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OFICINES
 Carrer Raval, 11   977 543 489
 De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h

 Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
 www.lacanonja.cat

URBANISME
  Carrer Raval, 11   977 543 489
 Àrea administrativa: de dilluns a divendres
 de 8.30 a 13.30 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres 
al matí, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489

SERVEIS SOCIALS
 plaça de Catalunya, s/n    977 546 100
 Concertar cita prèvia els matins de dilluns a diven-

dres de 9 a 13 h 
 ssocials@lacanonja.cat

SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
  plaça de Catalunya, s/n   977 546 100
 dilluns de 9.15 a 13.15 h
Eines per la recerca laboral: de 9.15 a 10.15 h
Club de feina: de 10.15 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13.15 h

LLAR DE JUBILATS
  plaça de Catalunya s/n   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 amb cita prèvia trucant al telèfon 696 
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i 
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t dijous de cada 
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia els matins de dilluns a 
divendres de 10 a 12.30 h o al telèfon 977 546 100.

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
  plaça de Catalunya s/n   977 546 100

Consulteu el Servei d’Atenció Familiar 
 llarmunicipal@lacanonja.cat

CENTRE OBERT DE LA CANONJA
  Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
 977 545 018
 de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30 h
 centreobert@lacanonja.cat

BANC DEL TEMPS
  plaça de Catalunya, s/n. 1r pis del Centre Cívic  
 977 54 05 10 bancdeltemps@lacanonja.cat 
 1r dijous de cada mes de 17.30 a 18.30 h

GUÀRDIA MUNICIPAL
 Carrer Raval, 6     977 548 081 - 606 239 911
 guardiamunicipal@lacanonja.cat
 @lacanonja112

PROTECCIÓ CIVIL
 Carrer Raval, 6   977 551 256
 protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
 Camí dels Antígons, s/n      977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
 Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1   977 194 022
 Feiners: de 9.15 a 22 h. Dissabtes: de 10 a 20 h.
 poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
 plaça de Catalunya, s/n   977 556 067
 Atenció al públic: els dimecres d’11 a 13 h. 
i divendres de 12 a 13h.
 escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
 plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
 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 20 h.
En vacances escolars: Matins de dilluns a diven-
dres de 9 a 13 h. Tardes els 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
  plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
 Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres 
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h

 Horari d’estiu: Del 19 de juny al 8 de setembre: 
 De dilluns a divendres de 9 a 13 h

 jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
 Carrer Raval, 25     977 194 039 - 669 816 702
 De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
 joventut@lacanonja.cat
 Pij La Canonja

Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
CAP de Bonavista
CAP 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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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 info:
 emtanemambtu.cat    emt@emt.tarragona.cat
 902 365 114

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

  Avinguda del Sector Nord
Rambla de les Garrigues (alçada del carrer Collblanc)
 Cada dijous de 8 a 19 h.

Deixalleria Mòbil

 Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb 
antelació al telèfon 977 543 489

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

 Dissabtes de 10 a 13 h.
Diumenges de 9 a 13 h.

Cementiri Municipal

  plaça d’Ernest Lluch
 Tots els dilluns no festius durant el matí

Mercat Setmanal

  Carrer Raval, 17 baixos  
 977 54 66 43 - Fax 977 54 32 93
 Dimarts i dijous de 9 a 14 h.
 bfranco@base.cat    www.base.cat

BASE Gestió d’Ingressos

 Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 a 21 h.
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 a 23 h.

Ús de l’skatepark
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www.lacanonja.cat



3

L’estiu és època de vacances, de temps lliure, de festes majors, de sortir 
al carrer... És, sens dubte, l’estació de l’any preferida per molta gent i 
en particular pels infants i joves que deixen enrere un any escolar i 
comencen gairebé 80 dies de descans. Tot i que és lícit i s’ho mereixen, 
aquest descans no coincideix amb el descans dels pares i mares que 
continuen treballant durant els mesos d’estiu esperant, en el millor 
dels casos, 15 dies de vacances. Davant d’aquesta situació, i per poder 
conciliar la vida de les famílies, van néixer els casals d’estiu. N’hi ha de 
tot tipus, a tots els pobles i ciutats i per a totes les edats, però aquí el 
que ens ocupa són els nostres casals, els de la Canonja, que, amb esforç 
i dedicació, s’han convertir en un referent de l’oci infantil i juvenil.

El Casal d’estiu de la Canonja celebra enguany el seu 22è aniversari. Va 
començar l’any 1995 amb una cinquantena de nens entre 3 i 12 anys 
i un parell de monitors. Enguany, i després d’una evolució progressiva, 
el Casal ha arribat als 289 inscrits en total, que hauran estat atesos per 
més de 20 monitors. Això no s’aconsegueix d’un dia per l’altre. Al da-
rrere hi ha moltes hores de treball, planificació, organització, dedicació 
i en definitiva una gran motivació que uneix a tots els professionals 
que es dediquen amb cos i ànima a que els nostres nens i nenes s’ho 
passin d’allò més bé. Aquesta tasca està encomanada a la Fundació 
Privada en Xarxa, que aporta l’equip humà necessari pel correcte des-
envolupament dels casals.

I què es fa en un casal d’estiu? Doncs de tot i més: activitats esportives, 
sortides culturals, gimcanes pel poble, pedalades i peonades, excur-
sions per la natura, la nit del casal, la vetllada de fi de curs i moltes més 
activitats que fan que nens i nenes dels pobles veïns vinguin a gaudir 
de l’estiu al nostre municipi. 

El joves també tenen el seu espai a la Canonja. No fa 20 anys, però des 
del 2010 que el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) s’ocupa de planificar i 
organitzar “L’estiu Actiu”, un casal pels qui tenen entre 12 i 18 anys. 
Les inscripcions també han anat en augment, arribant aquest estiu a 
62 joves en total. En aquest cas, les activitats són molt semblants a 
les del Casal però incorporen acampades de 3 dies, sortides a la platja, 
excursions en BTT, etc.

En definitiva, brindar als nostres fills l’oportunitat d’anar a un casal 
d’estiu és un regal i una oportunitat per créixer i continuar aprenent, 
ja que es posen en pràctica valors com la generositat, l’esforç, la con-
vivència, el respecte i molts altres que els ajudaran a convertir-se en 
persones íntegres i responsables.

I, per acabar, us convido també a que gaudiu de la Festa Major sortint 
al carrer i participant de tots els actes que ompliran el calendari festiu.

Bon estiu i bona Festa Major!

Casals d’estiu, una oportunitat per créixer

LA CANONJA INFORMA. Núm. 61, agost i setembre 2017
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Quilòmetres de solidaritat pels 
infants amb càncer

La joventut canongina viu un 
juliol actiu

Alumnes de l’IES fan el treball 
de síntesi sobre la Canonja

La setena edició de la cursa 10 k de la Canonja, celebrada el 25 de juny, ha 
fet un gir cap a la solidaritat. L’equip organitzador, el Club Excursionista 
la Canonja, va decidir fer donació dels ingressos de la cursa a l’Associació 
AFANOC, que dóna suport a les famílies amb nens i nenes oncològics.

La cursa va ser tot un èxit de participació, ja que les inscripcions es van 
tancar superant els  300 participants previstos. Finalment, 337 adults, uns 
centenar d’infants i 80 voluntaris van prendre la sortida i van col·laborar 
d’aquest esdeveniment esportiu i solidari. 

Enguany també es va dur a terme una caminada, que vist l’èxit d’acollida, 
es repetirà l’any vinent. 

El casal de joves Estiu Actiu enguany ha superat record d’inscripcions. Més 
d’una seixantena de joves han participat a les activitats organitzades per 
aquestes quatre setmanes de juliol. 

