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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
 Carrer Raval, 8   977 546 100
 Concertar cita prèvia els matins de dilluns a diven-

dres de 9 a 14 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

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

Informació i inscripcions a les activitats  
 al carrer Raval, 8   ssocials@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 
 bancdeltemps@lacanonja.cat   646 745 673  
Gestora de la secretaria: Pilar Orellana

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    @PCanonja

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 CanonjaH

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

www.lacanonja.cat

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

Serveis de l’AjuntamentSE
RV

EIS

http://www.lacanonja.cat
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El 15 de juliol del 2015 es va constituir la Taula de Qualitat de l’Aire 
al Camp de Tarragona, formada per agents socials, administracions, 
centres de recerca i empreses, amb l’objectiu d’abordar la problemàtica 
de la qualitat de l’aire i les emissions atmosfèriques al Camp i donar a 
conèixer el règim de funcionament de la Taula. La Canonja és un dels 
municipis que forma part d’aquesta taula i treballa per conèixer de 
primera mà la informació de la qualitat de l’aire que respirem.

La Taula està formada per tres grups de treball: un sobre la comuni-
cació i transparència en relació amb la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona; un segon que estudia la normativa a escala internacional 
i el tercer que analitza la informació de qualitat de l’aire recollida per 
diferents entitats i sobre els estudis de salut de la població del Camp.

Aquests grups es van reunint anualment en diferents poblacions i, el 
proper 19 d’octubre, la Canonja acollirà la cinquena sessió de treball 
de la Taula.

Durant aquests tres anys de funcionament de l’ens, s’han realitzat es-
tudis i treballs d’anàlisi de les dades sobre contaminació atmosfèrica 
recollides pel Departament de Territori i Sostenibilitat, arribant a la con-

clusió que la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona es troba dins dels 
valors legislats per les normatives europees i no hi ha contaminants 
que incompleixin els objectius de qualitat, excepte l’ozó troposfèric 
(O3), com a molts punts de Catalunya. Però som conscients que no ens 
podem quedar amb aquests resultats, que tot i ser satisfactoris, creiem 
que hem d’anar més enllà dels límits que estableix la legislació vigent.

També és important saber que la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) té al Camp de Tarragona la major 
densitat d’estacions de control de tot Catalunya, i el 60% dels punts 
de control de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) 
també es troben en aquesta àrea. Concretament l’any passat es van 
incorporar dues noves estacions de control de la qualitat de l’aire, a 
la Canonja i a Vila-seca, i s’han realitzat millores en el monitoratge de 
contaminants atmosfèrics.

Amb tot això vull expressar el meu compromís de continuar treballant 
des de l’administració local per controlar la qualitat de l’aire al nostre 
poble i posar tots els mecanismes necessaris per fer complir la legisla-
ció vigent en aquesta matèria.

La qualitat de l’aire, una preocupació de tots

LA CANONJA INFORMA. Núm. 68, octubre i novembre 2018
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Grups consagrats, novells  
i emergents a les Barraques
La cinquena edició de les Barraques del Mamut de la Canonja va comptar 
amb un nou format per a tots els públics. 

El primer dia es va destinar a la promoció de grups novells com els Anarka, 
Números Rojos i Fumetal i després, per no trencar la tradició de les ante-
riors edicions, l’Orquestra Mitjanit i DJ, JordiB, per tancar la nit. La segona 
nit, més alternativa, va ser per la música indie d’Elefantes passant pel rock 
urbà d’El Malo del Cuento, el heavy-metal de Cruzada, les versions de la 
Proleband i acabant de nou amb JordiB.

Aquesta iniciativa va ser liderada per la regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de la Canonja, conjuntament amb les entitats UDE la Canonja i el C. 
F. la Canonja.

La Festa Major d’Estiu
Un cop més, la participació popular va ser la protagonista dels actes que 
per part de la regidoria de Festes s’havien programat entre el 8 i 15 d’agost. 
Petits, joves i grans van acudir als diferents espais de festa per tal d’acom-
panyar el seguici, gaudir de diferents espectacles o ballar al ritme del seguit 
d’orquestres que amb ritmes de totes les èpoques van omplir de música la 
plaça de Catalunya. Tot i que malauradament la meteorologia va ser incle-
ment el dilluns dia 11 a la nit, el temps va respectar la resta d’actes de la 
Festa Major.

Des de la regidoria de Festes, tal com parlàvem a la darrera revista, vàrem 
confiar en una fórmula festiva que aglutina múltiples vessants i on tothom 
hi té cabuda. Un any més, gràcies també a totes les entitats que hi han 
col·laborat, podem parlar de l’èxit de la Festa Major.
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Cinc anys de Vermut + Pintxo El campionat d’skate i scooter 
s’obre a petits i gransEl Vermut + Pintxo tanca la seva cinquena edició tornant a oferir a la Ca-

nonja tres caps de setmana d’agost amb bon ambient, música i beguda re-
frescant acompanyada d’un bon mos. La regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament amb la col·laboració i gran implicació de diferents bars de 
la Canonja animen d’aquesta manera els calorosos caps de setmana d’agost 
i allarguen la Festa Major d’Estiu.

El tradicional campionat d’skate i scooter, enguany ha estrenat un nou for-
mat on hi han pogut participar des d’infants a partir dels 8 anys fins a 
adults de 40. La competició es va dividir en diferents categories i modalitats.

L’organització, conjunta entre l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i el ca-
nongí Pedro Vidal, ja està ideant noves sorpreses pel pròxim torneig de Sant 
Sebastià.

HA 
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La piscina municipal tanca 
la temporada amb èxit 
d’entrades
Un any mes, quan arriba el punt i final de la temporada d`estiu, la piscina mu-
nicipal torna a assolir xifres récord amb un registre d’entrades superior a les 
25.000, entre socis, abonats i entitats, locals i també d’altres poblacions que 
descobreixen, any rere any, les particularitats de la nostra piscina, contribuint 
així a l’èxit d’afluència.

Aquest estiu hem estrenat el nou format de control d’accessos, que ha pro-
piciat una millor qualitat de serveis i ha suposat un canvi positiu en quant al 
respecte de les instal·lacions i de les normes.

Cal destacar, també, l’èxit de participació als cursets de natació, ja que s’hi 
han inscrit un total de 92 infants, superant àmpliament les expectatives de 
participació.

