assessorament jurídic i acompanyament en l’adopció de 
polítiques socials d’habitatge.

La regidoria d’hisenda també va proposar l’aprovació del compte 
general del 2015.

El ple també va prendre 
coneixement de la renúncia 
al seu càrrec de la regidora 
Sílvia Sola Clua del grup 
municipal del PSC. Sílvia 
Sola, que deixa el càrrec per 
motius personals, va adreçar 
unes paraules d’agraïment 
als seus companys i 
companyes pel seu suport i 
per la confiança dipositada, 
estenent el seu agraïment als 
treballadors municipals per 
la seva dedicació. La regidora va rebre mostres de reconeixement 
de la seva tasca per part dels portaveus dels diferents grups i de 
l’alcalde.

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament http://www.lacanonja.cat/portal-
de-transparencia/ una vegada aprovades en la sessió plenària 
següent. 

Renuncia al càrrec de la regidora Sílvia Sola
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Salvador Ferré 
Budesca

 Com tots sabeu és compromís elec-
toral del nostre grup i també de l’equip de 
Govern potenciar tots els instruments que 
ens ajudin a apropar les idees, aportacions i 
propostes que vulgueu fer els veïns i veïnes 
de la Canonja a l’acció de Govern del nostre 
consistori.

És un compromís que neix de la convicció 
moral dels socialistes d’avançar en la demo-
cràcia directa i participativa, conscients com 
som que els qui tenim la responsabilitat de 
ser regidors som instruments de la voluntat 
popular. 

Farem ara un nou pas endavant en aquest 
sentit i destinarem, en el pressupost de 
2017, una partida pressupostària de 200.000 
euros a fi i efecte de nodrir econòmicament 
les aportacions que pugueu fer directament 

els ciutadans. És una primera quantitat que 
mirarem d’incrementar en els propers pres-
supostos un cop consolidem aquest nou 
model i en demostrem l’eficàcia.

Volem avançar en els pressupostos partici-
patius perquè entenem que són una bona 
oportunitat per planificar conjuntament 
amb els veïns i veïnes l’acció de l’Ajunta-
ment en la millora i transformació de la re-
alitat que ens afecta a la Canonja. Som un 
municipi amb una gran projecció de creixe-
ment, en un escenari òptim a mig camí de 
Tarragona i Reus i amb una ciutadania em-
prenedora implicada en el desenvolupament 
de la Canonja a tots els nivells. Cal aprofitar 
aquesta saba nova i situar-nos també al 
capdavant dels municipis que han impulsat 
aquesta experiència pionera dels pressupos-
tos participatius.

Necessitem que els canongins i canongines 
es comprometin en la presa de decisions i, 
conseqüentment, decideixin directament 
quin és el model de població que volen per 
als seus fills. Des del grup municipal socia-
lista seguirem treballant en aquesta direc-
ció perquè estem convençuts que en aquest 
gran projecte de vertebrar una Canonja for-
ta, gran i líder en benestar i progrés cap veu 
hi és aliena i cap opinió en positiu ha de ser 
menystinguda. Al contrari, totes les apor-

tacions, en especial, les que neixen al carrer 
han de ser reconegudes i traduïdes en acció 
de govern.

Us encoratgem, a les entitats i als canongins 
i canongines també de manera particular, a 
dir la vostra en aquest procés. En els propers 
mesos es donarà a conèixer la manera com 
es desenvoluparà aquest instrument de par-
ticipació i gestió del nostre poble, des d’aquí 
esperem i desitgem que aquesta iniciativa 
sigui tot un èxit de participació.