Jornades a la platja, de descoberta, jocs esportius, rutes amb btt, sortida al 
parc aquàtic de la Pineda, entre altres activitats refrescants, han estat donant 
tota una alternativa lúdica al jovent canongí per fer front a la calor.

Una acampada especial de tres dies en plena natura, per conèixer i explorar 
un altre medi, ha estat el punt i final d’aquesta nova edició de l’Estiu Actiu.

HA
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A les acaballes de curs, els alumnes de l’Institut Collblanc duen a terme el 
treball de síntesi. El dia 14 de juny, repartits en diversos grups, més d’un 
centenar d’alumnes de primer d’ESO van dirigir-se al Castell de Masricart 
per tal que l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, acompanyat de la regidora 
d’ensenyament, Lucía López, els hi expliqués la història del poble, les seves 
particularitats, els seus edificis històrics, els fills il·lustres, algunes curiosi-
tats i respondre a tots els dubtes que ells poguessin tenir.
El treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’Ensenyament i aprenen-
tatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i com-
provar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç 
d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries 
per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràcti-
ca. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions 
temporals. 
El treball de síntesi dels alumnes de primer d’ESO de l’IES Collblanc gira 
al voltant d’“El Nostre Entorn”, per aquest motiu, els alumnes també van 
pujar 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. 

200 petits pirates gaudeixen 
de l’estiu a la Canonja
Un any més, durant els mesos de juliol i agost, dos-cents infants i joves 
entre 3 i 12 anys han participat al Casal d’Estiu de la Canonja, en aquesta 
ocasió dedicat al món dels pirates. 

Enguany, dividits en tres grups, Petits (de 3 a 5 anys), Grans (de 5 a 10 
anys) i 2.0 (de 10 a 12 anys), han participat en un gran nombre d’activitats 
i jocs, tant junts com per separat, en diferents espais com la pista del 
poliesportiu, la piscina municipal, els carrers del poble, al Mur Verd i, fins 
i tot, han sortit de la Canonja per visitar Caixafòrum o anar a la platja, 
entre altres sortides.

Infants i joves també han pogut conèixer i practicar esports i activitats 
que per alguns d’ells eren totalment nous o que havien pogut gaudir en 
poques ocasions com el korfball, el karaoke o les ombres xineses. A més 
a més, guiats per monitors/es i premonitors/es, han aconseguit trobar i 
rescatar al pobre Buffon.

Finalment, el 13 de juliol els infants més grans van celebrar la tradicional 
“Nit del Casal” que consisteix en quedar-se a dormir al col·legi durant tota 
una nit que, com sempre, va ser tot un èxit.
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El judoka David Garcia 
10è en el rànquing 
mundial júnior

150 persones visiten el Refugi 
antiaeri en les portes obertes

A finals de maig, el judoka canongí, David Garcia, es va 
endur la de medalla de plata a la Copa d’Europa Júnior A Coruña 2017, col·lo-
cant-se en el número 10 del rànquing mundial de la categoria júnior. Aquest 
torneig és un gran esdeveniment internacional on hi participen 345 esportis-
tes de 21 nacionalitats diferents.

Durant el mes de juliol, l’esportista canongí, que rep el suport de l’Ajuntament 
de la Canonja, ha estat preparant-se a Tel Aviv per a competir al Campionat 
Europeu de Maribor, a Eslovènia, del 15 al 17 de setembre.

El passat divendres dia 21 de juliol, es van obrir de nou les portes del refugi 
de la plaça de l’O per tal que pogués ser visitat per totes aquelles persones 
interessades.

Al voltant de 150 persones s’acostaren a aquest espai, que forma part de la 
història canongina evocant com es va viure la Guerra Civil a la rereguarda.

El vestíbul del refugi mostra diferents elements gràfics que fan referència 
a la seva construcció l’any 1937 i també el testimoni, recopilat per Joan 
Borràs Llop, de com es vivia l’amenaçant pas de l’aviació sobre el cel del 
nostre poble.

La Canonja ben a prop del 
Gran Teatre del Liceu
Els regidors de Cultura i de Festes de la Canonja, Salvador Ferré i Francesc 
Roca, van assistir a la jornada de presentació del Liceu a la Fresca d’en-
guany, celebrada el dia 14 de juliol al Gran Teatre del Liceu.

Durant l’acte es va fer un balanç molt positiu de l’acceptació d’aquest 
projecte que arriba a la seva tercera edició en el marc del 20è aniversari 
de la reobertura del Gran Teatre del Liceu. I és que la setmana següent a 
la presentació, 166 municipis de l’estat espanyol - 149 a Catalunya-, entre 
ells la Canonja, van retransmetre en directe la nova producció d’Il trova-
tore de Verdi a espais públics i a la fresca.

Unes dades que constaten el model d’èxit d’un projecte que promou i 
potencia la cultura amb la clara vocació de difondre l’activitat operística i 
musical arreu del país. L’Ajuntament de la Canonja també fa una valoració 
molt positiva, tant del projecte Liceu a la Fresca com del Liceu al Territori, 
que va portar al maig a cinquanta canongins i canongines a gaudir de 
“La filla del Regiment” de Donizetti al Gran Teatre del Liceu. Així doncs, la 
Canonja seguirà formant part d’aquest projecte en la propera edició.

El Camp de Treball de la Riera 
de la Boella aplega 25 joves 
de diferents nacionalitats a la 
Canonja
Un grup de 25 joves de diferents països van arribar a mitjans de 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, 
entitat ecologista del municipi, i compta amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Canonja i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 

El 17 de juliol, els participants, procedents de Corea, Canadà, Mèxic, Itàlia, 
França, Alemanya, Armènia, República Txeca, Turquia, Polònia, Bèlgica i 
Espanya, van fer una visita oficial a l’Ajuntament de la Canonja, on van 
ser rebuts per l’alcalde accidental, Salvador Ferré, i la regidora de Medi 
Ambient, Glòria Virgili. Salvador Ferré els hi va donar la benvinguda en el 
saló de plens de l’Ajuntament i els va explicar breument la història de la 
Canonja, fent referència al particular procés d’independència que va viure 
el poble l’any 2010 quan es va constituir en municipi propi, segregant-se 
de Tarragona. 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. 

Durant 15 dies, aquest grup de joves coneixeran el projecte de restauració 
ambiental de la zona i col·laborarà en la neteja dels canyars de canya 
americana que es troben actualment en alguns trams de la riera. Els ca-
nyars, que són tan habituals a les lleres dels rius, no són altra cosa que 
l’evolució d’una importació que s’ha demostrat tòxica per a la vegetació 
autòctona i perjudicial per a la qualitat de l’aigua.

HA 

ESTAT NOTÍCIA
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L’Ajuntament aprova en ple les condicions de la 
compra dels edificis de la Cooperativa Agrícola
El ple ordinari celebrat el passat 27 de juliol a l’Ajuntament de la Canonja 
va aprovar, amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, 
les condicions que regularan el procés de compra dels dos immobles de la 
Cooperativa per un import total d’1.250.000 euros. L’aspecte més important 
fa referència a l’ajornament del retorn del saldo del di-
pòsit que l’Ajuntament mantenia a la Secció de Crèdit 
de la Cooperativa, de manera que la resta d’impositors 
podran recuperar un percentatge més elevat dels seus 
estalvis.

En el mateix ple es va aprovar una modificació de 
crèdit del pressupost municipal vigent per a la cons-
trucció d’un edifici d’usos polivalents a la Rambla 15 
d’abril.