Més d’un centenar 
de joves participen 
a l’Estiu Actiu
Més de 100 joves van participar al llarg de les jornades de l’Estiu Actiu, 
organitzades per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament. L’objectiu principal 
d’aquesta edició ha estat oferir als i les joves del poble una alternativa d’oci 
i lleure de qualitat. 

L’Estiu Actiu 2018 es va dur a terme durant les quatre setmanes del mes del 
juliol i es va celebrar una acampada final de tres dies, enguany a Horta de 
Sant Joan, amb joves d’entre 12 i 17 anys, de primer d’ESO fins a segon de 
batxillerat.

Les activitats més destacades que es van realitzar durant l’Estiu Actiu van 
ser: Fornite per tota la Canonja, la Cadena de Favors (amb la participació de 
comerços i gent del poble), sortida amb BTT a la platja, gimcanes de pintura, 
entre d’altres.
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Acte institucional en 
commemoració de la Diada  
de Catalunya
L’11 de setembre, l’Ajuntament de la Canonja va tornar a commemorar la 
Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional, al pati del Castell de 
Masricart.

A l’acte hi van participar entitats canongines i representants polítics que van 
fer la tradicional ofrena floral a l’escultura a l’Onze de Setembre, en record 
i homenatge a tots els catalans que al llarg de la història han lluitat per la 
llibertat i la democràcia, i van dirigir unes paraules al públic assistent.

En el seu parlament l’alcalde, Roc Muñoz, va remarcar “la necessitat d’evitar 
caure en el parany de dividir Catalunya en dos blocs irreconciliables que es 
donin mútuament l’esquena, això ens duria a una situació on hi perdria tot-
hom i no ho podem permetre”.
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Conveni de col·laboració per 
a la digitalització del fons 
documental de la Parròquia 
de Sant Sebastià
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol van signar un conveni de col·laboració el dia 12 de setembre, al Palau 
arquebisbal.

El conveni, que s’executarà en dos anys, contempla la conservació i restau-
ració de 55 pergamins dels segles XV i XVII de la parròquia de St. Sebastià 
de la Canonja. Aquests pergamins, juntament amb el fons documental de la 
parròquia (segles XVIII - XX), integrat per manuals notarials, capítols matri-
monials, testaments, llibres de confraries i altra documentació administrativa 
i econòmica de l’església, i els capbreus del cabiscol i el volum de Tarraconen 
praetensae matricitatis (segles XVII i XVIII) de l’Arxiu Capitular de la Catedral, 
seran digitalitzats. Un cop digitalitzada tota aquesta documentació es podrà 
consultar a la pàgina web de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

El diumenge 16 de setembre, centenars de cavalls i desenes de carros van 
fer els Tres Tombs, per desè any consecutiu, pels carrers de la Canonja. La 
jornada va començar amb un esmorzar de germanor pels participants a la 
zona del Sector Nord per iniciar el recorregut a les 12 del migdia. Enguany, 
la benedicció dels animals a la plaça del Castell la va dur a terme Mossèn 
Antonio Rodríguez, de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell. L’Ajun-
tament de la Canonja va obsequiar els participants amb un record i una 
samarreta amb motiu del desè aniversari.

Tres Tombs de la Canonja 
celebren els seus 10 anys

Sekisui i l’Ajuntament 
compromesos amb el Mur Verd
Una trentena de treballadors de l’empresa Sekisui, acompanyats per l’alcalde, 
Roc Muñoz, i la regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, van portar a terme 
una jornada de Responsabilitat Social Corporativa al Mur Verd de la Canonja, 
coordinada pel GEPEC-EdC i comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de la Canonja.

L’acció va consistir en realitzar una plantació de pins grans i arbustos medi-
terranis en un sector del Mur Verd i la senyalització d’un camí amb pedres, el 
divendres 28 de setembre. També van instal·lar caixes niu per a ratpenats, per 
a mussols i per a un dels millors controladors de la processionària del pi: la 
mallerenga carbonera. Sekisui i l’Ajuntament han fet palès una vegada més el 
seu compromís amb el seu entorn més immediat: el Mur Verd de la Canonja.
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La Canonja aprova les 
subvencions per incentivar  
la creació de llocs de treball i 
els ajuts al lloguer per a joves
L’Ajuntament de la Canonja va acordar, en el plenari municipal celebrat el 
27 de setembre, l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions 
per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i 
afavorir les noves empreses que s’instal·lin en el municipi. En el mateix ple 
es van aprovar també les bases reguladores per a la concessió de subvenci-
ons per a joves, per al pagament del lloguer.

En el capítol d’Hisenda i Serveis Públics 
es van aprovar petites modificacions de 
les ordenances fiscals però continuem 
amb la congelació de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) i el de la brossa, tal i com 
s’ha fet en els darrers anys.

Per altra banda, també es van presentar 
i aprovar dues mocions en nom de tots 
els grups municipals (PSC, PDeCAT, CUP 
i PP). La primera relativa a l’obertura del 
nou consultori mèdic de la Canonja, en 
la que tots els grups insten als Serveis Territorials del departament de Salut 
al Camp de Tarragona i a l’Institut Català de la Salut a posar un calendari 
clar per l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja, una obertura que 
no hauria d’anar més enllà del primer trimestre del 2019. També sol·liciten 
als grups parlamentaris que, en el marc de la Comissió de Salut, demanin la 
compareixença de la consellera de Salut per tal de preguntar-li sobre l’estat 
d’aquesta qüestió.

La segona moció fa referència a la recuperació de la memòria històrica a la 
Canonja i en aquest sentit els grups municipals aproven instal·lar, al refugi 
de la plaça de la O, una placa que recordi totes les víctimes de la Guerra Civil 
d’ambdós bàndols i la dictadura franquista a la Canonja. Acorden també 
potenciar la difusió de la memòria històrica de la Canonja i eliminar totes 
les referències d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions com-
memoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la  militar, de la Guerra 
Civil i de la repressió de la dictadura que es trobin en espais i propietats 
públiques, així com càrrecs o reconeixements honorífics, atorgats durant la 
dictadura, que l’Ajuntament de la Canonja encara tingui a antics dirigents 
del règim franquista.
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La Diputació subvenciona 
diferents actuacions
Millora de xarxes bàsiques municipals i de modernització d’equipa-
ments informàtics
Corresponent al Programa Específic d’obres per a la millora de Xarxes bàsi-
ques municipals i de modernització d’equipaments informàtics per a garan-
tir l’administració electrònica (PEXI), publicades al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia núm. 21, de 31 de gener de 2017, l’Ajuntament va sol·licitar subvenció 
per finançar despeses derivades de la modernització de la xarxa, maquinari 
i programari, d’acord amb les bases reguladores i atenent a les necessitats 
de l’Ajuntament. Per a l’esmentada actuació, la Diputació de Tarragona va 
concedir la subvenció per import de 37.627,73 €, corresponent al 95% del 
seu cost total previst.

