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Serveis de l’Ajuntament

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

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

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

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

SERVEIS SOCIALS
plaça de Catalunya, s/n
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 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 DILLUNS de cada
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia de dilluns a divendres
de 9 a 13 h o al telèfon 977546100 ext. 1.
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

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.
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
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

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

Línies diürnes
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal

Línia nocturna
LÍNIA 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina –
Centre comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial
Tàrraco (nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més info:
emtanemambtu.cat
emt@emt.tarragona.cat
902 365 114

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb
antelació al telèfon 977 543 489

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

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

BASE Gestió d’Ingressos
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

Ús de l’skatepark
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.

www.lacanonja.cat
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Pel camí del diàleg
Escric aquesta editorial un cop passat l’1-O i em sento trist, molt trist.
violència de l’1-O, quan un grup minoritari de canongins em va increpar dient que era el culpable d’aquella situació. Ni jo, ni els meus comLa incapacitat del diàleg dels governs presidits per Carles Puigdemont
panys, ni el meu partit (PSC) justifiquem la utilització de la violència
i Mariano Rajoy, i la decisió de la majoria parlamentària independental i com es va fer el diumenge. Des de sempre hem apostat pel diàleg
tista de celebrar un referèndum unilateral i il·legal, han estat la causa
i així ho continuarem fent.
d’aquesta difícil situació en la que es troba immersa Catalunya.
Nosaltres, els canongins, ja vam viure un procés d’inPerò la solució d’utilitzar la força per imposar les idees
Ni
jo,
ni
els
meus
dependència, el del nostre poble, i mai vam utilitzar la
no ha estat mai una bona pràctica en cap país. El que
es va viure l’1O a Catalunya no va agradar a ningú. Les
companys, ni el força per guanyar la batalla. Tot el contrari, el diàleg va
ser el gran protagonista del nostre full de ruta. I tant és
actuacions policials no van ser ni mesurades, ni propormeu
partit
(PSC)
així que tot els membres del Parlament van votar a facionades, ni encertades i estic ben segur que ningú creu
justifiquem la vor de la independència de la Canonja. El camí però no
que aquesta fos la millor manera de frenar un procés
utilització de la va ser fàcil i fins i tot es va haver de redactar i aprovar
que no era legal. Hi havia altres fórmules per no haver
per unanimitat un nova llei perquè el nostre municipi
d’arribar a aquests extrems.
violència
aconseguís la seva municipalitat plena. Per tant, hi ha
Els que em coneixeu sabeu que sempre he defensat el
un
altre
camí
per
a Catalunya i Espanya. No ens mereixem això.
diàleg, la concòrdia, la pau i la llibertat per expressar les nostres idees
Des de l’Ajuntament faig una crida a la calma i la serenitat. El problema
que tenim entre mans i les tensions desfermades durant aquests dies
tenen solució a través d’un diàleg obert i sincer.
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i que tot això està per damunt de la violència. Però també he dir que
em vaig sentir decebut el passat dia 2 d’octubre durant els minuts de
silenci que vam fer davant de l’Ajuntament per condemnar l’ús de la
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Festa Major d’Estiu

La Festa Major d’estiu ha estat, un any més, un èxit de participació de tots
els canongins i canongines que han sortit al carrer per gaudir durant uns
dies de la festa gran de la Canonja.
Un seguit d’actes per a totes les edats han protagonitzat l’estiu canongí: la
diada de Masricart, Les Barraques del Mamut, el vermut i pintxo, i evidentment la Festa Major. Un any més, tota la Canonja ha gaudit d’una selecció
d’actes organitzats des de la Regidoria de Festes, però oberts a la participació de les entitats canongines que han omplert els nostres carrers de rialles,
música, foc i ball.
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.
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Vermut i Pintxo

Vermut i pintxo es consolida de nou dins de l’oferta gastronòmica i festiva
de l’estiu a la Canonja. Enguany durant tres caps de setmana al migdia es va
oferir vermut, pintxo i música en directe per 1,5 euros. Des de la regidoria
de Festes cal agrair als bars i restaurants que hi han participat, per la seva
voluntat d’apostar per la festa canongina.

Els canongins celebren l’acte
commemoratiu de la Diada
Com cada any, l’Ajuntament de la Canonja, amb la participació de les entitats i partits polítics del poble i dels canongins i canongines, 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, un pati que enguany lluïa un nou element que proporcionarà
ombra durant els actes que se celebrin a l’estiu.
En el seu parlament, l’alcalde, Roc Muñoz, va llegir un article del periodista
Juan Cruz sota el títol “Por amor a Catalunya”, on l’autor feia una reflexió
de com s’ha arribat a la situació actual en la
relació entre Catalunya i Espanya.
Les entitats del poble van lliurar les seves ofrenes a l’escultura a L’Onze de Setembre i van
dirigir unes paraules al públic.

Les entitats van
lliurar ofrenes a
l’escultura “Onze
de Setembre”

També es va comptar amb la col·laboració de
l’Aula de Música Tradicional i Popular “El Tecler” que van interpretar tres
peces musicals: “Els dimonis de Massafalssar”, “L’Albertina” d’Albert Cuevas,
amb l’arrenjament de Perepau Jiménez i per últim l’himne nacional de Catalunya “Els Segadors”, que va tancar l’acte.

Música i més música amb les
Barraques del Mamut
Les Barraques del Mamut, amb l’Orquestra Mitjanit com a plat fort de la
primera nit i Lágrimas de Sangre culminant la segona, van tornar a ser un
èxit de públic el primer cap de setmana d’agost. La quarta edició d’aquest
festival de música va arribar carregada de grans grups amb bona música.
El divendres, a la zona del pàrquing de BASF, hi van actuar l’Orquestra Mitjanit, que amb les seves versions d’ska i rock, no ha fallat en cap de les edicions de les Barraques de la Canonja i Novena Senda i el Malo del Cuento,
amb la seva versió del rock urbà.
La nit de dissabte ens va portar el rap combatiu-alternatiu de LDS (Lágrimas
De Sangre), que beu d’estils més enllà del Hip-Hop, com el Rock i el Reggae, allunyant-se de tòpics d’herència nord-americana i que omple sales i
places. També vam gaudir de les actuacions de BUL-KAK, CULTRUM, LDS i
VIVERRIDS.
Finalment, DJ Dirty va ser l’encarregat de tancar les dues nits de les Barraques del Mamut 2017, que van tancar amb una afluència de públic al
voltant de les 2.000 persones.