També es van aprovar les bases per a la concessió de 
diferents subvencions i ajuts. Un d’ells són els ajuts 
individuals per a la compra de llibres i material escolar, que enguany com 
a novetat s’han ampliat als estudiants universitaris, d’aquesta manera ja 

es poden beneficiar d’aquesta subvenció des dels alumnes del primer cicle 
d’educació infantil, fins els que cursen estudis universitaris. La quantitat 
en el cas dels universitaris serà de 100 euros, sempre que es compleixin 
els requisits exigits. També s’ha aprovat la concessió de premis pels millors 

expedients acadèmics de segon de batxillerat.

Altres subvencions que es van aprovar van ser la de su-
port a l’activitat comercial i empresarial, destinades a 
la implantació d’establiments comercials a la Canonja, 
els ajuts per despeses bàsiques de la llar i els d’urgència 
social.

Es va donar compte de les al·legacions presentades a 
l’expedient de revisió anticipada de l’autorització am-
biental de l’activitat d’unes instal·lacions per la valo-
rització de residus no perillosos, al terme municipal 
de Constantí. Aquestes al·legacions van en la línia de 

modificar el projecte per evitar les molèsties que pateixen els veïns de la 
Canonja, ocasionades per les males olors que suposa aquesta activitat.
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Un any més, el Patronat de Cultura ha preparat una varietat de propostes 
ben fresques per a les nits dels divendres de juliol.

La guitarra flamenca fou la protagonista del dia 7 del passat mes de juliol. 
Cinc guitarres acompanyades de “cajón”  i “cante” en molts moments de la 
nit, es deixaren escoltar a la plaça del Castell.

Les rialles varen substituir a les guitarres del dia 14. El monòleg d’Emilio 
González va aconseguir acostar l’humor a les nits a la fresca. El públic, es va 
deixar atrapar d’aquest ambient i va col·laborar activament en l’espectacle.

El replà de l’església va acollir de nou el “Liceu a la fresca”. En aquesta ocasió, 
la representació de “Il trovatore” va reunir a un bon grapat d’aficionats a la 
música la nit del dia 21. Un any més, és especialment esperat el moment en 
que entre la llista de pobles participants surt la nostra localitat.

A l’espera de la darrera sessió de jazz a càrrec d’Stromboli Jazz Band, el 
Patronat de Cultura i l’Ajuntament de la Canonja, fan una valoració positiva 
d’aquests actes que comptaren amb la participació del voltant de 150 es-
pectadors en cada sessió.

També es va aprovar 
una modificació 
de crèdit per a 
la construcció 

d’un edifici d’usos 
polivalents a la 

Rambla 15 d’abril

Espectacles per a 
tots els gustos al 
Surt a la fresca
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EN BLOC

No sóc una joguina
Els animals domèstics fan moltíssima companyia, ens alegren el dia a dia. 
Són un més de la família, no són una joguina, són éssers vius amb uns 
drets que s’han de respectar i que comporten unes obligacions que hem 
de complir. 

Quan ens plantegem adoptar una mascota hem de reflexionar sobre les 
responsabilitats que implica tenir un animal a casa. Com hem dit són 
éssers vius, dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment 
voluntari, per tant, és responsabilitat nostra procurar-ne el seu benestar. 
Per això, és aconsellable que, abans d’adoptar, ens informem sobre quin 
animal o quina espècie es pot adaptar millor al nostre estil de vida.

La llei de protecció dels animals disposa que els propietaris tenen altres 
obligacions a més de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàri-
es, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada es-
pècie. La tinença responsable consisteix en tenir-los degudament identi-
ficats; visitar periòdicament el veterinari; desparasitar-los i alimentar-los 
correctament; permetre’ls fer exercici a diari; recollir-ne les deposicions i 
no abandonar-los mai.

Siguem responsables
Identifica, censa i esterilitza el teu gos, gat i/o fura. Els animals han ser 
identificats amb un microxip implantat pel veterinari i han d’estar censats 
a l’ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C/ Raval, 11). D’aquesta 
manera els amos responsables tenen més garanties de recuperar ràpida-
ment el seu animal de companyia i es redueix l’espai d’impunitat dels qui 
abandonen un animal. Perquè qui abandona un animal, la paga.

L’esterilització de les nostres mascotes també és importantíssima per a 
prevenir la sobrepoblació d’aquests animals. A Espanya cada any es recu-
llen en protectores i gosseres més de 140.000 animals de companyia, i un 
dels motius pel qual aquesta xifra no es redueix, és la cria particular. I és 
que esterilitzar el teu animal salva vides. 

A nivell municipal s’estan realitzant diverses tasques a favor del benestar 
dels animals. En el que portem d’any, la Guàrdia Municipal de la Canonja 
ja ha atès 30 casos d’animals abandonats o perduts. D’aquests 30 ani-
mals trobats al carrer, 20 gossos s’han entregat a la protectora l’última 
Llar, 5 han pogut ser retornats als seus propietaris gairebé al moment i, 
malauradament, 3 casos més d’abandó o pèrdua de gossos no han pogut 
ser localitzats. 2 casos també han estat de gats als carrer i s’han derivat 
a l’associació Amigats de la Canonja, que ràpidament s’han fet càrrec de 
la situació. 

Ens queda molta feina per fer.

Adopta, estima.

Infraccions i sancions
Totes aquelles persones que tinguin gossos o altres animals han 
de saber que la llei preveu l’aplicació de sancions econòmiques en 
el cas de la comissió de determinades infraccions administratives. 
Les infraccions estan tipificades i poden ser lleus (fins a 750 eu-
ros), greus (fins a 1.500 euros) o molt greus (fins a 3.000 euros).

Algunes de les infraccions sancionables són: 

• Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicèn-
cia.

• Abandonar animals, siguin perillosos o no. 

• Maltractar o agredir físicament els animals. 

• Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i 
participar en aquest tipus d’actes. 

• Trobar-se el gos perillós en llocs públics sense morrió o no 
subjecte amb una cadena. 

• No identificar els animals potencialment perillosos o ometre 
la seva inscripció en el Registre. 

• No vacunar els animals domèstics de companyia. 

• Tenir en possessió animals que s’han de registrar obligatòri-
ament no inscrits en el Registre general d’animals de com-
panyia.

• No donar als animals l’atenció veterinària necessària per ga-
rantir-ne la salut.

• No evitar la fugida d’animals.

• No retirar immediatament els excrements o brutícia produïts 
per l’animal de companyia a la via pública o en altre espai 
comú d’ús general.

Aquestes són algunes de les infraccions administratives que estan 
tipificades en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i en les 
ordenances municipals.

Tot maltractament als animals i/o abandonament resta prohibit i 
es castigarà d’acord amb el previst en la legislació en matèria de 
protecció d’animals, recollida en el codi penal.

Si trobes un animal abandonat o perdut truca

Guàrdia Municipal
977.54.80.81 - 606.239.911
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La quarta edició de les Barra-
ques del Mamut de la Canonja 
compta amb un ampli cartell 
de grups musicals que om-
pliran l’escenari els dies 4 i 5 
d’agost.

La Coordinadora de les Bar-
raques, amb la regidoria de 
Joventut, ha estat dissenyant 
durant mesos el programa dels dos dies de concerts. Grups, orquestra i DJ 
actuaran a la zona del pàrquing de l’empresa BASF (c/ Vila-seca), i ens perme-
tran gaudir d’una bona i variada oferta d’estils musicals, convertint l’espai en 
una zona d’oci i de música alternativa. 

Les portes s’obriran a partir de les 9 del vespre, i cada barraca oferirà sopars 
freds i/o calents entre altres serveis.

La primera nit, la del divendres 4 d’agost, tindrà com a cap de cartell l’Orques-
tra Mitjanit, orquestra que, amb les seves versions d’ska i rock, no ha fallat en 
cap de les edicions de les Barraques de la Canonja. Abans, però, serà el moment 
del rock de Novena Senda i del rock urbà del Malo del Cuento. 