Estem albirant uns temps que poden ser 
decisius per al nostre poble a múltiples ni-
vells. Els pressupostos de l’any vinent han de 
servir per tirar endavant projectes de cab-
dal importància per la Canonja (sanejament 
d’aigües, Centre d’interpretació de la Boella, 
inici de la consolidació i reforma del Casino 
i l’Orfeó ...), i si a més hi afegim les vostres 
idees i iniciatives estem convençuts que l’èxit 
col·lectiu ens esperarà al final del trajecte. 
Res és senzill ni ningú regala res, ben bé ho 
sabem els canongins i canongines que hem 
hagut de lluitar sovint contra el vent per re-
cuperar la nostra identitat com a poble. Ara 
bé, amb el vostre empeny, la vostra força i la 
vostra determinació assolirem segur el bon 
port d’un poble construït entre tots, on cap 
persona se senti exclosa, i on tots i totes ens 
sentim com a casa nostra.

Pressupostos 2017, 
proposem i decidim

 Darrerament al poble, s´han do-
nat greus episodis d’intenses pudors, que 
ningú sap ben bé d´on procedeixen i quin 
grau d´afectació a la població té el produc-
te emès. Als canongins, ens agradaria més 
informació al respecte per part de l’Ajunta-
ment. Si s´està investigant que ho diguin, i 
si no ho estan fent… que ho facin! 

És lícit que, malgrat viure rodejats de tanta 
indústria química, vulguem un cel el més 
net possible, i es garanteixi a la ciutadania 
que es fa tot el possible per a que les emis-
sions de gasos siguin les estrictament ne-
cessàries i sempre controlades sota uns mà-
xims legals permesos. Des del nostre partit, 
a part d´estar-nos informant i preocupant 

pel tema de manera continuada, intentant 
buscar respostes i responsabilitats, també 
donem tot el suport a persones individuals 
o plataformes que lluiten per aquest propò-
sit i ens posem a la seva disposició pel que 
necessitin.

Volem aprofitar l´escrit per parlar de totes 
aquelles persones en situació de vulnerabi-
litat, emergències socials que demanen ac-
tuacions efectives i ràpides, per evitar entre 
d’altres el risc d’exclusió social. 

El grup municipal de CiU ens hem reunit 
amb altres membres del consistori per parlar 
sobre les vies de solució que actualment ja 
té l´Ajuntament a l´abast de qui ho necessiti, 
tot i que ja som conscients que, des de l’Àrea 
d´Acció Social de l´Ajuntament, es duen a 
terme moltes actuacions que ofereixen so-
lucions a qui més ho necessita en l´àmbit de 
l´habitatge i la pobresa energètica, així com  
oferint ajudes en diferents sectors, com 
l’educatiu i el sanitari, per tal de minimitzar 
l’impacte i l’afectació d’aquests casos. 

Recordem que al darrer ple tots els partits 
polítics aprovarem per unanimitat un pa-

quet d´ajudes destinades a pal·liar aquests 
casos. A banda, ens hem posat a disposició 
dels Serveis Socials, amb tota la intenció de 
treballar conjuntament i aportar noves so-
lucions per millorar les que ja estan en fun-
cionament, sempre dins de la legalitat tant 
catalana com municipal vigent. 

Tenint en compte tot això, és important 
dir que no estem a favor de l’ocupació in-
deguda de bens immobles, ja que conside-
rem que el respecte per la propietat privada 
és un important valor a mantenir. Podem 
compartir inquietuds amb les Plataformes 
d’Afectats per la Hipoteca, però aquest tipus 
d’actuacions mai vindran recolzades per la 
nostra política. 

Sempre estarem oberts a mantenir les reu-
nions que siguin necessàries, i aportar la de-
dicació que calgui per trobar solucions reals 
a problemàtiques socials, sigui amb les PAH 
o amb qualsevol altra entitat. 

Continuarem treballant per donar suport, 
solucions i alternatives a tot allò que sigui 
necessari. Un municipi millor és possible si 
tots hi contribuïm.