Sopars de veïns al carrer
L’estiu és temps de festes majors, de sortir el carrer, de caliu entre veïns.
Associacions, comunitats, com els veïns del Sector Nord, de Ravaleta, de
Poetes Beltran, de Pere Gran Marca, de Masricart, organitzen sopars de germanor, balls, festes a la fresca. Una excusa per a trobar-se i sortir a la fresca
durant els mesos de calor.
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Una exposició repassa els
150 anys de la Societat la
Nova Amistat

Més d’un centenar de
persones van participar en el
Dia de la Bicicleta

La Societat La Nova Amistat, que enguany celebra el 150è aniversari, va organitzar una exposició retrospectiva que intentava seduir el visitant encuriosit amb fotografies antigues, plànols vells dels espais de l’edifici, l’estendard de l’entitat, les característiques taules de café de ferro colat i marbre
blanc, el rellotge que ha mesurat tot el temps de la història enterbolida en
la densitat de les múltiples converses dels fumadors empedreïts, cadires i
butaques plegables, el moble de la ràdio i un bocí residual de la vela com a
símbol inequívoc de totes les festes majors d’estiu.
Una exposició que va fer reviure la nostàlgia d’un temps passat, viscut per
molts, i que tindrà properament el colofó final amb l’edició d’un llibre sobre
la història dels 150 anys de La Nova Amistat. La mostra es va poder veure
fins el dia 22 de setembre a la sala d’exposicions del Castell de Masricart.

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, segurs i
saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic
o amb vehicle elèctric. Enguany, l’Ajuntament de la Canonja s’hi ha adherit i
ha convidat a les entitats del poble a fer-ho. Per aquest motiu, la regidoria de
Medi Ambient va organitzar el passat dissabte 16 de setembre “El dia de la bicicleta”, amb activitats, per a totes les edats, que promouen l’ús d’aquest mitjà
de transport. L’acte també va comptar amb la col·laboració del Club Ciclista la
Canonja i el Club de BTT la Canonja.
Més d’un centenar de persones, entre adults i nens, van poder gaudir de totes
les activitats programades durant la tarda. Des del circuit d’habilitat amb la
bicicleta, fins el concurs de dibuix i la pedalada de 14 kilòmetres pels camins al
voltant de la Canonja. En acabar es va oferir un berenar de coca amb xocolata
i refrescos per a tots els assistents. Hi va haver regals i obsequis per a tots els
participants. El resultat del “Dia de la Bicicleta” va ser molt positiu, la mateixa
regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, comentava que estava gratament
sorpresa de la resposta i la participació.

OBRES I REFORMES EN MARXA
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Rambla Collblanc

Parc de les Dues Hortes

Durant els mesos d’agost i setembre s’han dut a terme els treballs de
millora de la pavimentació de la Rambla de Collblanc, entre l’Avinguda
Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví. La millora ha consistit
en la creació d’unes jardins a banda i banda de la coca central i coincint
amb la plantació de l’arbrat. L’espai central s’ha pavimentat amb un asfalt
polit amb àrid de pedra calcària, i s’ha completat la intervenció amb nou
mobiliari urbà.

A la finca municipal situada a la cantonada dels carrer de Masricart i Dues
Hortes s’ha dut a terme, durant els mesos de juliol, agost i setembre, l’execució d’un espai públic tou, amb l’estesa d’un paviment de sauló, plantació
d’arbrat, instal·lació d’enllumenat públic i també de jocs infantils, bancs,
font, etc. També s’ha delimitat un àmbit destinat a la plantació d’espècies
arbustives i aromàtiques i una petita zona pavimentada amb formigó que
serveix de pas d’unió entre els dos carrers.
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Els Tres Tombs omple de
Salts i filigranes a
cavalls i carruatges els carrers l’skatepark municipal de
del poble
la Canonja
La novena edició del Tres Tombs de la Canonja va concentrar un gran
nombre de canongins i canongines als carrers del poble per gaudir de
l’espectacle eqüestre que van oferir cavalls i carruatges.
Com cada any, l’acte estava organitzat per l’entitat canongina Amigos del
Caballo amb la col·laboració de l’Ajuntament i altres entitats. Enguany
la jornada festiva, que es va celebrar el diumenge 17 de setembre, va reunir a més d’un
centenar de cavalls i una trentena de carruatges. 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 va
fer la benedicció dels animals. Abans del recorregut de lluïment, ben d’hora al matí, els
participants, vinguts d’arreu del Camp de Tarragona, van fer el tradicional
esmorzar de germanor.

Dins el programa de la Festa Major es va celebrar el campionat d’skate i
scooter a les instal·lacions de l’skatepark municipal, que va comptar amb
una cinquantena de participants de diferents pobles i ciutats de Catalunya, 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 participació. 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.

Vestidors del Camp d’Esports

Mas del Abeurador

Durant el mes de setembre van finalitzar les obres d’execució de dos nous
vestuaris al camp d’esports, i el trasllat de les oficines i espais socials al
edifici situat a l’Avniguda de Carrasco i Formiguera. Amb aquesta actuació
es disposarà de 4 vestidors amb capacitat suficient per als equips grans.
Igualment s’han millorat les instal·lacions de despatxos i sales de reunions,
destinades a l’activitat diària dels clubs.

Durant el mes d’octubre finalitzaran les obres de la FASE I de rehabilitació
del Mas del Abeurador per condicionar-lo com a centre d’Interpretació del
Jaciment de la Boella. Les obres que manquen per executar corresponents a
la FASE I, i que s’executaran durant l’octubre és la substitució de la coberta
actual del edifici del Mas i els acabats de la planta baixa.

La jornada va
reunir més d’un
centenar de cavalls
i una trentena de
carruatges

El campionat
d’skate i scooter es
consolida dins del
calendari anual amb
una participació
cada any més
elevada
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La Diputació de Tarragona
concedeix vàries subvencions
a l’Ajuntament

L’Ajuntament i el poble de la
Canonja condemnen els atemptats
de Barcelona i Cambrils

Durant la primera setmana de setembre s’han instal·lat al pati del Castell
de Masricart un conjunt de veles amb la finalitat de donar ombra per a
un desenvolupament més agradable dels actes que hi tenen lloc. Aquesta inversió s’ha portat a terme amb finançament per part de la Diputació
de Tarragona després de que l’ajuntament s’acollís a la convocatòria del
2017 per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis
singulars i patrimonials i de valor cultural, essent la quantitat concedida
4.485,50 euros
La Diputació de Tarragona ha concedit també per a l’any 2017 una subvenció de 2.168,10 euros destinada a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de
valor cultural, acollint-se a la convocatòria del procediment de concessió de
subvencions l’Ajuntament de la Canonja la va sol·licitar per les activitats que
es duen a terme al centre cultural del Castell de Masricart.