La nit de dissabte ens portarà el rap combatiu-alternatiu de LDS (Lágrimas De 
Sangre), que beu d’estils més enllà del Hip-Hop, com el Rock i el Reggae, allu-
nyant-se de tòpics d’herència nord-americana i que omple sales i places.  Tam-
bé podrem gaudir de les actuacions de BUL-KAK, CULTRUM, LDS i VIVERRIDS. 

Finalment, DJ Dirty serà l’encarregat de tancar les dues nits de les Barraques 
del Mamut 2017.
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Vermut, pintxo, música i molt 
bon ambient

A Masricart també és festa

Les 
Barraques 
del Mamut 

Al llarg dels tres primers caps de setmana d’agost, mes d’alegria i Festa ma-
jor, la regidoria de Festes proposa sortir a fer el vermut als migdies, acom-
panyat de bons pintxos, música i molt bon ambient.

Aquesta iniciativa, que compta amb la participació de diferents bars del po-
ble, arriba a la seva quarta edició oferint música en directe i actuacions de 
diferents DJs per completar les ofertes de vermut, canya o aigua més pintxo 
per 1,5 euros o refresc i pintxo per 2 euros.

Així doncs, els propers dissabtes i diumenges d’agost, de 12 del migdia a 3 
de la tarda podrem gaudir de:

Comença el mes d’agost i ho ha amb festa a Masricart. El que fou un antic 
poble vol situar la diada de la Mare de Déu de les Neus en aquest calendari 
festiu que acompanya la temporada de calor.

La jornada acull, un any més, les activitats pròpies d’una petita Festa Major, 
amb activitats per a nens i nenes, un aperitiu popular, seguici de festa amb 
les autoritats, gegants i diables cap a l’ofici solemne. Per acabar, com no pot 
ser d’altra manera, un sopar de veïns i el clàssic ball de Festa Major.

Una festa que, per breu, no és menys estimada. Des de Masricart, per a tota 
la Canonja.

DISSABTE 5:  Concert de punk rock amb 
ANARKA, a la Cafeteria Raval i al 
Casino

DIUMENGE 6:  Música amb els DJs Great Alice i 
Didi Goat, al Bar Orfeó Canongí

DISSABTE 12:  Música amb DJ DIRTY, al Bocatín 
Malagueño

DIUMENGE 13:  Tribut a la Polla Records amb CHI-
SOURRAY i, tot seguit, DJ VIDAL, al 
Camp d’Esports municipal (gestio-
nat per TapeArt)

DISSABTE 19:  Actuació del cantautor EL ARTRIS-
TE, al Can Chato

DIUMENGE 20:  Concert de rock urbà amb EL 
MALO DEL CUENTO, a L’Antidot
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El préssec canongí, 
imatge de la Festa 
Major 2017

El préssec canongí és el protagonista de la samarreta de la Festa Major d’es-
tiu 2017, dissenyada per les canongines Anna Martínez Falguera i Violeta 
Bofarull Veciana:

Aquest any la samarreta de Festa Major està dedicada a un producte molt 
nostre, el préssec canongí.
Un fruit d’estiu, delicat i bonic, gros, de color groc i dolç com la mel que es 
collia a finals de juliol, principis d’agost, casi arribada la Festa Major d’estiu. 
En l’època dels anys 40-50’ es conreava a la Canonja i als pobles del voltant i 
es va donar a conèixer per tot arreu, des de Barcelona fins a l’estranger.
Aquesta és la imatge treballada aquest any i en el seu interior, dins del cor 
del préssec, hem volgut plasmar elements, escenaris i moments de la festa i 
del nostre poble: la remullada, els correfocs, el ball a la plaça, el seguici, els 
gegants, els castells, les sardanes, el mamut i les restes arqueològiques, el 
braç de fabiola, l’escut i el nostre cor canongí!

Anna i Violeta

FESTA MAJOR

Dia 5: De 17.30 a 20 h a la plaça del Castell i a partir de les 21 hores a Barraques 
| Dia 6: Durant el Vermut Pintxo a l’Orfeó canongí (a les 13 h, a la plaça Mestre 
Gols, fotografia amb la samarreta) | Dia 12: A les 19.30 h a la plaça del Castell | A 
partir del dia 12: Al bar de l’Orfeó Canongí

Ens trobem a la Festa
Efectivament, la Festa és una trobada. Ens trobem en el sentit més 
ampli de la paraula.
Quedem amb els nostres amics a l’espai on és la Festa. Al voltant 
d’una taula, ara parlant, ara ballant aquella música que ens acom-
panya des de la nostra joventut, o bé el darrer “hit” de l’estiu. El que 
soni és secundari. El principal és la trobada.
Ens trobem amb els nostres veïns, aquells que, tot i ser els nostres 
convilatans i veure’ls sovint, la majoria de vegades ens passen 
desapercebuts, segurament pel tràfec del dia a dia. Quan trobem 
aquestes persones els dies de Festa Major, sempre s’escapa un “bon 
dia” o un preguntar pels fills, o pels pares, segons sigui el cas, ja 
sigui al carrer mirant els castells o asseguts mentre esperem que 
s’acabi de fer la paella. Ens trobem a gust.
A la Festa, també ens trobem aquells canongins que per diversos 
motius són fora del poble durant la resta de l’any. Ells, més que no-
saltres, que hi som sempre, són capaços de veure els canvis del po-
ble. Donant opinions diverses sobre els arbres fèrrics, o felicitant-se 
per la construcció del CAP. Allò que els més grans en diuen “am-
bulatori”. En aquesta trobada, també es posen al dia d’aquells que 
malauradament ja no hi són, però que precisament amb la Festa els 
retrobem en el nostre record.
I perquè no dir-ho, és en la Festa que ens retrobem amb nosaltres 
mateixos. Ens veiem capaços de ballar d’aquella manera desma-
negada que no ens atreviríem en un altre lloc o moment de l’any.
La Festa també ens evoca la nostra infantesa: les corredisses per la 
plaça o el recorregut per les taules de sota la vela, i veient els nens 
i nenes que per un dia deixen les maquinetes i corren com fèiem els 
que ara som grans, ens retrobem de nou amb un poble que creiem 
diferent, però que no ha deixat mai de ser nostre.
Que aquesta Festa Major d’Estiu ens empenyi de nou a trobar-nos 
de totes les maneres possibles.
Bona Festa Major

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes

El sentit de la festa major acostuma a 
tenir sempre el mateix origen i articula-
ció sociocultural: es parteix dels valors i 
interessos de la vila per anar-se expan-
dint pels voltants, amb sentit de parti-
cipació i de relació. Aquests conceptes 
en què es basa la convivència són punts 
fonamentals en qualsevol diada, festi-
va o laboral, sense els quals, no seriem 
capaços de construir una societat amb 
l’accent posat en la creativitat, la cul-
tura i el coneixement.
Una bona festa major s’articula a tra-
vés d’aquests eixos, que han estat bas-

tits per les generacions anteriors, i que si procurem que les successives 
se’ls facin seus, se’ls sentin com a propis, es mantindran com a valors 
permanents. L’exemple de la Canonja n’és un cas evident.  
Enguany l’ajuntament del vostre poble m’ha convidat amablement a 
pregonar la festa major d’estiu, i aquesta serà una nova ocasió per re-
trobar-nos i valorar tots aquests conceptes, fets i realitats. En aquestes 
festes, on tothom hi és convidat, tant organitzadors com participants 
esdevenim ambaixadors del diàleg i de la cultura transversal, la qual 
cosa ens enriqueix a tots plegats.