Salut i seguretat a la piscina municipal
Per a la temporada de piscina al poliesportiu municipal, la Diputació ha con-
cedit a l’Ajuntament una subvenció per finançar actuacions de protecció de 
la salut pública per la seguretat a les zones de bany. L’import de subvenció 
concedida és de 6.340,80 €.

Gestió de plagues
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Canonja una 
subvenció per finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la 
gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 
recollida d’animals domèstics abandonats. L’import de la subvenció conce-
dida és de 5.446,40 €.

Cros Sant Sebastià
L’Ajuntament de la Canonja, el Centre Educatiu Aura i el Club Gimnàstic de 
Tarragona, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès i el su-
port de l’Escola la Canonja, de l’AEE Institut Collblanc i de l’AVV Sector Nord, 
van organitzar el XXIV Cros Sant Sebastià de l’Ajuntament de la Canonja 
i XXXIV Cross Aura, un dels esdeveniments més clàssics i importants del 
calendari comarcal de jocs esportius escolars.

L’activitat es va portar a terme el dia 28 de gener de 2018 i per a la realització 
de la mateixa es va sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona, d’acord 
amb les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment 
per a la concessió de subvencions per a ens locals i entitats esportives de 
la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada en 
data 27 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de la Canonja 
una subvenció per import de 1.791,30 €, per a la realització de l’activitat 
XXIV Cross Sant Sebastià.

També s’aproven 
dues mocions  
relatives al nou 
consultori mèdic  
i a la recuperació  
de la memòria 
històrica
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La cuina de l’Escola la Canonja ja és una realitat
La cuina de l’Escola la Canonja va ser una de les propostes guanyadores 
dels Pressupostos Participatius 2017 i ja s’ha fet realitat. Els dies 20 i 25 de 
setembre es van realitzar unes jornades de portes obertes per poder veure la 
nova instal·lació que ocupa un total de 175 metres quadrats i que ha supo-
sat un cost per l’Ajuntament de 162.700 euros. A banda també l’Ajuntament 
ha fet una inversió de prop de 30.000 euros en l’espai de rentamans situat 
en el menjador de l’escola.

Fins ara, el centenar d’alumnes de l’Escola la Canonja que es quedaven a 
dinar ho feien gràcies al servei de càtering que proporcionava els menjars 
cuinats ja que la distribució i elements de la cuina no permetien que s’hi 
pogués cuinar. Després de les obres realitzades durant quatre mesos, s’ha 

adequat la cuina als requeriments de la normativa sectorial sanitària així 
com als “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents 
públics“ del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte, dut a terme per l’arquitecte municipal, en col·laboració amb una 
enginyeria externa, ha creat nous espais necessaris pel bon funcionament 
de la cuina i s’ha dotat de tots els serveis necessaris (elèctric, il·lumina-
ció, ventilació, climatització, refrigeració, gas, aigua, sanejament, protecció 
incendis i telecomunicacions). Prop de dues-centes persones van assistir 
entre les dues jornades de portes obertes en les que hi van ser presents l’al-
calde, Roc Muñoz, la regidora d’Ensenyament, Lucía López, i altres membres 
del govern municipal.

L’Escola la Canonja serà un dels sis centres educatius que formarà part del 
programa EscolAQUA juntament amb les escoles Marcel·lí Domingo i Sant 
Salvador de Tarragona, l’Arquitecte Jujol i la Sant Sebastià dels Pallaresos, i 
l’institut-escola l’Agulla del Catllar. L’objectiu és que les escoles públiques i 
les llars d’infants municipals esdevindran prescriptores de l’ús habitual de 
l’aigua de l’aixeta i, així, ajudar a sensibilitzar i conscienciar sobre l’enorme 
impacte ecològic i econòmic de l’ús d’aigua embotellada.

“Som un territori que parteix d’un passat amb aigua salada i això ha fet 
que el consum de l’aigua de l’aixeta sigui significativament més baix que 
a altres territoris. En canvi, cal dir que la qualitat organolèptica de l’aigua 
és millorable, però és de molta qualitat i infinitament més barata que les 
embotellades”, ha explicat l’alcalde de Tarragona i president d’Ematsa, Josep 
Fèlix Ballesteros. 

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, la regidora d’Ensenyament, Lucía López, 
i la directora de l’Escola la Canonja han estat presents en la presentació 
del projecte que s’ha dut a terme a les instal·lacions d’Ematsa. Roc Muñoz 
recorda quan en aquest territori “hi havia sobreexplotació dels aqüífers i 
patíem set. No sabem el gran esforç perquè aquestes comarques tinguéssim 
aigua. Per tant, l’èxit del projecte està assegurat perquè comencem amb la 
canalla”. 

EscolAQUA és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa basat en la 
transferència de coneixement que recerca el canvi d’hàbits i la transforma-
ció de costums.

La filosofia és la generació d’activitats en els centres educatius adaptades a 
les necessitats d’alumnes, mestres i famílies al voltant de l’aigua.

Les propostes que s’impulsaran a les escoles van des de rebre reptes per fer re-
cerca dins de l’aula, a desenvolupar tallers sobre estalvi d’aigua a casa en família.

L’objectiu del projecte és alinear els beneficis del consum habitual de l’aigua 
de l’aixeta a les nombroses iniciatives i programes vinculats a la sostenibili-
tat que avui dia estan ja ben integrades a l’àmbit escolar (reciclatge, consum 
de proximitat, eficiència energètica, entre d’altres).

L’Escola la Canonja forma  
part del projecte EscolAQUA 
per fomentar l’ús de l’aigua  
de l’aixeta
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Noves restes de mamut i eines de pedra 
de fa un milió d’anys al Barranc de la Boella
Aquest setembre es du a terme l’onzena campanya d’excavació i s’ha treba-
llat de nou al nivell del mamut que es va excavar per primer cop l’any 2007.