Desenes de ciutadans, personal municipal i càrrecs electes es van concentrar davant de la Casa de la Vila per manifestar el seu rebuig als atemptats
de l’estiu de Barcelona i Cambrils i solidaritzar-se amb les víctimes.
Treballadors de l’Ajuntament, encapçalats per l’alcalde, Roc Muñoz, d’altres
membres de la corporació i desenes de veïns i veïnes van participar a la
concentració silenciosa que es va dur a terme enfront de la Casa de la Vila
com a senyal de rebuig als dos atemptats perpetrats a l’agost a Barcelona i
Cambrils. Amb aquest acte, s’ha volgut mostrar la condemna de la ciutadania de la Canonja als actes de terror i de violència i el seu suport a totes les
víctimes i les seves famílies.
El primer tinent d’alcalde i alcalde accidental, Salvador Ferré, va llegir un
manifest en què va mostrar el rebuig als atemptats, va expressar el suport
a les víctimes i va fer una crida a seguir “lluitant units, amb totes les ciutats
i països del món que defensem la democràcia, la llibertat i la pau. Contra la
por, sense por”.

OBRES I REFORMES EN MARXA
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CAP la Canonja

Nou pas de vianants

Les obres del futur Centre d’Atenció Primària de la Canonja han anat avançant al llarg de l’estiu i hores d’ara ja es visualitza l’edifici amb un aplacat
de formigó blanc. El consultori tindrà una superfície de construcció de 865
metres quadrats i comptarà amb una cartera de serveis composta per medicina de família, pediatria, infermeria d’adults i pediàtrica, educació sanitària
i treball social. El nou cap tindrà també 3 consultes de medicina general, 3
consultes d’infermeria, 1 consulta pediàtrica, 1 consulta d’infermeria pediàtrica, 3 consultes polivalents, 1 àrea d’educació sanitària, 1 àrea de treball
social, 1 àrea administrativa i 1 àrea d’instal·lacions.

La Brigada Municipal està duent a terme l’execució d’un pas de vianants,
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, que connectarà directament la Plaça Verge de l’Esperança i el nou Parc de les Dues Hortes. La idea
és establir un recorregut peatonal entre el carrer Major de Masricart i la
nova zona verda, i facilitar la connexió entre el casc antic de Masricart, la
zona d’habitatges unifamiliars i el nou Parc. D’aquesta manera es reforcen
també els recorreguts peatonals en sentit est-oest de la zona meridional
del municipi.
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La Canonja organitza una
jornada astronòmica per
observar el firmament

Els treballadors de Sekisui
fan una acció de voluntariat
al Mur Verd

El passat 29 de setembre, més d’un centenar de canongins van poder observar ben aprop la Lluna, Saturn i l’Univers sencer, gràcies a la jornada astronòmica que l’Ajuntament va organitzar amb la col·laboració de
l’Associació Astronòmica Torroja del Priorat
i Dow Chemical. Sota el títol “Una mirada al
cel”, la jornada va començar amb una xerrada
al Castell de Masricart on es va dur a terme
un viatge virtual des de la Canonja fins el firmament. De la mà de tres membres de l’Associació Astronòmica Torroja del Priorat (Jesús
Nieto, Stefano Delmonte i Jaume Oliver), vam
poder explorar primer la Lluna, després Saturn
i tot seguit el cel més profund, des de la nostra galàxia fins els cúmuls de
galàxies més llunyanes.

Els treballadors de l’empresa Sekisui han portat a terme una jornada de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) al Mur Verd de La Canonja, coordinada pel GEPEC-EdC i comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament
de La Canonja. L’acció, en què han participat 40 treballadors de Sekisui,
respresentats de l’entitat ecologista Gepec, la regidora de medi ambient,
Glòria Virgili i el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, ha consistit en
una plantació d’arbustos i pineda que completaran la plantació dels 50
pins que es va fer fa un parell d’anys.

En acabar la xerrada, els assistents es van dirigir passejant cap a l’esplanada que hi ha al costat del cementiri on els membres de l’associació
astronòmica van fer la plantada de telescopis de diferents tipus i mides.
Un cop allí es va oferir un sopar pícnic a tots els assistents i després va
començar l’observació del cel, en el que vam poder veure Saturn ja prop de
l’horitzó i la Lluna en quart creixent. Després també es van poder observar
algunes estrelles dobles, cúmuls estel·lars i fins i tot una galàxia a més de
dos milions d’anys llum. En definitiva tota una experiència astronòmica.

L’empresa, veïna del Mur Verd, ha fet palès una vegada més el seu compromís amb el seu entorn més immediat: el Mur Verd de La Canonja.

Un centenar de
persones van poder
veure Saturn i la
Lluna en quart
creixent

El Mur Verd és un espai públic de 40 hectàrees que l’ajuntament vol recuperar per tal que els canongins el puguin gaudir com un lloc de passeig i
esbarjo. En aquest sentit, l’acció de Sekisui també va consistir en adequar
un petit itinerari d’1 metre d’amplada per caminar. També s’hi ha col·locat
un faristol adaptat per a nens i minusvàlids.
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Un nou curs amb moltes
millores
Durant el passat estiu l’Ajuntament de la Canonja han dut a terme diferents
obres de manteniment i millora a l’Escola de la Canonja. Les obres de manteniment han consistit en reparacions en enrajolats interiors, i sobretot en
la dignificació del porxo d’entrada, el qual s’ha pintat de nou, s’ha impermeabilitzat i se li ha canviat la il·luminació.
Pel que fa a les millores, s’ha dut a terme una renovació del cel ras de la
sala d’actes, amb la instal·lació d’unes plaques de fibra
fonoabsorvents, que han millorat de forma substancial la
qualitat acústica de la sala. També s’ha renovat completament la tanca que separa el pati de la zona de l’hort. Una
altra obra executada durant l’estiu i que millorarà diferents aspectes de l’escola és l’ampliació de la superfície
de vorera entre l’accés a educació infantil i l’aparcament
de mestres.
Amb aquesta actuació s’ha donat continuïtat a la realitzada l’any passat, la
qual va encaminada a millorar els accessos a l’escola i a optimitzar les hores
d’entrada i sortida d’alumnes i mestres.

La Llar d’Infants estrena un nou projecte educatiu
A la llar d’infants Mare de Dèu de l’Esperança el curs 2017/18 ha començat
amb un total de 80 nens i nenes repartits entre tres classes de P-2 (on encara hi queden places), dues classes de P-1 i una classe de P-0, on també hi
queden places disponibles.
L’equip de professionals de la llar comença amb molta
energia i il·lusió davant dels reptes del nou curs i alguna
novetat, com és la remodelació del pati i de dues classes.
També s’ha iniciat el curs amb un nou projecte educatiu
acabat de sortir del forn on s’ha incorporat de manera
important la participació de les famílies en diferents activitats i sortides que es faran durant el curs. Cal dir que
es continuarà treballant l’educació emocional en totes les etapes de la llar
buscant que els infants aprenguin a ser cada dia més autònoms, a descobrir el seu entorn, a tenir iniciativa, a conviure.... Tot a través de la pròpia
experiència.