Us desitjo a tots la millor de les celebracions. 
Bona Festa Major!  

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Venda de 
samarretes
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Els actes de la 
Festa Major
El primer cap de setmana d’agost, amb la Festa de Masricart, els primers 
Vermut Pintxo, les Barraques i la fotografia amb la samarreta de la Festa, 
ja haurem escalfat bé els motors per l’esperada Festa Major d’Estiu 2017.

El divendres següent, dia 11 d’agost, el tradicional sopar sota la vela de 
l’Amistat serà el primer acte de la nostra festa.

El dissabte 12 hi haurà actes per a tots els gustos, institucionals i festius: 
escalada indoor, gresca amb el Mico de la Canonja, balladeta dels gegants, 
el pregó, la tronada, el correfocs, la remullada i el ball amb la popular Or-
questra Gira-Sol.  Coneguda per tothom, l’Orquestra Gira-Sol combina el 
ball amb les arrels de la festa popular catalana. Aquesta nit podrem ballar 
des del ritme de la Patum de Berga, la música dels castellers, l’havanera La 
Bella Lola... fins a Serrat, Lluís Llach, Jaume Sisa o La Trinca, entre d’altres, 
sense oblidar el hit de l’estiu, és clar.

L’endemà, dia 13, tot i haver anat a dormir tard, ens despertarà la Cercavila 
de Festa Major. La paella popular, la diada castellera - quan es descobrirà la 
placa commemorativa del primer 3 de 9 amb folre descarregat a la Canonja, 
de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona -, els espectacles de circ i encara 
més ball, aquest cop amb l’enèrgica orquestra Welcome Band i el seu reper-
tori de cançons que viatja des de les més clàssiques fins a les més actuals, 
seran els actes que ompliran el diumenge més festiu d’aquest agost.

Els espectacles de circ en seran dos, a les 12 del migdia la Companyia Passa-
barret ens portarà un taller de circ i trapezi per a infants a l’avinguda Coll-
blanc i a les 8 del vespre, a la plaça Ernest Lluch, la Companyia Los Barlou 
ens sorprendrà amb l’espectacle per a tots els públics de teatre i circ “Set 
Up”, tot un show de malabars, màgia, monocicles, equilibris impossibles i 
humor a dojo protagonitzat per tres personatges maldestres.

El dilluns 14, és la nit del Concert i del Ball de Festa Major, aquesta nit a la 
plaça de Catalunya no hi falla ningú. Enguany rebrem a l’Orquestra la Prin-

cipal de la Bisbal, una de les orquestres amb més prestigi de Catalunya, que 
representa el bressol de la sardana i la dansa popular catalana. Però abans, 
combatrem la calor del dia amb l’Aquafest, el fi de curs de les activitats 
esportives del poliesportiu municipal i amb l’humor per a tots els públics 
del Asombroso Dave Wonderthing, a càrrec de la companyia Capitán Ma-
ravilla. Un espectacle molt especial que ens endinsarà d’una manera molt 
peculiar en el món de la màgia, l’escapisme i altres proeses de la mà del 
sorprenent Dave Wonderthing, un peculiar artista de l’impossible, que farà 
del suspens, el perill, el desconcert i l’humor les seves principals armes per 
entretenir-nos i divertir-nos.

L’endemà, el dimarts 15, les matinades no deixaran que se’ns enganxin les 
lleganyes. I és que és l’últim dia, el dia de l’Ofici de Festa Major, la processó, 
el ball de cercolets, les sardanes, les havaneres i els castell de focs.

Però quan creurem que tot s’ha acabat, la gent més jove encara tindrà ener-
gies per participar, el dissabte 19 d’agost, al campionat d’skate i scooter a 
l’skatepark municipal. Tot un espectacle esportiu organitzat per la regidoria 
de Joventut conjuntament amb l’expert skater canongí, Pedro Vidal. Al fina-
litzar la competició, se celebrarà una batalla de galls, que determinarà qui és 
capaç de fer bones rimes rapejant en un ambient d’improvisació.

Feliç i llarga Festa Major, canongins i canongines!
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Celebració de fi de 
curs 2016/2017

L’Escola d’Adults visita EMATSA

Escola d’Adults de la Canonja, 
què s’hi pot fer?

L’Escola d’Adults municipal de la Canonja obre el període d’inscripcions per 
al curs 2017-2018 el proper mes de setembre, del dia 4 al 12, al Centre 
Cívic. L’oferta formativa s’adreça a la població resident a la Canonja, major 
de 18 anys amb inquietuds per aprendre i/o millorar la llengua catalana, la 
castellana i la informàtica.

Supeditats a la demanda es proposen els següents cursos:

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

Nivell 1: Iniciació a la lectura i a l’escriptura; iniciació a la numeració i 
càlcul; català bàsic; aproximació a l’entorn...

Nivell 2: Millora en les habilitats de la lectoescriptura; operacions bàsi-
ques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l’entorn...

Nivell 3: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia; mate-
màtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves tecnologies; 
català elemental...

Català nivells:  Bàsic, Elemental, Intermedi i de Suficiència
Són programes on hi tenen cabuda des de persones que s’inicien en un 
català oral fins a persones que volen aconseguir un domini en l’ús de la 
llengua que els permeti comunicar-se amb adequació i correcció en situaci-
ons comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal tant a nivell 
oral com escrit.

Castellà per a estrangers
L’objectiu del programa és capacitar a aquest col·lectiu de coneixements 
orals i escrits de llengua castellana per tal que es puguin comunicar en 
situacions quotidianes de la vida social i laboral alhora que es fomenta el 
coneixement i participació en la nostra societat pel que fa a costums, tra-
dicions i festes.

L’Escola d’Adults va celebrar, el 17 de juny, el dinar de final de curs amb bona 
part de l’alumnat que hi ha participat. Manifesta satisfacció per la feina feta, 
pels objectius aconseguits i pel bon ambient que ha acompanyat tot el curs.

El passat 3 de juny, l’Escola d’Adults municipal va realitzar una visita guiada 
al Centre de control de l’aigua i a la planta de depuració d’Aigües Residuals 
de Tarragona.

La visita va permetre conèixer una part del cicle urbà de l’aigua de la ciutat, 
així com dels processos que es porten a terme a les instal·lacions pel que fa 
a la depuració de l’aigua i a la gestió dels subproductes de la depuració. La 
jornada no va deixar ningú indiferent i va aportar reflexions sobre l’ús i abús 
en el consum d’aigua i el que comporta el tractament de les aigües residuals 
urbanes.

ARA TOCA

Informàtica
Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones que tenen interès en adquirir 
les destreses necessàries per manejar l’ordinador i fer ús de les prestacions 
bàsiques de la informàtica: sistema operatiu, Internet, correu electrònic, 
processador de textos...

Des de l’Escola s’organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s’impulsa la 
participació en actes i activitats promoguts per col·lectius i entitats del po-
ble. 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».

Finalitzat el període de preinscripció, en funció del nombre d’inscrits i es-
tablerts els programes a desenvolupar es procedirà a la matriculació de 
l’alumnat.
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Un any més el pati del Castell de Masricart acollirà l’acte institucional 
de la Diada de Catalunya, l’11 de setembre. Enguany, però, el pati lluirà 
diferent, ja que tindrà instal·lades unes veles, a mode de tendal, per tal de 
mitigar l’efecte del sol durant les hores de major incidència. 

Aquestes veles seran fetes a base de teixit de vela nàutica, ancorades amb 
diferents suports i a diferents alçades, per permetre una bona ventila-
ció de l’espai i perquè afectin el mínim possible a la imatge del Castell. 
Aquests tendals, que en seran tres i de forma triangular, seran amovibles i 
la previsió és que només es col·loquin en els mesos de major calor.