L’any 2007 un equip format per membres de IPHES (Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social) va emprendre la primera excavació 
sistemàtica al Barranc de la Boella, en una extensió de poc més de 13 m2,  
que van permetre recuperar les defenses de dos mamuts i una important 
col·lecció d’eines de pedra. La troballa d’aquesta indústria lítica en aquell 
moment va ser molt rellevant per l’edat que tenien les restes arqueològi-
ques que es van recuperar, de prop d’un milió d’anys.

Des de llavors s’ha excavat a diferents àrees del Barranc obtenint una 
gran quantitat de restes. Actualment, s’intervé a La Mina i a la Cala 1. 
L’objectiu principal de les dues últimes campanyes ha estat obrir una ex-
tensió de 300 m2 en els dos jaciments. Aquest setembre s’ha aconseguit 
arribar a nivells fèrtils en els dos jaciments esmentats.

La Mina s’ha interpretat com la platja d’una riera del riu Francolí, que fa 
sobre un milió d’anys, desembocava prop dels jaciments on ara excava 
l’IPHES. Un lloc propici per al trànsit de les primeres poblacions homíni-
des i de grans carnívors que es desplaçaven a la cerca d’aliments i altres 
recursos. Aquest any s’han recuperat eines de pedra i restes d’hipopòtam, 
rinoceront, cavall i cérvols, així com abundants copròlits (excrements fòs-
sils) de les grans hienes pleistocenes.

A la Cala 1 s’han intervingut dos ni-
vells. En el primer d’ells s’ha com-
pletat la col·lecció d’eines de pedra 
elaborades per neandertals, que ja es va intervenir l’any 
passat. Aquí s’han recuperat en total més de 300 eines lítiques, tot i que 
no s’han trobat associades a fauna.

Al nivell inferior de la Cala 1, amb una datació de gairebé un milió d’anys, 
s’han obtingut noves restes de mamut, associades a una cinquantena 
d’eines de pedra. “Això posa de manifest que les primeres poblacions eu-
ropees eren capaces d’aprofitar la carn d’aquests grans animals en un en-
torn que, segons suggereixen les restes de la Mina, fou prou hostil, ja que 
l’abundància de hienes, entre altres grans carnívors, fou probablement 
elevada”, ha comentat Palmira Saladié, codirectora de les excavacions al 
Barranc de la Boella juntament amb Josep Vallverdú, ambdós personal 
investigador a l’IPHES.

“En tot cas, a tota la Cala 1 queda però molt per excavar els propers anys, 
fet que permetrà ampliar el nostre coneixement sobre les primeres pobla-
cions del camp de Tarragona”, puntualitza la mateixa investigadora.

A l’excavació d’aquest any hi han participat més de 50 persones, fona-
mentalment de l’IPHES en col·laboració estreta amb investigadors del 
Museu de Ciències Naturals de Madrid, amb els quals es treballa ja des 
de fa 10 anys. 

També hi han pres part estudiants voluntaris procedents de Barcelona, 
Girona, Tarragona, Alacant, Madrid, Albacete, Múrcia, Zaragoza, Extrema-
dura, Galícia, Andalusia, Mèxic, Argentina i Itàlia.

Les intervencions arqueològiques, la socialització i investigacions del ja-
ciment del Barranc de La Boella es desenvolupa amb el suport de l’Ajun-
tament de la Canonja, la Diputació de Tarragona i l’AGAUR (Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca).

A més, cal recordar que des del Projecte d’Especialització i Competitivitat 
Territorial (PECT) TurisTIC en família s’impulsarà l’acció “Mamut”, amb el 
suport de l’Ajuntament de la Canonja i liderat per la Diputació de Tarrago-
na. Aquest projecte, finançat al 50% pels fons europeus de desenvolupa-
ment regional FEDER, pretén la creació i promoció de productes de tipus 
vivencial i educatiu entorn el turisme familiar vinculats a les troballes als 
jaciments prehistòrics del Barranc de la Boella, de gran rellevància cientí-
fica per la seva antiguitat.

ARA TOCA

1. Detall de l’excavació d’un os de mamut
2. Excavació a la Cala 1
3. Pic fet amb esquist

4. Eines de sílex trobades junt  
als ossos de mamut
5. Os d’una extremitat de mamut

1 2

3

4 5
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El nou curs a la Llar d’Infants

El 15 d’octubre finalitza  
el termini de presentació  
de sol·licituds pels ajuts  
per a alumnes i estudiants
El proper dilluns 15 d’octubre finalitza el termini per a presentar les sol·lici-
tuds pels ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar pels 
infants i joves empadronats a la Canonja i pels ajuts per estudis universitaris.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de la Ca-
nonja vol contribuir al pagament que han 
de fer les famílies al començament de curs. 

Se’n poden beneficiar tots els alumnes (des 
d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat, formació professional i univer-
sitaris), tant de col·legis públics, de privats 

concertats assignats pel Departament d’Ensenyament, com dels centres 
d’educació especial, que estiguin empadronats a la Canonja, abans del dia 
1 de gener de 2018.

La Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança ha començat el curs 2018/2019 
amb un total de 56 alumnes i encara hi queden places lliures. 

Les famílies interessades poden acostar-se a la llar per rebre tota la infor-
mació necessària.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

El nostre lema: “pensem com a escola verda i actuem com a escola verda”…
Enguany ens toca renovar el pla d’acció que ens acredita com a centre que 
treballa l’educació per a la sostenibilitat.

És per aquesta raó que hem hagut de realizar una diagnosi de la situació en 
que es troba el centre actualment. Després de realitzar aquesta revisió, hem 
acordat mantenir una sèrie d’actuacions que fins ara ens han resultat: mante-
niment de l’hort escolar, la recollida selectiva, l’ús de paper ecològic, el projecte 
Apilo, etc.  I n’hem definit unes de noves per tal d’avançar i enriquir el projecte.

Les noves accions es concreten en: limitar la impressió de les circulars a una 
per família, potenciar l’ús de la carmanyola, motivar els esmorzars saludables 
establint els dimecres com el dia que esmorzem fruita, etc. La idea està en anar 
introduint noves accions a mida que avanci el curs escolar.

Per acabar, volem destacar la col·laboració i la participació de tota la comunitat 
educativa. Sense el seu suport no seria possible dur a terme aquest projecte.

Equip Directiu i equip de mestres Escola La Canonja

A l’Escola la Canonja volem 
mantenir la credencial 
d’escola verda! 