Amb aquesta
actuació es milloren
els accessos a
l’escola
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Amb aquesta aprovació, queden coberts tots els estudiants des d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i ara els universitaris, sempre que estiguin empadronats a la Canonja.
En el Butlletí Oficial de la Província del 25 de setembre es van publicar 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 cinc anys, la novetat d’enguany és l’ampliació d’aquests ajuts als
alumnes universitaris.
Amb aquests ajuts, l’ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer
les famílies al començament de curs per comprar els llibres i material escolar.
Els requisits específics per ser beneficiari de subvencions per estudis universitaris són:
· Tenir menys de 26 anys en el moment de la formulació de la sol·licitud. No obstant això, podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions
les persones que superin aquesta edat, sempre i quan acreditin estar
en situació d’atur en el moment de presentar la sol·licitud.
· Estar matriculat per al curs 2017-2018 en una Universitat pública
per tal d’obtenir el títol oficial de grau universitari. Als efectes de tenir
accés a aquestes subvencions, els alumnes hauran d’estar matriculats
en un mínim de 25 crèdits nous.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els alumnes d’estudis de tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització, màsters i estudis de postgrau.

T
ITA

La Canonja amplia l’ajut per la compra de
llibres i material escolar als estudis universitaris

Les ajudes individuals que s’han aprovat pel curs 2017/18 van des dels 15
als 100 euros:
Nens/es llars d’infants (P0, P1 i P2)

màxim de 15 €

Alumnes de parvulari (P3, P4 i P5)

màxim de 25 €

Alumnes de cicle inicial (1r i 2n)

màxim de 40 €

Alumnes de cicle mitjà (3r i 4t)

màxim de 50 €

Alumnes de cicle superior (5è i 6è)

màxim de 60 €

Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

màxim de 60 €

Alumnes de Batxillerat

màxim de 60 €

Alumnes de cicles formatius

màxim de 60 €

Alumnes d’estudis universitaris

màxim de 100 €

Es podran beneficiar d’aquests ajuts 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 2017.
Els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
contractuals amb l’ajuntament.
En els casos de famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran 15 suplementaris per alumne.

L’import màxim de subvenció a concedir és de 100 euros
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.

Restaran exempts de rebre subvencions per estudis universitaris, els estudiants que hagin rebut premi per millor puntuació en l’expedient acadèmic
de 2n de Batxillerat.

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, a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

A l’Institut Collblanc millorem la qualitat de l’ensenyamentaprenentatge, en el marc del sistema inclusiu garantint l’equitat
Arranquem un nou curs, amb un gran gruix d’alumnat i professorat i comencem donant la benvinguda a tots els nouvinguts. L’Institut és una gran
comunitat educativa.
Són primers dies de presentacions, retrobaments, d’adaptacions i d’il·lusions
per a tots. Quina emoció! Ara ve l’hora de remar cap a una mateixa direcció.
D’agafar motxilles plenes de curiositats, de motivacions i d’objectius que
aniran donant els seus bons fruits i resultats. Per fer-los més dolços aquest
any apostem per grups inclusius, defensant la igualtat d’oportunitats a traves de la qualitat i l’equitat.
A punt de deixar l’estiu enrere i donar la benvinguda a la tardor, iniciem un
nou curs a l’Institut Collblanc.
De la mateixa manera que a la tardor, aquest curs, empesos per la il·lusió,
hem deixat anar moltes fulles que ens omplen les aules d’energia, nous
aprenentatges i bones pràctiques.
D’altres fulles han volat, impulsades pel desig d’uns nous reptes, per seguir un nou camí de coneixements i aventures, són els nostres alumnes
que s’han graduat i professorat que s’han jubilat o han canviat de centre.
Gràcies a tots per deixar-nos les branques dels arbres del centre plenes
d’energia, coneixements i una gran empremta.

L’objectiu principal del centre és fer néixer a cada un dels nostres alumnes
el desig d’aprendre, a través dels diferents projectes de centre: el gust per
la lectura, l’hort, l’educació en valors, la convivència i tots els processos
d’ensenyament-aprenentatge que es duguin a terme a les aules o durant el
temps escolar per a què els nostres alumnes estiguin preparats per a poder
donar resposta a la societat actual.
Estem convençuts que s’ho mereixen tots els alumnes i, juntament amb les
famílies, l’AMPA i tota la comunitat educativa, això és possible.
...el dia a dia en un centre educatiu, és un camí molt bonic de fer.
Bon curs 2017/2018
Institut Collblanc
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Un nou curs a la
Biblioteca Pública
La Biblioteca Pública de la Canonja recupera l’activitat aquest darrer trimestre de l’any continuant amb diferents activitats d’animació a la lectura,
tan per grans com per a petits.
El club de lectura, comença el dia 3 d’octubre i es reunirà
cada primer dimarts de mes a les 7 del vespre. Es tracta d’un grup de persones que posen en comú diverses
lectures i en parlen, convertint així el fet de llegir, que
entenem com una acció individual, en una experiència
socialitzadora. Les lectures es fan indistintament en català o castellà.
Les persones interessades, poden adreçar-se a la biblioteca en el seu horari
habitual per tal d’informar-se sobre el funcionament del club.

El senalló de contes, per altra banda, és una activitat adreçada al públic infantil que es porta a terme cada primer dimecres de mes a les 5 de la tarda
a la Biblioteca. S’iniciarà el proper dia 4 amb “sis contes,
sis” narrats per Cesc Serrat.
A banda d’aquestes activitats ja clàssiques a la biblioteca
de la Canonja, se n’estan coordinant d’altres amb la xarxa
de biblioteques al voltant de la marató de tv3, de la que
puntualment en tindreu informació.
Us animem des de la biblioteca a que gaudiu de la literatura tot fent-vos el carnet de préstec que de manera
totalment gratuïta us permetrà endur-vos a casa les vostres lectures preferides.

El senalló de contes
continuarà com
cada any el primer
dimecres de mes a
les 5 de la tarda

La Gent Gran continúa més
activa que mai
A la tardor s’inicia el programa de la Gent Gran Activa. Com cada any,
la regidoria d’Acció Social i Ciutadania 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 ordinadors, 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 populars de la Castanyada, Nadal i Sant Jordi i realitzen actuacions 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.
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La Canonja acull de nou el
Festival de Teatre Màgic

Diada de la música amb
l’Orquestra Camerata XXI

El dia 9 del proper mes de novembre, a la sala noble del Castell de Masricart, Gonzalo Albiñana ens acostarà el llenguatge de les ombres xineses
per tal de descobrir la màgia que amaguen els núvols. També ens presentarà de forma molt original diferents de jocs de màgia participativa.