Com cada any, les entitats canongines estan convidades a participar a 
l’ofrena floral de l’11 de Setembre i tots els canongins i canongines a for-
mar part d’aquest acte commemoratiu. L’ofrena del consistori, el parla-
ment de l’alcalde i la interpretació dels Segadors clouran l’acte.

Obres de renovació i 
manteniment dins i 
fora de l’escola

Carros, carruatges i 
cavalls desfilaran el 
17 de setembre

La Diada sota la vela

La Canonja 
s’adhereix a 
la Setmana 
de la 
Mobilitat 
Sostenible i 
Segura

Durant aquest estiu s’estan duent a terme diferents obres de manteni-
ment i millora a l’escola. Entre elles cal destacar l’arranjament del porxo 
principal d’accés al recinte escolar, que se sanejarà i pintarà de nou per tal 
de millorar la seva imatge i les condicions de salubritat, a més a més es 
renovarà la impermeabilització de la coberta.

A l’interior de l’escola, també es realitzaran diferents treballs de manteni-
ment de pintura de les aules i passadissos, així com dels revestiments, dels 
enrajolats, de la tanca del hort…

La inversió d’aquest curs es destinarà a la sala d’actes. Es renovarà el fals 
sostre millorant-ne, també, tant la il·luminació general de la sala com 
l’acústica de l’espai, ja que el material del nou fals sostre serà fonoab-
sorbent.

Fora de l’escola també s’hi estan realitzant canvis. Entre l’accés a educació 
infantil i la zona utilitzada pels mestres com a aparcament, a tocar del 
parc, s’està ampliant la vorera de l’avinguda Carrasco i Formiguera.

Els Tres Tombs de la Canonja ja tenen la seva data ben marcada en el 
calendari d’aquesta festa tradicional, el diumenge després de la Diada Na-
cional de Catalunya.

Així doncs, el 17 de setembre, desenes de vehicles entre carros i carruat-
ges i més d’un centenar de cavalls desfilaran pels carrers del poble gràci-
es a l’organització de l’entitat “Amigos del Caballo”, a la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Canonja i al suport d’altres entitats i empreses. 

Aquesta jornada no només esdevé un dia de lluïment, sinó que és tot un 
exemple de companyonia i germanor entre els participants vinguts de 
diferents punts de la província. 

SE
RÀ

 N
OTÍC

IA

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, se-
gurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en trans-
port públic o amb vehicle elèctric.

Enguany, l’Ajuntament de la Canonja s’hi ha volgut adherir organitzant 
tot un matí dedicat a la bicicleta com a mitjà de transport més saludable i 
sostenible. L’activitat tindrà lloc el dissabte 16 de setembre i s’ha convidat 
a les entitats a participar-hi.
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La Biblioteca tanca el seu 
primer curs dins la Xarxa

Obres de pavimentació a 
l’avinguda Collblanc

La Biblioteca Pública de la Canonja tanca el seu primer curs funcionant 
íntegrament dins del Sistema de Lectura Pública amb il·lusió i gairebé mig 
miler de nous carnets fets a usuaris i usuàries que encara no formaven 
part de la Xarxa.
Com cada any, a l’agost la biblioteca tanca per vacances i tornarà a obrir 
les seves portes el dia 1 de setembre. A l’octubre emprendrà de nou les 
seves activitats d’animació a la lectura; el Senalló de Contes pels més 
menuts, el primer dimecres de cada mes, i el Grup de Lectura per a adults.

Aquest mes d’agost començaran les obres de millora i pavimentació de 
l’Avinguda de Collblanc, en el tram comprès entre l’avinguda Carrasco i 
Formiguera i el carrer Ponç de Castellví.
Les obres consistiran en la pavimentació de la coca central de l’avinguda 
i en la col·locació de jardineres al seu voltant. Alhora també es redistri-
buiran els passos de vianants per fer més accessible i permeable aquest 
espai de l’avinguda.

SERÀ NOTÍCIA

150 anys de la societat 
La Nova Amistat

Nou parc infantil al carrer 
de les Dues Hortes

L’any 2017, és una fita important per a la societat La Nova Amistat ja que 
celebra 150 anys d’història. 

Per commemorar l’aniversari, l’entitat ha programat diversos actes al 
llarg de l’any. El mes de setembre, al Castell de Masricart, tindrà lloc una 
exposició amb diferent material que, recuperat de les golfes d’aquesta 
entitat més que centenària, transportarà als espectadors al vell “casino” 
del carrer Raval. Així, es mirarà de recrear un petit espai amb diferent mo-
biliari i vaixella de l’època. En aquest sentit s’han recuperat taules, cadires, 
teteres, lluminàries i fins i tot l’antiga ràdio amb el seu moble original.

Per altra banda, a l’exposició també s’hi podrà trobar un recull de ma-
terial de les activitats que s’han portat a terme a la Nova Amistat en el 
transcurs dels anys. Fotografies, programes de cinema, cartells de diver-
ses actuacions, etc.

Un passeig que ens portarà la nostàlgia d’aquelles activitats que es du-
gueren a terme gràcies a la tenacitat d’unes persones que creien en allò 
que feien.

A mitjans de juliol es van iniciar els treballs de construcció d’una zona 
enjardinada i parc infantil a la cantonada entre l’avinguda de la Pineda 
i el carrer de les Dues Hortes. 

En aquest nou espai s’hi plantarà arbrat conformant una petita malla 
de platanus hispanica, s’hi instal·larà enllumenat públic i jocs infantils. 
També es pavimentarà una zona de pas amb formigó que servirà de 
vorera per connectar la zona d’habitatges unifamiliars de la urbanització 
Castell de Masricart amb la plaça Verge de l’Esperança.
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Una nova oportunitat per a la 
Canonja
Aquest mes de juliol hem tingut una excel·lent 
notícia que si bé té el seu epicentre fora vila de 
ben segur repercutirà de manera extraordinàri-
ament positiva al nostre poble. Em refereixo a 
l’anunci de l’empresa Hard Rock d’invertir més 
de 600 milions d’euros al projecte conegut a 
peu de carrer com BCN World i ara batejat com 
Hard Rock Entertainment World.

Segur que molts de vosaltres heu pogut copsar 
la importància que els mitjans han atribuït, jus-
tament, a aquesta inversió milionària realment 
històrica. Tan sols permeteu-me recordar dues 
de les dades que em semblen més importants a 
nivell social: aquest projecte permetrà la creació 
de 11.500 nous llocs de treball entre directes i 
indirectes i un impacte econòmic al Camp de 
Tarragona estimat en uns 1.300 milions d’euros.

La Canonja no pot deixar passar el tren de les 
oportunitats d’un volum inversor d’aquells que 
només passen un cop a la vida (dos, si tenim 
en compte Port Aventura). No ho farem i serem 
exigents, sobretot, entorn de dos aspectes per a 
nosaltres essencials.

Primer, cal aprofitar aquesta injecció d’ocupació 
per aconseguir reduir l’atur al nostre estimat 
municipi fins a xifres d’atur estructural. I cal ser 
exigents, i els socialistes ho serem, perquè els 
nous llocs de treball que es creïn i que benefi-
ciaran segur també a molts canongins i canon-
gines siguin de qualitat, amb les remuneracions 
adequades i horaris regulats per les normatives 
de treball. Volem feina, sí, però de qualitat i ben 
retribuïda perquè la gent va a treballar per gua-
nyar-se la vida. Ha de treballar per viure i no 
viure per treballar.