Montserrat
Tomàs Macias

Si tots hi contribuïm...
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

El bien común

 En La Canonja hemos vivido en 
estas últimas semanas pérdidas muy dolo-
rosas. Cuando sobrevienen estas circuns-
tancias nos confrontamos a la vida, a sus 
prioridades y amueblamos nuestra existen-
cia. Las preocupaciones y ocupaciones que 
parecían tener importancia primera, dejan 
de tenerla, y por momentos, valoramos lo 
que realmente debería ocupar ese primer lu-
gar. Lamentablemente, para los que no nos 
afecta directamente, es una ráfaga, porque 
enseguida nos volvemos a sumergir en la 
rutina y en el ir y venir del ruido munda-
nal. Pero no debe ser así, pues nuestra vida 
y sus tiempos son tan valiosos que debemos 
considerar las circunstancias a las que nos 
está llevando este último mover de nuestra 

sociedad, que son circunstanciales, y por 
ello, es necesario, más que nunca, que pre-
valezcan principios, leyes y sustentos que 
conformen la vida en lo que realmente es.  
El orgullo, el egoísmo y la avaricia del hom-
bre hacen que prevalezca “mi opinión”, “mis 
intereses”, “mis ideas”, “mis argumentos”, 
“mi bienestar”, agujereando la red relacional 
que nos sostiene, sujetándola por los hilos 
de la ira, el enojo, la malicia y las blasfemias. 
Las relaciones están tan dañadas que nos 
asusta pensar qué mundo le estamos dejan-
do a nuestros hijos.

Hoy que la tendencia es a desobedecer le-
yes, tenemos que conocer las leyes natura-
les que deben prevalecer y que prevalecen 
para que la vida transcurra en su cauce vivo 
y fructífero: “Honra a tu padre y a tu madre 
para que sean prolongados tus días y para 
que te vaya bien. No te niegues a hacer el 
bien cuando tengas poder para hacerlo. Si 
alguno quiere ser el primero, sea el último 
de todos, y el servidor de todos. Sigamos lo 
que contribuya a la paz y a la mutua edifi-
cación. Todo lo que el hombre sembrara, eso 
también segará. No nos cansemos, pues, de 
hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, 

si no desmayamos. Así que, según tenga-
mos oportunidad, hagamos bien a todos. 
No mintáis los unos a los otros, teniendo el 
conocimiento pleno de que no hay mayor, ni 
menor, vistiéndonos de misericordia, benig-
nidad, humildad, mansedumbre y paciencia, 
soportándonos los unos a los otros, y per-
donándonos los unos a los otros, si alguno 
tuviera queja contra otro. Sed agradecidos. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para 
que no se desalienten. Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón. Andad sabiamente, re-
dimiendo el tiempo. Todo me es lícito, más 
no todo conviene. En el amor no hay temor, 
todo esto no es gravoso, si no que nos hará 
vencer a este mundo.”

Sí, es cristianismo, ¿no es política?, ¿no es 
la política una actividad cuya razón de ser 
es alcanzar un fin preciso, el bien común, 
con el objetivo común de alcanzar la paz? 
Todo esto que vivimos ahora es pasajero, la 
vida y las buenas relaciones deben preva-
lecer, y para las próximas elecciones, si las 
hay, vistámonos con los colores de la de-
mocracia, vayamos a votar y no perdamos 
la esperanza.

 Joan Pons Solé

 Química i societat, química i vida, 
la química de la vida, tots som quími-
ca... aquests podrien ser alguns dels molts 
exemples de lemes que sovint fan servir 
moltes de les empreses petroquímiques 
que tenim instal·lades al nostre poble i als 
altres municipis del voltant. Però la qüestió 
que avui plantegem en aquestes línies és si 
aquestes frases van acompanyades només 
d’un esperit de màrqueting i rentat de cara, 
o certament hi ha un esperit real de compa-
ginar la seva lícita activitat econòmica amb 
la vida de les persones que vivim i convivim 
a escassos metres de les seves torxes.

Està clar que si la CUP avui decideix par-
lar d’aquest tema no és perquè ens inundi 
una voluntat de fer propaganda gratuïta del 
sector petroquímic, sinó per denunciar el 
que darrerament estan patint els veïns i ve-
ïnes de la Canonja. Per una banda ens hem 

assabentat per la premsa, a manca de ca-
nals de comunicació oficials i directes, que 
l’empresa Nitricomax, situada a la Canonja, 
va patir una nova fuita el passat 23 d’agost 
generant un nou núvol taronja de vapors 
nitrosos. Evidentment l’empresa va córrer a 
dir que això no havia suposat cap molèstia 
per la població i que tot restava sota control.