L’Ajuntament de la Canonja, a través del Patronat de Cultura, també
vol celebrar la diada de la música, Santa Cecília, el dia 22 de novembre.

Els espectacles,
totalment gratuïts,
seran els dies 9 i 10
de novembre a partir
de les 6 de la tarda

L’endemà, el dia 10, a la sala d’actes del
Centre Cívic, podrem gaudir d’una gala màgica familiar amb Pepín Banzo y Pepe Lirrojo. Un fantàstic espectacle amb aparicions i
desaparicions que busca la complicitat del
públic assistent.

Ambdós espectacles seran a les 6 de la
tarda i es podran gaudir de forma gratuïta
gràcies un cop més a l’aposta de l’Ajuntament de la Canonja per la màgia al nostre poble.

El divendres 24 de novembre, a les 8 del
vespre al Castell de Masricart, tindrem al
Castell de Masricart un concert de petit
format de música clàssica que anirà a
càrrec del quartet de cordes de l’Orquestra Camerata XXI.

El concert, de petit
format, serà el 24
de novembre a les 8
del vespre al Castell
de Masricart

Un concert on anirem descobrint la música de la Viena Imperial amb compositors com Mozart, Salieri o Haydin, Al llarg d’aquest concert, les narracions de Camerata XXI ens aniran descobrint també la relació entre ells.

Apunteu-vos doncs a l’agenda aquesta data per fer aquest viatge de
manera gratuïta cap als grans palaus vienesos.

Inici de curs al casal
d’infants
Amb l’arribada de l’inici de curs, el Centre Obert torna a obrir les seves portes
carregat de propostes. 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 5 i 16 anys del municipi. Les activitats que es desenvolupen
i que treballen els nens i nenes són, entre d’altres, activitats de lleure, suport escolar, reforç lúdic, treball per projecte, esports, expressió artística i
emocional, activitats en família i optimisme intel·ligent per a adolescents.
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 més a més, com ja és habitual, el Casal realitzarà durant el curs diverses
activitats comunitàries obertes a tota la població. Els tradicionals Castanyot
de la por i baixada de carretons, però també de noves com la celebració del
Dia del Drets del Infants o l’arribada de la Primavera. El servei té com objectiu ser un referent educatiu per les famílies del municipi, generar espais
de participació infantil i oferir alternatives de lleure educatiu. Si vols més
informació, pots trucar al 977.54.61.00 o apropar-te físicament al Casal.
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Horari del cementiri
per Tots Sants

Tarda terrorífica amb
el castanyot de la por

Com cada any, amb motiu del dia de Tots Sants, l’Ajuntament de la Canonja amplia els horaris del cementiri municipal en els dies pròxims a la
festivitat.
Concretament, del 23 al 29 d’octubre les instal·lacions estaran obertes de
9 del matí a 6 de la tarda i del 30 d’octubre al 2 de novembre estarà obert
tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre.

Sumem un any més! La Regidoria d’Acció Social i la Regidoria de Joventut
organitzen el Castanyot de la Por.
El 31 d’octubre a partir de les 6 de la tarda el Casal de la Canonja estarà
ambientat de manera terrorífica, gràcies a una gran colla de persones
voluntàries que ho fan possible. Des de la preparació, l’ambientació, la
caracterització i la interpretació fins el fil conductor d’aquesta tarda tematitzada.
Un espai que podran visitar els infants més petits, el joves i els més grans.
No us ho perdeu perquè serà de por!!!

Les portes del PIJ es tornen a obrir a tots els joves del poble
El mes de setembre és el mes d’inici del curs escolar i amb ell
comencen les activitats dels joves a la Canonja. El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) es planteja el nou curs com una nova etapa
amb noves activitats, nous reptes i noves il·lusions. L’Espai Jove
vol convertir-se en un espai de referència pel jovent del poble.
L’horari és de dimarts a dijous de 4 a 8 i els divendres de 5 a
9 del vespre i ofereix un ampli ventall d’activitats per a joves
de 12 anys en amunt. Tots els dimecres s’hi duran a terme activitats més mogudetes i manipulació de nous materials... i els
dijous serà el dia dels tallers de prevenció, d’igualtat, de cuina...
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.
A banda d’organitzar moltes activitats, els monitors del PIJ intenten treballar amb els joves diferents valors com el respecte,
la tolerància, la companyonia, l’autoestima, la solidaritat, la cohesió de grup, tot per aconseguir que els nostres joves siguin
persones responsables i de futur.
S’ha de destacar el grupet de premonitors i premonitores que
fan un gran treball comunitari del lleure. S’hi poden afegir a
partir dels 15 anys.
Si vols formar part d’aquest gran equip, vine al PIJ i apunta-t’hi!

L’horari del PIJ és de dimarts a dijous de 4 a 8 h
i divendres de 5 a 9 h del vespre
14
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Comencen les
inscripcions
pel Carnaval
2018
El passat dia 26 de setembre va tenir lloc la sessió constitutiva de la Comissió
de Carnaval 2018 presidida pel Regidor de Festes, Francesc Roca Gutiérrez.
En aquesta reunió es va aprovar el calendari del calendari de l’any vinent
que tindrà com a punt àlgid la rua del dia 11 de febrer.
També es va aprovar que la data d’inscripció de les diferents colles que vulguin concursar a l’esmentada rua serà a partir del proper dia 9 d’octubre.
D’aquesta manera, la Regidoria de Festes, posa en marxa un any més l’engranatge d’aquesta popular celebració al nostre poble.

Caminada de germanor la
Canonja-Constantí
El proper diumenge 29 d’octubre la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja durà a terme una caminada de germanor des de la
Canonja fins a Constantí. La sortida serà a les 9 hores des de la Plaça de la
O. Allí començarà l’excursió cap al poble veí, passant per camins de terra.
Un cop allí, un grup de veïns i veïnes de Constantí s’afegiran al nostre
grup per tornar caminant cap a la Canonja, amb un guia que ens explicarà
detalls del recorregut. Cap a les 12 del migdia arribarem a la Canonja i
visitarem el refugi antiaeri de la Plaça de la O i el Castell de Masricart. A
les dues tindrà lloc un dinar de germanor a la pista de l’Escola la Canonja.
Cal fer inscripció prèvia abans del dimecres 25 d’octubre al Castell de
Masricart. El preu del dinar és de 8 euros per persona.