Segon, un element que ha passat bastant des-
apercebut però que per als socialistes és bàsic. 
Ras i curt, l’acord que va permetre impulsar el 
projecte que ara comença a materialitzar-se 
inclou un punt introduït pel PSC que preveu 
que l’1% total de la inversió, uns 40-50 milions 
d’euros, es destini a finalitats socials del terri-
tori que acull el complex. Aquí serem especial-
ment ambiciosos a l’hora de demanar una part 
d’aquestes inversions socials també per la Ca-
nonja. Cal, en primer lloc, recordar a l’empresa 
inversora que aquest punt va ser condició “sine 
qua non” per tenir el suport del grup socialista a 

l’acord sobre el projecte. No hem canviat d’opi-
nió, al contrari, som plenament conscients que 
tant els nous llocs de treball com les inversions 
socials ens faran avançar en la configuració del 
poble pròsper que sempre hem somiat i pel que 
treballem.

Finalment, tan sols m’agradaria tornar a posar 
de relleu que l’acord en positiu, i el diàleg sin-
cer, són els instruments que ens permeten as-
solir fites que beneficien de debò als ciutadans 
d’aquest país. Això és vàlid per aquest projecte i 
també ho és per altres situacions que ara sem-
blen enquistades però que tenen en la política 
i en la negociació el seu camí de resolució que 
quan més trigui i més és dilati més problemes 
crearà.

En definitiva, estic convençut que estem davant 
d’una nova oportunitat històrica que la Canon-
ja sabrà aprofitar. El sector turístic, juntament 
amb la nostra indústria química, són els dos 
grans pulmons que ens han de permetre créi-
xer en qualitat de vida i benestar sense deixar 
ningú, cap canongí o canongina, a la cuneta, 
abandonat a la seva dissort.

Per acabar, només desitjar-vos a tothom, en 
nom de totes i tots els integrants del grup del 
PSC, que tingueu una bona festa major, parti-
cipeu i gaudiu dels actes amb germanor i res-
pecte, la diversió no ha d’estar renyida amb la 
bona convivència.

Salvador Ferré
Budesca
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La Canonja a velocitat creuer
Estic satisfeta, no només com a regidora sinó 
inclús més com a canongina, de veure com de 
mica en mica al nostre poble es van fent reali-
tat els projectes que tant de temps portàvem 
somiant: una Canonja plena de petites i grans 
actuacions que l’han fet evolucionar i ser molt 
millor poble a nivell d´infraestructures i oportu-
nitats d’oci i lleure. 

Projectes com el del Mas de l’Abeurador, l’Or-
feó Canongí, el Poliesportiu, l’anella verda, el 
menjador escolar, suposaran un revulsiu sense 
precedents pel nostre municipi i li donaran un 
impuls molt important de cara a un futur ple 
d´oportunitats per a tots els que ho gaudirem. 
Estem satisfets, sí, però ara que la cosa està en 
marxa i a tota vela, no ens hem d’adormir! Hi ha 
moltes coses que encara s’han de millorar i tenir 
en compte, coses que a vegades estan adormi-
des en un segon pla i que són molt importants, 
com és el Centre de Dia per a la Gent Gran, o 

un espai físic per les entitats del poble, tipus 
“viver d´empreses”, on elles es puguin reunir i 
dur a terme els seus projectes tranquil·lament, 
on puguin “cuinar” els espectacles, reunions, 
actes, etc. d’un àpat que després gaudirem tot 
el poble! 

I la eterna assignatura pendent de la Canon-
ja, més espais verds!!! Malauradament som un 
municipi envoltat de molta indústria, i tot i que 
tenim i cuidem el mur verd, no és suficient! Vo-
lem un poble amb més arbres, més zones verdes, 
més parcs, amb més “pulmons” on poder gaudir 
de la tranquil·litat que et dóna estar envoltat 
de natura! Vaig per municipis com Vila-Seca, 
la Pineda, o barris com Sant Pere i Sant Pau, i 
veig arbres, plantes, flors... vegetació!!! No no-
més asfalt i enrajolats! A mi aquesta sensació 
em desestressa i m’agrada tant que ho trobo a 
faltar al nostre poble. 

Des d’aquí faig una crida a l’Ajuntament, perquè 
no s’oblidi de les “assignatures pendents” que té, 
perquè poden semblar secundàries però són de 
vital importància pel benestar de moltes famílies.    

I parlant de coses secundàries (tot i que per a 
mi no ho és) i molt criticades per algun grup de 
l’oposició, (que ho van catalogar de “poc impor-
tant”) com heu pogut observar, la petició d’am-
pliar el número de gronxadors al Parc Carrasco i 
Formiguera per part del Grup Municipal de CiU 
al ple ordinari i anterior al dels pressupostos, 

(no al dels pressupostos com se’ns va acusar, ja 
que pels pressupostos, el que vam sol·licitar és, 
per una banda, la creació d´una ludoteca al mu-
nicipi, i d´altra banda, la gratuïtat de l´activitat 
de natació per a tots els escolars del poble, no 
només a l´estiu, sinó també a l´hivern, incloent 
trasllats en autocars de manera gratuïta) final-
ment s’ha dut a terme! Cada vegada que anava 
al parc, em trobava que moltes mares i pares es 
queixaven (i amb raó) que no hi havia suficients 
gronxadors per a tots als nens, i va ser tan fàcil 
com sol·licitar-ho en un ple i al cap d’un temps 
ja estaven col·locats. Malauradament l´espai és 
el que és i s´han de respectar els metres de se-
guretat obligatoris per llei entre un joc i un al-
tre, i per això no se n’han pogut posar més, però 
s´ha pogut duplicar el número de gronxadors, 
així que hi haurà menys cues, els nens estaran 
més feliços i els pares i mares encara més! (no 
sé com pot haver gent que això ho trobi poc 
important!).

No volia acabar l’escrit sense desitjar-vos una 
bona Festa Major de Masricart i Festa Major 
d´Estiu!! Espero veure-us a tots gaudint dels 
molts actes que s’han programat! Lluint la nos-
tra samarreta de festa major! Ballant amb el Bià 
i l´Esperança!! Corrent amb els nostres Diables!! 
Ballant fins que facin mal les cames als balls!! …. 
Que en són de boniques les nostres festes! Des 
del més profund sentiment canongí, us desitjo 
BONA FESTA MAJOR!!!

Montserrat 
Tomàs Macias
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Que no et neguin el teu dret a votar
L’1 d’octubre és la data senyalada perquè Ca-
talunya decideixi lliurement el seu futur polític, 
així és com ho ha anunciat el Govern de la Ge-
neralitat recentment. Aquesta data ve de lluny, 
de molt lluny. Alguns poden pensar que tot això 
és fruit de la improvisació, la desorganització i la 
tossuderia de pocs, però s’equivoquen. Lluny de 
la confrontació entre els pobles, el referèndum 
de l’1 d’octubre pretén confrontar futurs polí-
tics i models d’Estat. La CUP sempre hem cregut 
que ens cal un referèndum per canviar-ho tot, 
per abandonar el règim hereu del franquisme, 
per construir un país des de baix, per garantir els 
drets socials i la sobirania popular en tot allò que 
ens afecta al dia a dia (sanitat, habitatge, medi 
ambient, condicions laborals, alimentació, etc.).

Lamentem profundament que alguns titllin la 
proposta de referèndum d’il·legal, quan per tots 
és sabut que s’ha treballat incansablement per-

què l’Estat espanyol l’autoritzi i segueixi el guió 
que tants d’altres països del món han seguit. 
S’han fet tots els esforços per tal de trobar una 
via acordada perquè el poble de Catalunya po-
gués decidir lliurement el seu futur.

Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per 
l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de 
desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne 
d’Espanya des de 1977, reconeixen el dret dels 
pobles a l’autodeterminació com el primer dels 
drets humans. Fins i tot la Constitució espanyola 
de 1978 determina al seu article 96 que els trac-
tats internacionals ratificats per Espanya formen 
part del seu ordenament intern i, en l’article 10.2, 
estableix que les normes relatives als drets fona-
mentals i les llibertats públiques s’interpretaran 
d’acord amb els tractats internacionals aplicables 
en aquesta matèria. 

Per la seva banda, el Parlament de Catalunya ha 
expressat de manera continuada i inequívoca el 
dret de Catalunya a l’autodeterminació. Així es va 
manifestar en la Resolució 98/III, sobre el dret a 
l’autodeterminació de la nació catalana, adopta-
da el 12 de desembre del 1989, i ratificada en la 
Resolució 679/V, adoptada l’1 d’octubre del 1998, 
en la Resolució 631/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el 
reconeixement de les consultes populars sobre la 

independència, adoptada el 10 de març de 2010. 
Més recentment, la Resolució 5/X del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Ca-
talunya i la Resolució 306/XI, adoptada el 6 d’oc-
tubre de 2016, sobre l’orientació política general 
del Govern, han afirmat el dret imprescriptible i 
inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i 
han constatat l’existència d’una majoria parla-
mentària favorable a la independència.

Paral·lelament, la Resolució 1999/57 sobre “Pro-
moció del dret a la Democràcia” de la Comissió 
de Drets Humans de les Nacions Unides va pro-
clamar els llaços indissolubles entre els principis 
consagrats a la Declaració Universal del Drets 
Humans i els fonaments de tota societat demo-
cràtica.

Negar aquesta realitat, amagar el cap sota l’ala 
i fugir d’estudi, és no voler afrontar els proble-
mes amb valentia. Per això, tots els passos que 
haurem de fer des d’ara fins l’1 d’octubre, seran 
passos que requeriran de molta decisió i fermesa. 
L’Estat espanyol, acompanyat dels partits polítics 
que li donen suport per activa o per passiva, ens 
voldran fer por amb inhabilitacions, imputacions 
i prohibicions, però com que ja hi estem acostu-
mats, això no ens ha d’espantar a l’hora d’exercir 
un dret tan fonamental com és el del vot, que no 
te’l neguin!

Joan Pons 
Solé

Informe sobre emprendedores y 
autónomos
Según el informe emitido en el mes de junio de 
este año por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno de España, entre los años 
2008 y 2012 se destruyeron 606.200 empleos 
de trabajadores autónomos. 220.000 empresas 
tuvieron que cerrar. En diciembre de 2011, las 
facturas impagadas por las Administraciones 
Públicas ascendían a 42.000 millones de euros, 
y la morosidad de la Administración se convirtió 
en una de las primeras causas de destrucción de 
empleo autónomo. Desde octubre del 2013, los 
autónomos han sido los primeros en comenzar a 
recuperar empleo, se encadenan 44 meses con-
secutivos de incremento en la afiliación, y ya se 
han recuperado 312.000 de los empleos autóno-
mos destruidos por la crisis. 

El empleo autónomo impulsa la recuperación: ya 
son más de 1.040.000 los asalariados contrata-
dos por un autónomo, y la contratación por au-
tónomos crece a un ritmo del 5%. Desde 2013, 
430.000 jóvenes han comenzado un proyecto 
por cuenta propia, y 2 de cada 3 nuevos empren-

dedores en España son mujeres.

El Gobierno apuesta por el trabajo autónomo. 
Primero, respaldando y ayudando a quien ya ha 
emprendido. Paga las facturas: el Plan de Pago 
a Proveedores ha conseguido reducir la deuda 
comercial de las Administraciones Territoria-
les en un 70%. El 47% de los fondos (más de 
25.000 millones de euros), se ha destinado a pa-
gar facturas de pymes y autónomos, y el período 
medio de pago a los proveedores se ha reduci-
do por seis. Y, en cuanto se pudo, con menos 
impuestos. La reforma fiscal se ha traducido en 
una bajada del tipo de retención al 15% para 
los autónomos. Y segundo, fomentado el em-
prendimiento, permitiendo la capitalización del 
100% de la prestación por desempleo (primero 
fue para los jóvenes y posteriormente, para to-
dos). Permitiendo compatibilizar el cobro de la 
prestación por desempleo con el inicio de una 
actividad emprendedora. La Tarifa Plana de 50 
euros para nuevos trabajadores autónomos ha 
favorecido que 1.176.000 autónomos hayan ini-
ciado un proyecto por cuenta propia. Se han fir-
mado 662.000 contratos indefinidos de apoyo a 
emprendedores desde febrero de 2012, y se han 
flexibilizado los requisitos de acceso a la presta-
ción por cese de actividad. 

Ahora existen menos cargas económicas y ad-
ministrativas: Los autónomos podrán cambiar 
hasta cuatro veces al año su base de cotización 
para adecuarla mejor a los ingresos. Únicamente 
pagarán por los periodos efectivamente trabaja-
dos (3 altas y 3 bajas al año permitidas). Se am-
plía la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a un 

año (más de 350.000 autónomos ya existentes 
se beneficiarán).  Se reduce a más de la mitad 
(de 5 años a 2) el plazo para reemprender bene-
ficiándose de ella (más de 180.000 autónomos 
se beneficiarán). Se aplicará también a las muje-
res que reemprendan tras la maternidad (25.000 
potenciales beneficiarias).

Ahora se tienen más derechos: Se permite com-
patibilizar trabajo con la percepción del 100% 
de la pensión (desde 2013, el 50%) si el autóno-
mo tiene contratado, al menos, a un trabajador 
(40.000 potenciales beneficiarios). Reconocimi-
ento del accidente “in-itinere” a los autónomos 
(más de 590.000 potenciales beneficiarios). Bo-
nificación 100% de la cotización a la Seguridad 
Social para trabajadores autónomos durante 
descanso por maternidad, paternidad, adopción 
etc. Se aumenta hasta 12 años (antes 7) la edad 
de menores a cargo que da derecho al recono-
cimiento de la bonificación por conciliación. 
Exención del 100% de la cuota de autónomos 
durante 12 meses por cuidado de menores o de-
pendientes.

Transmito esta información siempre con el inte-
rés de ser útil, confiando en que los negocios de 
nuestro municipio prosperen. 

No quiero cerrar estas líneas sin antes desear 
a todos un buen verano y ¡Feliz Fiesta Mayor! 
Que este tiempo de festejo sirva para la común 
unión de los que habitamos La Canonja. Que dis-
frutemos del tan deseado y merecido descanso 
veraniego y, también, de todas las actividades 
propuestas. ¡Feliz verano!

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira



VERMUT + 
PINTXO = 1,5 €
Els tres primers caps de setmana d’agost

De 12 del migdia a 3 de la tarda

Preus:  vermut/canya/aigua 1,5 € o refrescos 2 €

5 D’AGOST
concert de punk rock amb ANARKA, a la 

cafeteria Raval i Casino

6 D’AGOST
Música amb els DJs Great Alice i Didi Goat, 

al Bar Orfeó Canongí

12 D’AGOST
Música amb DJ DIRTY, al Bocatín Malagueño

13 D’AGOST
“Tribut a la Polla Records” amb CHISOURRAY 

i, tot seguit, DJ VIDAL, al Camp d’Esports 
municipal (gestionat per TapeArt)

19 D’AGOST
Actuació del cantautor EL ARTRISTE, 

al Can Chato

20 D’AGOST
Concert de rock urbà amb EL MALO DEL 

CUENTO, a L’Antidot

http://www.lacanonja.cat
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