Però el problema rau en què aquesta matei-
xa empresa ja va patir una fuita semblant el 
mes de maig de l’any passat. Per si això no 
fos poc, ara mateix l’empresa està tramitant 
un expedient d’ampliació de la seva fàbrica, 
amb el beneplàcit públic de l’alcalde de la 
Canonja que en sessió plenària anuncià que, 
si fos per ell, l’ampliació d’aquesta activitat 
hauria de ser més gran. I com ja vam denun-
ciar l’any passat, cal recordar que aquesta 
empresa es dedica mundialment a la fabri-
cació d’explosius per ús militar i civil, amb 
greus informes internacionals que els vin-
culen amb les armes químiques usades a la 
guerra de l’Iraq. Evidentment la CUP no ens 
quedarem amb els braços plegats i anun-
ciem que presentarem al·legacions contra 
l’ampliació d’aquesta empresa i denuncia-
rem les fuites.

Per altra banda, darrerament han augmen-
tat els episodis de contaminació acústica a 
la Canonja, moltes nits i matinades el soroll 

provinent de la indústria química ha gene-
rat molèsties notables. Amb mesuraments 
no homologats que hem pogut fer, hem de-
tectat com clarament s’han superat de llarg 
els límits acústics que fixa el Mapa de Capa-
citat Acústica de la Canonja, és per això que 
properament exigirem més controls acústics 
i demanarem l’aplicació de mesures correc-
tores amb caràcter immediat a la indústria 
química.

Finalment, volem denunciar els constants 
episodis de males olors que aquest estiu 
ha patit la Canonja. El presumpte origen 
es troba a una indústria de tractament de 
residus urbans situat al terme municipal de 
Constantí i que ja fa uns anys va causar les 
mateixes molèsties. Davant la inoperància 
de l’administració (local i nacional), la CUP 
interposarà una denúncia a l’empresa pels 
episodis de males olors i pel mal estat de les 
seves instal·lacions. 

En qualsevol dels casos que avui exposem, 
si continuem detectant aquesta inoperàn-
cia de les administracions, no dubtarem en 
procedir a la denúncia per responsabilitat 
subsidiària als ajuntaments i la Generalitat. 
Qualitat de vida? Més que mai. Convivència? 
La que vulgueu. Però la tolerància té un límit 
i davant de la impunitat de les institucions, 
hi posarem la força de la gent.

La química de la vida?

Portaveus

municipals
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De l’11 al 20 de novembre se celebrarà a Catalunya la 21a 
Setmana de la Ciència.

 Durant la Setmana de la Ciència es duran a terme tot 
un seguit d’activitats de divulgació científica arreu de Catalunya. 
Jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers 
científics... tot un ventall de possibilitats a l’abast de tothom.

A aquesta iniciativa que coordina la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la innovació s’hi ha sumat enguany l’Ajuntament de la 
Canonja que a través del Patronat de Cultura del Castell de Masricart 
proposa diferents activitats tant als centres educatius del nostre 
poble com al públic en general.

En aquest sentit, la proposta que es portarà a terme a l’Institut 
Collblanc serà una xerrada i un taller al voltant de l’ADN:  La xerrada 
intentarà aclarir què és i com es pot fer servir en investigació 
biomèdica i per a identificació de persones. La pràctica de laboratori 
consistirà en la realització d’una extracció d’ADN de mostres 
sanguínies humanes. Ambdues activitats aniran a càrrec de Lluis 
Gallart Millán, Llicenciat en Biologia, Coordinador del Biobanc IISPV, 
professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.i compta amb el 
suport del departament de Ciències Naturals de l’Institut Collblanc.