La Boella, un
enclavament històric
El temps juga, gairebé sempre, a favor de la història. La publicació
d’aquest llibre vol ser l’aportació necessària per descobrir totes les
evidències d’un passat mil·lenari que té com a epicentre documentat la senyoria de la Boella. Però a les seves pàgines hi trobareu
també el relat de la prehistòria que aflora a través del jaciment del
Barranc de la Boella, amb gairebé un milió d’anys d’antiguitat; els
assentaments ibèrics i romans, fins arribar al S XII amb la consolidació del que serà l’inici de la senyoria de la Boella. Establiments de
terres i d’aigües amb domini senyorial dels Robert Ginyet, Pere de
Torà, Ennec de Vallterra, els Martorell, els Montserrat, els Giminells,
els Siscar i els Canals. Una llarga seqüència de fets, circumstàncies,
lluites i rivalitats per tal de mantenir el domini d’un lloc estratègic
enmig del Camp de Tarragona. Però també amb la mirada imprescindible de futur per afrontar els nous reptes del segle XXI.
El proper diumenge 22 d’octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc la
presentació del llibre “La Boella, un enclavament històric” d’Isabel
Companys Farrerons i Francesc Roig Queralt. La presentació anirà
a càrrec de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació i alcalde
de Vila-seca.
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Salvador Ferré
Budesca

Ustedes que pueden, dialoguen, por favor
Aquestes paraules, que va dir la periodista
Gemma Nierga, en l’acte d’homenatge a Ernest
Lluch, assassinat per ETA, tornen a prendre plena vigència ara que la situació política actual
ha derivat en un conflicte institucional sense
precedents. Amb respecte per a totes les idees i
opinions cal que reflexionem sobre què podem
fer per garantir la imprescindible unitat cívica
del poble de Catalunya.
Els dirigents del Partit Popular sabien que recollir signatures en contra de l’Estatut de Catalunya, aprovat pel Congreso de los Diputados, el
Parlament de Catalunya i referendat per l’electorat català, impugnar-lo davant el Tribunal
Constitucional per a que fos retallat, fins i tot
alguns articles que són vigents en altres estatuts, comportaria molts problemes.
També havien de ser conscients que encetar falsos debats amb el tema de la llengua per crear
alarmismes i guanyar vots a la resta d’Espanya,
era generar animadversió i desafecció.
Podríem enumerar-ne moltíssims més greuges,
el President Montilla ja va advertir, en el seu
moment, del perill de la desafecció manifestant
sentir-se dolgut pels que usaven la catalanofòbia més primària per treure’n rèdits polítics. Totes aquestes accions en aquell moment tenien

Montserrat
Tomàs Macias

Democràcia
En ple segle XXI sembla ser que costa entendre
principis bàsics i que és un bon moment per recordar a tots, ciutadans de peu i polítics què es
la democràcia.
La democràcia és una forma d’organització de
grups de persones, la característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la
totalitat dels seus membres, fent que la presa de
decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels
membres del grup.
En sentit estricte, la democràcia és una forma
d’organització de la vida pública, en la qual les
decisions col·lectives són adoptades pel poble
mitjançant mecanismes de participació directa
o indirecta que li confereixen legitimitat als representants. En sentit ampli, la democràcia és
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com a única finalitat erosionar el govern del
President Zapatero.
Però també sabien els polítics nacionalistes catalans i els seus aliats anticapitalistes que tirar
pel dret plantejant un referèndum de secessió
de forma unilateral i sense acord, saltant-se la
legalitat, no només la Constitució, si no també
el propi Estatut de Catalunya, sense fer cas dels
tribunals, ni del Consell de Garanties estatutàries, ni dels lletrats del Parlament, ni de la Comissió de Venècia que tutela aquests processos
a Europa, i, el més important des del punt de
vista de la legitimitat, sense una majoria qualificada a la cambra catalana com serien els 2/3
de l’hemicicle (90 diputats), només ens duria a
un xoc de trens.
I està clar que ho sabien mentre han promès a
la gent una arcàdia idíl·lica d’un país nou on tot
ha de ser meravellós, fomentat la mobilització
amb l’únic objectiu de guanyar posicions de força per al futur i sobretot per obtenir més vots a
les properes eleccions. Tant a una banda com
a l’altra n’eren conscients del que feien i com
diu la dita castellana “Aquellos polvos trajeron
estos lodos”.
Sovint es parla del procés de segregació de la
Canonja per comparar-lo amb la independència
de Catalunya, res més lluny de la realitat, aquella fita es va aconseguir amb tres ingredients
claus: diàleg, negociació i pacte. Amb moltes
jornades de converses i treball, fent passets endavant i també algun enrere, però sempre amb
la voluntat d’acord. La fotografia del Parlament
aquell 15 d’abril de 2010 no té res a veure amb
la del 6 de setembre passat, aquell dia el panell
de votacions mostrava un hemicicle amb totes

les llumetes de color verd, en canvi quan es van
aprovar les lleis del referèndum i de la transitorietat mostrava només la meitat de color verd,
la clara evidència d’una societat partida en dos
en un tema tan crucial pel nostre futur.
En el moment d’escriure aquest article encara
no hem arribat a l’1 d’octubre, però el que queda
molt clar és que a partir de l’endemà s’haurà de
començar a parlar, a iniciar un diàleg sense condicions per trobar una solució. Una solució per arribar a una acord que creiem que s’ha d’articular
al voltant d’un major autogovern per Catalunya,
un millor finançament, en el marc d’una Espanya
i una Europa plurals. L’acord resultant ha de ser
votat per la ciutadania en un referèndum acordat
i pactat, amb les necessàries garanties democràtiques. Aquesta seria la manera d’evitar un xoc de
trens on tots, com a societat, prenguem mal.
Els socialistes sempre defensarem les institucions
catalanes i les institucions pròpies d’una democràcia en un estat de dret per garantir les llibertats
públiques. Demanem que aquestes institucions
no siguin utilitzades en un sentit o un altre.
És moment també per recordar que la Catalunya
que voldríem, la que somiem, és una Catalunya
sense pobresa, sense atur, sense desnonaments.
Una Catalunya, de dimensió humana que accepta la discrepància, que respecta les opinions
i que no estigmatitza a qui opina diferent. Una
Catalunya sense conflictes, odis ni divisions entre bons i dolents.
Tots volem una societat lliure, justa i socialment
avançada i tots volem el millor per als nostres
fills i filles. Aquest empeny col·lectiu que ens
uneix és la riquesa més gran que ha tingut, té
i tindrà Catalunya.

una forma de convivència social en la qual tots
els seus habitants són lliures i iguals davant la
llei i les relacions socials s’estableixen d’acord a
mecanismes contractuals.

Si estem en democràcia, com pot esser il·legal
fer ús d’un mecanisme bàsic de la mateixa com
és el vot? Si estem en democràcia de quina manera pot esdevindre legítim prohibir i coartar el
dret a vot i la lliure expressió del poble en unes
urnes? Com es pot defensar de cap de les maneres que no es pugui votar el que sigui en democràcia?