AC
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Les sol·licituds es
poden presentar  

a les oficines  
d’atenció ciutadana 

de l’Ajuntament

CURS 2018/2019
· Horari: 9 a 13 h i de 15 a 17 h Preus:170 euros/mes 

· MENJADOR: 6,50 euros/dia (dinar i berenar) 

· HORARI EXTRA-ESCOLAR de 7.30 a 9 h Preu: 30 euros/mes o 

5 euros/dia esporàdic 
· HORARI EXTRA-ESCOLAR de 17 a 17.30 h Preu:15 euros/mes 

o 3 euros /dia esporàdic
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Un any més, deixant enrere les vacances d’estiu, estrenem un nou curs per 
a l’alumnat del Collblanc. Es dona la benvinguda a tota la comunitat educa-
tiva i es parteix amb la recepció dels més joves. El 12 de setembre es rebrà 
l’alumnat de l’ESO i el 14 es farà pel Batxillerat. El professorat i l’equip direc-
tiu ho té tot a punt: horaris, optatives, normes, reunions, etc.

A l’institut Colllblanc reprenem les activitats habituals que es reben a les 
aules amb energia, nous aprenentatges i bones pràctiques. Els passadissos 
s’omplen d’il·lusions que ens acompanyaran durant tres trimestres.

Al voltant de setembre amb les aules 
buides comencen els pensaments i re-
flexions sobre com ajudarem a poten-
ciar el protagonisme de l’alumnat en 
el seu procés d’ensenyament-aprenen-
tatge i ennuvolem la ment sobre el que 
ha quedat enrere, no fa gaire, sobre els 
nostres alumnes graduats i el professorat que ens ha deixat, el què s’ha 
fet, com ho hem fet o com ho millorarem, si escau. Quan es comença un 
nou curs mirem enrere per tirar endavant, per avançar. Les experiències 
compartides durant diversos anys acadèmics ens porten a la reflexió i agraï-
ment. Gràcies a tots per deixar-nos les branques dels arbres del centre plenes 
d’energia, coneixements i una gran empremta.

Partim de la nova cursa, amb una gran afluència d’alumnat i professorat, i 
volem donar la benvinguda a tothom, especialment als nouvinguts. L’Ins-
titut és una gran comunitat educativa que es marca el repte d’arribar a la 
meta, garantint que tots els alumnes assoleixin les competències, poten-
ciant l’orientació dels itineraris educatius i els rendiments de la didàctica. 

Per poder incorporar-se al món i a la societat actual amb les destreses sufi-
cients, a poc a poc, anirem omplint, novament, amb noves idees i coneixe-
ments l’alumnat. Ens queden per davant nou mesos per consolidar coneixe-
ments amb acompanyament, treball i molta il·lusió. 

Són primers dies de presentacions, retrobaments, d’adaptacions i d’il·lusions 
per tots. Les emocions ens omplen les motxilles i partim junts remant cap a 
una mateixa direcció. No oblidem que la curiositat i la motivació forma part 
també del procés d’aprenentatge, que juntament amb els objectius aniran 
formant el nostre alumnat i donarà els bons resultats. 

Com en anys anteriors, continuem apostant per grups inclusius, defensant 
la igualtat d’oportunitats a través de la qualitat i l’equitat. A l’Institut Coll-

blanc millorem la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge, en el marc del 
sistema inclusiu garantint l’equitat.

El nostre institut, principalment, es centra en l’objectiu de fer néixer a cada 
un dels nostres alumnes el desig d’aprendre, a través dels diferents projec-
tes de centre: un llibre a la motxilla, el musical, l’hort, les activitats esporti-
ves, concursos, sortides, biblioteca i l’educació en valors, entre d’altres. Tots 
ells acompanyen la convivència que es manifesta tant a l’aula com a les 
diferents sortides. Durant el temps escolar, tots els processos d’ensenya-
ment-aprenentatge que es duguin a terme a les aules estan pensats exclu-

sivament per a que els nostres alumnes 
es preparin per poder donar resposta a la 
nostra societat actual. 

Estem convençuts que s’ho mereixen 
tots els alumnes, i juntament amb les 
famílies, l’AMPA i tota la comunitat edu-

cativa, això és possible. A punt de deixar l’estiu enrere i donar la benvinguda 
a la tardor, recordem, en paraules de Jean Piaget, un gran concepte sobre 
l’ensenyament:

“L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin capaces de 
fer coses noves i no simplement de repetir el que altres generacions han fet”.

Iniciem un nou curs a l’Institut Collblanc.  
Bon curs 2018/2019!

Institut Collblanc 

L’institut Collblanc obre novament les seves  
portes als estudiants

ACTUALITAT

El nostre objectiu és fer  
néixer a cada un dels nostres 
alumnes el desig d’aprendre
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A l’octubre el Casal d’Infants 
comença el nou curs

La Biblioteca impulsa el Club 
de Lectura Infantil
Aquest mes d’octubre s’ha inaugurat el Club de Lectura Infantil. La Bibliote-
ca pretén així animar els lectors del futur, estimulant els seus hàbits lectors 
i fidelitzant-los, alhora, com a usuaris de la Biblioteca. Les sessions es duran 

a terme el primer i tercer dilluns de cada mes 
a les 5 de la tarda, els nens llegiran un llibre 
i dialogaran sobre la lectura realitzada, final-
ment acabaran les sessions amb alguna pro-
posta creativa al voltant d’aquesta lectura. 

Durant l’estiu la Biblioteca ha participat al 
concurs Llegir té Premi del Servei de Bibliote-

ques de Catalunya. La usuària Hakima va obtenir la millor puntuació de la 
Canonja i va quedar la número 35 de tot Catalunya. La biblioteca va voler 
obsequiar-la amb un lot de llibres per la seva gran implicació.

Aquest mes d’octubre també es reprèn el Senalló de Contes i el Club de 
Lectura d’Adults, que ha començat llegint Josafat, una obra de Prudenci 
Bertrana, coincidint que del 2 al 19 d’octubre tindrem l’exposició que com-
memora la doble efemèride dels 150 i 125 anys dels naixements de Prudenci 
i Aurora Bertrana, al Castell de Masricart.

El pròxim mes d’octubre, el Casal Infantil torna a obrir les seves portes 
carregat de propostes: activitats de lleure, suport escolar, reforç lúdic, 
treball per projecte, esports, expressió artística i tallers emocionals, acti-
vitats en família i optimisme intel·li-
gent per adolescents. El Casal és un 
servei educatiu de tarda i està desti-
nat a infants i joves de 5 a 16 anys, 
així com les seves famílies.