La Setmana de la Ciència a la Canonja

També, des de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (www.
ispv.cat) es faran dues xerrades divulgatives a la sala noble del Castell 
de Masricart. La primera d’elles, serà el dia 15 a dos quarts de vuit del 
vespre sobre celiaquia a càrrec del Dr. Joan Carles Quer Boniquet, Dr. 
en Medicina, Cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’H. U. de Tarragona 
Joan XXIII, professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.

La segona, sobre diabetis, es farà també al Castell de Masricart el 
dia 16 i serà a càrrec de la Dra. Ana Megia Colet, Dra. en Medicina, 
Metgessa Adjunta del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’H. U. de 
Tarragona Joan XXIII, professora associada a la Universitat Rovira i 
Virgili, investigadora del Grup d’Investigació en Diabetis i Malalties 
Metabòliques Associades de l’IISPV i CIBERdem.

A aquestes activitats se n’hi poden afegir d’altres que s’estan 
gestionant en el moment de tancar edició.

Més enllà de la Setmana de la Ciència, a partir del dilluns dia 21 
de novembre, es portaran a terme al Castell de Masricart diferents 
experiments que dins del programa “DIKS’ LAB” ofereix l’empresa 
BASF a tot un seguit d’escoles del Camp de Tarragona, entre les que 
hi participa l’escola de la Canonja.
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Agenda
Senalló de Contes amb
Agus Farré
Dia: 5 d’octubre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Correllengua
Xerrada sobre l’obra i figura de 
Monterrat Roig
Dia: 7 d’octubre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
LLoc: Castell de Masricart 

Activitats per la canalla i coca amb 
xocolata
Dia: 8 d’octubre
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Plaça del Castell

Actuació musical amb Cesk Freixas
Dia: 8 d’octubre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Plaça del Castell

Organitzen:
AEiG Bisbe Borràs, Assamblea Nacional 
Catalana, Ateneu Popular la Mina, Centre 
d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, i 
Orfeó Canongí
Col·labora: 
Ajuntament de la Canonja i Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart 

Beth en concert
Dia: 8 d’octubre
Hora: 9 del vespre
Entrada anticipada: 10 €. Al Castell de 
Masricart i a través del web CODETICKETS
Entrada a taquilla: 11 €. Des d’una hora 
abans del concert

V trobada de Centres d’Estudis 
del Camp de Tarragona, la
Conca de Barberà i el Priorat
Dia: 15 d’octubre
Hora: de 2/4 de 10 del matí a 3 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart
Inscripcions:
merce@irmu.org o al tel. 977 40 17 57

Exposició: Síria, la paraula
de l’exili
Inauguració: 21 d’octubre a les 7 de la tarda 
al Castell de Masricart
Dies d’obertura: Del 24 d’octubre al 4 de 
novembre
Lloc: Sala d’exposicions del Castell de 
Masricart

Castanyada de la Gent Gran
Dia: 27 d’octubre
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Castanyot de la Por
Dia: 28 d’octubre
Hora: a partir de les 6 de la tarda
Lloc: Centre Obert de la Canonja

VII Pasaje del Terror
Dia: 29 d’octubre
Hora: de 9 a 11 de la nit
Lloc: Parc del Sector Nord
Organitza: A.V.V. del Sector Norte

Senalló de Contes
Dia: 2 de novembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Pequemagia amb Francis Zafrilla
Dia: 10 de novembre
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Gran Gala Màgica amb la Cia 
Mag Edgard (Catalunya) i 
Gaetan Bloom (França)
Dia: 11 de novembre
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Escola de La Canonja

Plantada d’arbres a la Riera
de la Boella
Dia: 12 de novembre
Hora: 10 del matí
Organitzen: Ajuntament de la Canonja i La 
Canonja 3 -Poble, Paisatge i Sostenibilitat
Col·laboren: PIJ i Cooperativa Entra 

Setmana de la ciència: Xerrada 
sobre la celiaquia
Dia: 15 de novembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart

Setmana de la ciència: Xerrada 
sobre la diabetis
Dia: 16 de novembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart

Obra de teatre: 
“Descalços pel parc”
Dia: 19 de novembre
Lloc: Orfeó Canongí
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