La democràcia es defineix també a partir de la
clàssica organització de les formes de govern
realitzada per Plató primer i Aristòtil després,
en tres tipus bàsics: monarquia (govern d’un),
aristocràcia (govern “dels pocs” per Plató), democràcia (govern de la multitud per Plató i “dels
més”, per Aristòtil).
Hi ha democràcia directa quan la decisió és
adoptada directament pels membres del poble. Hi ha democràcia indirecta o representativa quan la decisió és adoptada per persones
reconegudes pel poble com els seus representants. Finalment, hi ha democràcia participativa
quan s’aplica un model polític que facilita als
ciutadans la seva capacitat d’associar-se i organitzar de tal manera que puguin exercir una
influència directa en les decisions públiques o
quan es facilita a la ciutadania amplis mecanismes plebiscitaris. Aquestes tres formes no són
excloents i solen integrar-se com a mecanismes
complementaris.

Siguem del partit polític que siguem, i defensem el tipus de gestió econòmica i social que
defensem, com a poble hem d’exigir als nostres
dirigents que se’ns respecti el poder de decisió.
Es el poble doncs, votant, qui decideix que vol,
i com ho vol, som els ciutadans qui hem de ser
cridats a exercir el nostre dret a vot i decidir tot
allò que ens afecti de forma directa.
Siguem coherents doncs, i si un estat “democràtic”, no ens deixa exercir el dret a vot, potser es
que l’estat mateix, i els actors polítics que estan
d’acord en no deixar-nos votar, no creuen en la
democràcia. I una cosa és omplir-se la boca dient que la defensen, i l’altre es aplicar-la.
Assegurem-nos doncs, de triar, votant, qui ens
representa, i que defensi per sobre de tot, els interessos del poble i la democràcia en si mateixa.

Per amor a Espanya
El passat 11 de setembre, a l’acte institucional
que es va celebrar al Pati del Castell de Masricart, l’alcalde Roc Muñoz ens va oferir un
discurs en el que agafant les paraules d’un article del periodista Juan Cruz titulat “Por amor
a Catalunya”, ens acabava dient que el procés
d’autodeterminació de Catalunya s’ha convertit
en un conflicte social, en un conflicte entre el
poble català i el poble espanyol. Res més lluny
de la realitat.
Escric aquestes línies nou dies abans de l’1 d’octubre, dia en que Catalunya està cridada a votar
en un referèndum per escollir el seu futur polític, però també escric aquestes línies l’endemà
que les forces de seguretat militaritzades espanyoles de la Guàrdia Civil i la Policía Nacional,
hagin detingut quinze alts càrrecs i funcionaris
públics de la Generalitat de Catalunya, hagin
assaltat diferents Departaments del Govern i

Mª Encarnación
Quílez Valdevira

Se trata de defender los derechos y
libertades de TODOS
Es triste la situación que estamos viviendo. Es
triste y complicada desde el momento en el
que se ha perdido la confianza en la clase política, en aquellos que se ofrecieron, prepararon
y capacitaron para gestionar nuestra sociedad
y convivencia, y que ahora se han sumergido
en el mar de su propio interés, en las ansias de
poder y en la locura dictatorial que produce el
totalitarismo, el pasarnos a todos por el mismo
rasero para conducirnos a tierra de nadie, sin
velar por el interés general, ni por el bienestar
del conjunto de nuestra sociedad.
“El ahora me voy de casa” nos va a salir muy
caro a todos. Podemos sentir el dolor de todas
las partes, de los que se han envuelto en la estelada de la independencia, en los que quieren se-

fins i tot hagin intimidat sense èxit la seu de la
CUP a Barcelona. Aquests fets ens constaten, un
cop més, que això no és una qüestió de Catalunya contra Espanya o d’Espanya contra Catalunya, sinó que és una qüestió de l’Estat Espanyol
contra Catalunya. Un Estat que va aniquilar l’Estatut de Catalunya, que no ha mostrat diàleg en
cap de les propostes de millora de l’autogovern
de Catalunya i que, sota l’ombra del govern del
Partit Popular, ha gaudit sovint de les complicitats i dels silencis socialistes, ajudades per les
seves batalles internes a l’hora de decidir quin
tracte donen a Catalunya.
Tot plegat no ens fa més que demostrar que les
legítimes aspiracions polítiques de Catalunya
es veuen confrontades frontalment amb l’Estat
espanyol, però no contra Espanya i la seva gent.
Un Estat que aquest 20 de setembre ens ha demostrat que segueix aplicant els mateixos mecanismes de persecució política i de les llibertats
de premsa i reunió que porta aplicant des de
l’any 1939, és a dir, uns mecanismes propis del
franquisme que no ha mort, però que Catalunya
ha decidit enterrar per sempre més.
Per això escric aquest article, per amor a Espanya i als seus pobles, als germans de Castella, als
que reclamen que “León no és Castilla”, al poble

guir siendo catalanes y españoles, en los que no
se pronuncian y están deseando que acabe este
“mare magnum” para que las aguas vuelvan a
su cauce y vivir en paz. Todos estamos dañados, las confrontaciones nunca han construido
ni han beneficiado a nada, ni a nadie. Podemos
creer que hasta Dios mismo ha derramado sus
lágrimas sobre las tierras catalanas.
Ya no es tiempo de analizar las sin razones que
nos han llevado a todo esto, es tiempo de reconciliación y de acercamiento, de encontrarnos, con un único fin: defender los derechos
y libertades de todos, buscar el bien común y
seguir hacia delante en paz. Sólo con una renovación de nuestro entendimiento y de nuestras estructuras mentales, se podrá transformar
esta realidad. Debemos estar dispuestos a ello y
por supuesto, no en manos de aquellos que se
aferran a sus salarios y en consecuencia a sus
sillones, y que manipulan y usan los movimientos populares para mantener su estatus de
poder, sino en manos de personas capacitadas y
serviciales que amen esta tierra y que por amor
a ella y a todos los catalanes tengan en primer
objetivo la restauración individual, grupal y territorial de Cataluña.
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Joan Pons
Solé

gallec, als companys bascos, a tots i cada un
dels germans del poble andalús i a tot el conglomerat de confraternitat que ens uneix, encara que sigui en Estats polítics diferents. I no hi
ha res que em sàpiga més greu que veure com
al nostre entorn alguns segueixen creient que
això és una batalla entre persones i que genera conflictes al Parlament i als dinars familiars.
Què hi ha més ric que la confrontació i el debat
d’idees? Sigui en l’àmbit que sigui. Però aquesta voluntat de manca de debat ha arribat fins a
l’extrem que a la Canonja no s’han facilitat locals municipals pel referèndum, s’ha donat l’ordre d’arrencar cartells polítics, no s’ha autoritzat
l’ocupació gratuïta de l’espai públic per realitzar
actes polítics i el que ens queda per veure.
Pel que s’ha demostrat en aquests últims anys, el
debat de les idees a Catalunya pretén ser enterrat amb els ciments de la Constitució, però poc
es pensaven alguns que aquests ciments constitucionals pateixen aluminosi i el primer lloc
en esquerdar-se ha estat a Catalunya. Només
caldrà una sacsejada final perquè tot caigui pel
seu propi pes i els Països Catalans esdevinguin
lliures, així com la resta de pobles estimats del
que avui coneixem com Espanya.