A més a més, com ja és habitual, el 
Casal realitzarà durant el curs diver-
ses activitats comunitàries obertes a 
tota la població: el Castanyot de la por, 20N el Dia del Drets del Infants, 
el Nadal, la baixada de carretons, el Carnaval, l’arribada de la primavera, 
Sant Jordi...

El servei té com a objectiu ser un referent educatiu per a les famílies del 
municipi, generar espais de participació infantil i oferir alternatives de 
lleure educatiu. 

La Gent Gran  
també inicia el nou curs
A l’octubre, la Gent Gran també inicia el curs 2018/2019 amb les activitats or-
ganitzades per l’àrea d’Acció social i Ciutadania de l’Ajuntament.

El dia 1, al Centre Cívic, es va dur a terme la reunió informativa per tal que els 
responsables dels tallers presentessin tot el ventall d’activitats i festes que es 
realitzaran al llarg del curs. El curs d’informàtica, senderisme, ball, gimnàstica, 
jocs de memòria, la coral, petanca, billar, dòmino, cartes, sardanes, manualitats, 
el calaix de sastre... són algunes de les activitats pensades per aquest curs de la 
Gent Gran Activa.
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Tret de sortida pel 
Senalló de Contes i 

altres activitats  
de la Biblioteca

Té l’objectiu de ser  
un referent educatiu 
per a les famílies, així 
com un espai de lleure 
i participació infantil
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SERÀ NOTÍCIA

El Castanyot de la Por
El proper 31 d’octubre el Casal es transformarà en el passatge del terror més pe-
culiar i intrigant... en un escenari mai conegut i fascinant on l’olor a tancat, els 
crits empresonats i l’obscuritat el convertiran en un espai ple de por i espants. 

A l’acabar el recorregut espantós, tothom podrà calmar-se amb una paperina 
de castanyes. Al carrer, els participants es podran transformar en fantasmes 
gràcies al taller de pinta-cares, tot un èxit en l’edició passada. 

Aquesta activitat l’organitzen conjuntament les àrees d’Acció Social i Ciutadania 
i Joventut de l’Ajuntament, i la representen el grup d’adolescents i voluntaris. 

Si hi vols participar al PIJ hi trobaràs tota la informació.

Coneguem l’Anella Verda
Per tal de conèixer la recent finalitzada Anella Verda, les regidories de Medi 
Ambient i Participació Ciutadana han organitzat una caminada popular pel 
diumenge 21 d’octubre i una bicicletada pel següent diumenge dia 28.

Les jornades començaran a les 10 del matí al Mas de l’Abeurador i finalitza-
ran amb un vermut per als participants. Les inscripcions per a la caminada 
es podran realitzar fins el dijous 18 d’octubre al Castell de Masricart. 

Per la bicicletada del dia 28, els majors de 8 anys podran recórrer el circuit 
normal i, pels més petits, es crearan circuits i jocs habilitats al pàrquing del 
Mas de l’Abeurador. Les inscripcions estan obertes fins el 25 d’octubre, al 
mateix Castell de Masricart. Per dur a terme aquest acte hi col·laboren les 
entitats Club Ciclista la Canonja i BTT la Canonja.

Camerata XXI torna a la Canonja
Camerata XXI torna a la Canonja, enguany, amb un concert familiar, amb 
la música de Schubert per a instruments de corda, que podrem gaudir el 
divendres 9 de novembre a 2/4 de 8 del vespre a la sala noble del Castell de 
Masricart.

El divulgador musical, David Puertas, ens presenta el projecte Un quartet de 
Schubert amb folre i manilles, on ens explica qui era Schubert, les baralles 
que va tenir amb el seu pare perquè aquest no volia que el nen fos músic, 
els concerts que Franz feia a casa dels seus amics sempre amb obres noves, 
cada cop més boniques i apassionants.

Tot plegat anirà acompanyat del que realment importa: la música de Franz 
Schubert. En aquest cas, serà la música per a instruments de corda que  
Schubert va escriure: obres per a dos violins, per a trio i per a quartet. 

Escoltarem els valsos que va compondre, la música popular per a dos violins 
que tocava a les tavernes de Viena i també algunes de les seves obres més 
importants per a trio i per a quartet de corda. 

Només serà un tastet, una hora de concert que se’ns farà curta perquè 
Schubert no s’acaba mai!
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Al novembre, Teatre Màgic
A finals de novembre torna el Teatre Màgic a la Canonja amb dos espectacles 
per a tots els públics, a les 6 de la tarda.

El dijous 22, al Castell de Masricart, el Mag Linaje presentarà el seu nou es-
pectacle de màgia divertida i participativa per a públic familiar. Prepareu-vos 
per entrar en un món d’il·lusió en el qual l’impossible es fa possible i l’irreal es 
converteix en real. Conduït per un peculiar personatge que no deixarà indife-
rent a ningú amb les seves entremaliadures màgiques.

L’endemà, a la sala d’actes de l’Escola la Canonja, el festival Teatre Màgic pre-
senta la seva gala familiar on tota la família quedarà bocabadada, un fantàstic 
espectacle amb aparicions, desaparicions, transformacions i la complicitat del 
públic assistent.

Paral·lelament al Teatre Màgic, el dimecres de la mateixa setmana al Castell de 
Masricart i també a les 6 de la tarda, el jove canongí Mag Blak farà la seva pre-
sentació en públic amb un espectacle de creació pròpia anomenat Fantastik.

El futur edifici municipal polivalent a la Rambla 15 d’abril
En els pròxims mesos s’iniciaran les obres de construcció d’un edifici muni-
cipal per a usos polivalents a la Rambla 15 d’abril. Entre els diferents usos 
que s’hi destinaran cal destacar un espai per a la gent gran del poble.

El nou edifici serà un prisma regular de tres alçades i planta rectangular que 
se situarà al mig dels 40 metres de rambla i a la zona sud, deixant a llevant 
el pas dels vehicles i a ponent una zona de vianants fins a les façanes. 

Les tres plantes estaran formades per una barra més compacta, que definirà 
la façana a llevant, on s’hi trobarà l’escala, els serveis i les diferents depen-

dències. La resta d’edifici el formaran, en cada pis, un espai polivalent limitat 
per tres façanes de vidre amb diferents proteccions solars i per la barra de 
serveis. Aquest espais seran divisibles mitjançant envans lliscants.