No sé que va a ocurrir, pero los que vivimos
en nuestra juventud tiempos de transición
no hemos dejado de tararear una canción del
grupo Jarcha, “Libertad sin ira” que decía: “yo
sólo he visto gente muy obediente hasta en
la cama, gente que tan sólo pide vivir su vida,
sin más mentiras y en paz.” El único golpe de
estado que se necesita es un golpe de estado
a la soberbia. Amo a esta tierra, amo la tierra
catalana y a sus habitantes, hace tiempo que
decidí por ella y mi descendencia es catalana, y mi dolor es muy profundo, y mi deseo,
como el de muchos, es que esta situación de
inestabilidad que nos tiene parados a todos,
termine. Que termine para poder seguir hacia
delante, trabajando para las personas, para
atender sus necesidades, para construir una
sociedad en la que entren todos, y en la que
todos podamos ensanchar nuestras estacas a
izquierdas y derechas, y sentirnos ciudadanos
del mundo y disfrutar de todos los beneficios
que ello reporta. Libres, sin ira, aportando y
edificando sobre cimientos estables y firmes,
construyendo Cataluña día a día, para que
nuestros hijos puedan heredar en paz y disfrutar los beneficios de esta preciosa tierra.
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CAMPANYA PER UNA

Campanya per una tinença
responsable
Cada any més de 140.000 gats i gossos són abandonats o perduts sense poder trobar-los una família novament. La Canonja, com molts altres
municipis, pateixen les conseqüències de l’abandonament dels animals
domèstics als carrers o places dels pobles. Per aquest motiu, la regidoria
de Medi Ambient ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació
Amigats la Canonja amb la finalitat de poder ajudar a posar fi a aquesta
situació. Durant els mesos de setembre i octubre es portarà a terme una
campanya de xipatge i castració de gats a un
preu molt reduït.
El xipatge i el cens de gats, gossos i fures és
obligatori a tot l’estat i és el mètode més fiable
de poder retrobar l’animal en cas de pèrdua.
Per això durant tot el mes d’octubre podreu
xipar el vostre gat a través de l’Associació
Amigats la Canonja per 20 euros més IVA, i
recordem que el cens a l’Ajuntament de la
Canonja pot fer-se qualsevol dia de l’any a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
per tan sols 6 euros.
La castració de gats és la millor opció per a evitar camades no desitjades, pèrdues i escapades durant el cel, i marcatges d’orina i conductes
no desitjades a casa. Quan abans es porta a terme la castració, més
possibilitats hi ha d’evitar aquestes situacions. L’edat recomanada en
gats és a partir dels 3 mesos i en gates a partir dels 4.
El preu de l’esterilització que s’ofereix durant la campanya és de 50
euros més IVA dels mascles i 90 euros més IVA de les femelles.
Per a participar en aquesta campanya podeu trucar als telèfons: 630
771 847 o 678 807 342, o escrivint un correu a
amigatslacanonja@gmail.com

Durant el mes
d’octubre es
podrà xipar i
castrar als gats
a un preu molt
reduït
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Cada any més de 140.0
00 gats i gossos son ab
andonats o perduts
sense poder trobar-lo
s una família novament,
l’Associació Amigats
La Canonja llença aque
sta campanya amb la
finalitat de poder ajuda
a posar fi a aquesta sit
r
uació.
Durant el mes de SETE
MBRE portarem a terme
una campanya de
xipatge i castració de
gats a un preu molt red
uït.
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gmail.com
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L’AGENDA d’octubre i novembre de 2017
DILLUNS 30 D’OCTUBRE

CONCERT DE TARDOR

QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES

LLOC: Sala actes Escola la Canonja
ENTRADES: es podran comprar a través de la web de codetickets (www.code-

tickets.com) o al Castell de Masricart a partir del dia 11 d’octubre al preu de
10 euros. El mateix dia, les entrades es posaran a la venda una hora abans
de l’actuació al preu d’11 euros.

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE

CASTANYADA DE LA GENT GRAN
HORA: 5 de la tarda
LLOC: Centre Cívic

DIMARTS 31 D’OCTUBRE

CASTANYOT DE LA POR
HORA:

6 de la tarda
Obert de la Canonja

LLOC: Centre

DIMECRES 8 DE NOVEMBRE

SENALLÓ DE CONTES
HORAL : 5 de la tarda
LLOC: Biblioteca Pública

de la Canonja

DIJOUS 9 DE NOVEMBRE

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

LA BOELLA, UN ENCLAVAMENT HISTÒRIC

de Isabel Companys Farrerons i Francesc Roig Queralt. Editat pel Centre
d’Estudis Canongins Pons de Castellví
HORA: les 5 de la tarda
LLOC: els jardins de la Boella

DISSABTE 28 D’OCTUBRE

TEATRE MÀGIC

OMBRES XINESES AMB GONZALO ALBIÑANA
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Castell de Masricart

VIII PASAJE DEL TERROR
HORA: a partir de les 9 del vespre
LLOC: Parc del Sector Nord
ORGANITZA: AVV del Sector Nord

GALA MÀGICA FAMILIAR AMB

PEPÍN BANZO Y PEPE LIRROJO
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Sala d’actes del

DIUMENGE 29 D’OCTUBRE

CAMINADA DE GERMANOR

LA CANONJA-CONSTANTÍ
HORA: 9.30 hores
LLOC: Sortida des de la Plaça de la O
PREU: caminada + dinar: 8 euros
INSCRIPCIONS: al Castell de Masricart

DIJVENDRES 10 DE NOVEMBRE

Centre Cívic

DIJOUS 9 DE NOVEMBRE

DIADA DE LA MÚSICA

CONCERT DE L’ORQUESTRA CAMERATA XXI
abans del dimecres 25 d’octubre

HORA: 8 del vespre
LLOC: Castell de Masricart
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Concert de

Quico el Célio,
el Noi i el Mut
de Ferreries
21 d’octubre · 21 hores
Sala d’actes del Col·legi Públic la Canonja
Venda anticipada 10 € a codetickets.com o al Castell de
Masricart · Taquilla 11 € des d’una hora abans del concert

s

r
ne

ti

n

i
d
c