Les tres alçades estaran comunicades per un ascensor adaptat rodejat d’una 
escala de servei de tres trams adaptada. L’escala i l’ascensor accediran a la 
coberta, on se situaran les instal·lacions. Una tanca les separarà de la terras-
sa accessible. El cos de comunicacions formarà un badalot amb la coberta 
plana. Existirà també en el centre del vestíbul una escala corba, amb un gran 
forat que permetrà la relació visual i comunicació entre ambdues plantes.
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Arriba el Nadal  
amb l’encesa de llums
El divendres 30 de novembre se celebrarà l’encesa simbòlica dels llums de 
Nadal, al pati del Castell de Masricart. A l’acte s’hi podran escoltar les tradi-
cionals cantades de nadales i hi haurà coca per a berenar.

SERÀ NOTÍCIA

Noves activitats i esport al PIJ
L’Espai Jove comença el curs amb noves activitats i propostes. Un espai per 
al jovent canongí a partir de primer d’ESO.

El PIJ, a més a més de ser un lloc on poder-se trobar amb els amics i ami-
gues, esdevé un espai de referència juvenil on poder gaudir d’un ampli ven-
tall d’activitats i proposar-ne de noves.

Situat al carrer Raval, número 25, obre els dimarts, dimecres i dijous de 16 a 
20 h i els divendres de 17 a 21 h. I els dijous i divendres de 15.45 a 16.45 h 
s’organitza el FUTSAL al poliesportiu municipal. 

La Canonja amb la Setmana 
de la Ciència
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació organitza la 23a edició 
de la Setmana de la Ciència, que se celebrarà del 9 al 18 de novembre arreu 
de Catalunya. L’objectiu de la Setmana de la Ciència és apropar la ciència i la 

tecnologia a la ciutadania. A aquestes acti-
vitats s’hi afegeix enguany el Patronat de 
Cultura de l’Ajuntament de la Canonja amb 
tot un seguit d’actes que s’agregaran a la 
resta d’accions que realitzen les diferents 
entitats participants.

A més a més de l’objectiu general de la Set-
mana de la Ciència, el Patronat de Cultura 
ha sumat dos aspectes que són la posada 

en valor de la prehistòria com un element específic del nostre poble i el fet 
que aquestes activitats serveixin per socialitzar la ciència entre el gran pú-
blic. En aquest sentit, s’han programat diferents activitats obertes al públic 
en general.

El dissabte dia 10 de novembre al matí, al Mas de l’Hort de l’Abeu-
rador hi haurà una demostració de fabricació d’eines de pedra a càr-
rec de l’equip de socialització de l’IPHES. Aquest mateix equip, farà  
tot un seguit de xerrades i demostracions tant a l’escola com a l’Institut al 
llarg de la setmana.

Dijous 15 de novembre, l’equip de “Big van Theory” ens faran gaudir amb 
els seus monòlegs científics a 2/4 de 8 al Castell de Masricart. Es tracta d’un 
divertit “Club de la Comedia” al voltant de la ciència.

Divendres 16 serà un vespre d’estels al Castell de Masricart. Amb l’es-
pectacle Mil cent i un estels, Laia Pedrol i Alexandre Bonanit ens explicaran 
refranys, endevinalles i dites de l’imaginari popular i molta informació de 
com interpretaven els pagesos, pastors i mariners, els estels. 

En definitiva, trobarem la fusió de l’astronomia popular amb cançons tra-
dicionals catalanes.

Dissabte 17 al matí, amb la col·laboració de l’empresa Dow, es farà una 
visita al seu centre de producció de la Canonja.

Una Setmana de la Ciència de la que podreu trobar més informació a la 
web de la Canonja o a pròpia web de la Fundació Catalana per la Recerca i 
la Innovació.

Posem en valor la 
prehistòria com a 
element específic 

de la Canonja i 
socialitzem la ciència
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Salvador Ferré
Budesca

Montserrat 
Tomàs Macias
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“Nadie es patria, todos lo somos”

Ara fa just un mes celebràvem la Diada de l’Onze 
de Setembre, una celebració de la que la meitat del 
poble de Catalunya es va sentir exclosa atès que 
des del Govern de Catalunya es va prendre partit i 
es va transformar en una festa reivindicativa de no-
més una part dels catalans i catalanes. Això no pot 
tornar a succeir mai més, si caiem en el parany de 
dividir Catalunya en dos blocs irreconciliables que 
es donen mútuament l’esquena haurem perdut tots 
i haurem entrat en un període de decadència que 
podria durar molts anys.

Els socialistes canongins, volem reivindicar l’exem-
ple de la Canonja perquè la Canonja és com Cata-
lunya, un poble dinàmic, obert, plural, respectuós 
i extraordinàriament acollidor, on ningú no ha de 
preguntar a ningú on ha nascut perquè tots som 
canongins i canongines. Som un poble que mira al 
futur amb confiança, tot i la crisi i les dificultats. 
Un poble viu que és la suma de moltes sensibilitats 

però on no hi ha marge per a l’exclusió. Tots som 
ciutadans de primera en un poble on no tolerem la 
divisió per raó de llengua, d’ètnia o de sentiment de 
pertinença, tal com ha de ser Catalunya i és interes-
sant subratllar-ho en el context polític que estem 
vivint. O sortim d’aquesta tots junts recuperant el 
respecte al diàleg, a la pluralitat en democràcia i 
assolint acords molt amplis o tots hi sortirem per-
dent. 

El persistent i ja esgotador debat sobre la indepen-
dència no ens ha de fer oblidar que el nostre poble 
arrossega mancances. I no per culpa dels canongins 
i les canongines ni de l’Ajuntament sinó perquè hi 
ha altres institucions que no fan ni han fet la feina. 

Ens trobem la situació actual del nou CAP de la Ca-
nonja que encara no està obert perquè la Genera-
litat argumenta que no té pressupost per dotar-lo 
del mobiliari i l’instrumental necessari, i tot i rebre 
l’oferiment de l’Ajuntament d’avançar els diners per 
equipar-lo també s’hi nega. Ens trobem amb llistes 
d’espera per visites mèdiques o per intervencions 
quirúrgiques i hospitalàries cada vegada més llar-
gues. Ens trobem amb problemes per desdoblar lí-
nies de parvulari i amb dèficit d’assignació d’hores 
de la figura del vetllador a l’escola per l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. Ens trobem 
que la manca de Mossos d’Esquadra fa que la nos-
tra Guàrdia Municipal hagi de fer front en solitari a 

situacions o serveis que són competència de la po-
licia autonòmica perquè sovint, quan se’ls requereix, 
no tenen patrulles disponibles.

Aquest temes ens afecten a tots i no poden espe-
rar, doncs mereixen una resposta immediata perquè 
afecten a la dignitat i a la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes de la Canonja. 

I crec que ho hem de recordar constantment ja que, 
malauradament, en els darrers temps sembla que 
els debats polítics es redueixen a veure qui posa o 
treu més llaços i/o a fer discursos abrandats parlant 
de banderes i pàtries.

Deia l’escriptor argentí Jorge Luis Borges: “Nadie es 
patria, todos lo somos” i “tots” som totes les per-
sones, i la dignitat de les persones es defensa i es 
demostra a peu de carrer. Cada dia. Amb un CAP 
obert i de la màxima qualitat, amb nens que rebin 
l’atenció necessària a les seves necessitats educa-
tives, amb les dotacions necessàries de Mossos per 
protegir la seguretat dels ciutadans.

Aquest govern municipal, estigueu segurs, seguirà 
mantenint com la seva màxima prioritat la millora 
dels serveis, equipaments i ajudes socials perquè 
per a nosaltres el benestar de la nostra gent és el 
més important en una Canonja lliure, cívica, respec-
tuosa i tolerant en la seva pluralitat. 

Treballem o què?

Què passaria si deixéssim de tallar llaços grocs, bus-
car màsters o revisar tesis? Potser passarien coses 
tan fantàstiques com poder dedicar el temps a tallar 
la preocupant pujada de la inflació, buscar noves i 
millorades condicions salarials pels treballadors o 
revisar el codi penal, completament obsolet. Potser, 
tots hi sortiríem guanyat, si deixéssim de fer dema-
gògia i campanya electoralista i comencéssim a fer 
política de veritat i efectiva.

A nivell municipal, ens trobem amb un CAP paralit-
zat amb manca de mobiliari i instrumentalització, 
que els canongins i canongines no poden utilitzar. 
A l’escola, ens trobem amb una ràtio d’alumnes per 
classe inadequats, fent que minvi així la qualitat en 
l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. 

A nivell autonòmic, la problemàtica a ensenyament 
també és latent, no pas per l’adoctrinament inven-

tat que ens atorguen des del gobierno central, i que 
sembla ser la seva única preocupació, una vegada 
més tan lluny de la realitat, sinó per problemes re-
als que, si gobierno i govern es posessin a treballar 
conjuntament en la formació i educació dels alum-
nes catalans, vetllessin per a què en totes les aules 
les ràtios fossin les adequades, garantissin que les 
instal·lacions estiguessin en bon estat i la comuni-
tat educativa tingués les seves necessitats cobertes, 
deixaríem de perdre el temps per passar a garantir 
el futur de la investigació i desenvolupament del 
nostre país.

Com també ens agradaria que es garantís el benes-
tar laboral i econòmic de tots els treballadors, revi-
sant convenis col·lectius i estatuts dels treballadors 
obsolets. Que es mirés d’exigir a les empreses, amb 
economies sanejades, que facin extensiu als treba-
lladors part dels beneficis econòmics que ara ja sí 
estan rebent. 

No oblidem, que a l’inici de la crisi econòmica molts 
treballadors van patir retallades salarials, i que en-
cara perduren com a normal en la comptabilitat de 
les empreses, ignorant que l’IPC va pujant any rere 
any, però els sous fa molt que no es toquen. De les 
pensions millor ja ni en parlem, és tan indignant 
que hi hagi jubilats que sobrevisquin amb 400 o 
600 € al mes i que ningú faci res! 

Si el gobierno, tant que els agrada revisar tesis i 
comprovar màsters, es dediqués a revisar perquè 
som un dels països amb el preu del KW/h més alt 
d’Europa i que continua pujant mentre tothom mira 
cap a una altra banda i alguns pocs s’omplen les 
butxaques. Si el gobierno està avorrit, que miri de 
frenar l´increment desmesurat del preu del lloguer 
i insti als bancs a que facilitin l’accés a les hipo-
teques per fomentar la compra/venda de béns im-
mobles, sobretot els destinats a l’habitatge habitual.

Revisar moltes coses és el que han de fer, en comp-
tes d´empresonar persones que defensen la demo-
cràcia i el seu dret d´autodeterminació mitjançant 
un referèndum, potser seria millor revisar el codi 
penal, i passarien coses tan meravelloses com que 
persones denominades per ells mateixos com “la 
manada” no tindrien cap tipus de llibertat fins que 
puguin demostrar la seva innocència en un judici, 
o que la llibertat d’expressió deixaria de ser una 
utopia i que els aforaments polítics que eximeix 
de responsabilitats a persones que haurien de ser 
iguals davant la llei deixarien d’existir, però és clar, 
això també ens duria a haver de plantejar-se una 
revisió a fons de la Constitució (i no interessa cap 
de les dues coses). 

Hi ha molta feina a fer, només cal posar-se a treba-
llar, però de veritat.
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“Tothom hauria de ser regidor alguna vegada”

Aquesta és la frase que pronuncia tot sovint l’alcal-
de de la Canonja, en el sentit que tots els ciutadans, 
tard o d’hora, haurien de ser membres del consisto-
ri i veure’n la seva activitat des de dins. 

No diré que aquesta invitació va ser la que em va 
motivar a encapçalar la llista de la CUP a les elec-
cions municipals del 2015, però sí que admetré que 
entreveia una possibilitat seriosa de treballar pel 
meu poble. Han passat més de tres anys des de que 
vaig ser nomenat regidor i potser és hora de fer 
balanç abans que l’atenció se centri només en una 
campanya electoral que promet ser interessant.

La CUP entràvem a les institucions amb el lema 
“per canviar-ho tot”, a la Canonja hi vam entrar per 
fer oposició, davant l’absència d’una oposició real 
fins a l’actualitat. Però sobretot hi entràvem per 
millorar la transparència de l’activitat del govern 
municipal, per fiscalitzar-ne la seva actuació i per 
fer propostes per impulsar un canvi social i econò-
mic en aquest racó del Tarragonès.

Si bé és cert que un regidor de tretze pot tenir 
poca força, i més encara si l’equip de govern en 
té deu, nosaltres no ens subestimem gens ni mica. 
Quan vam entrar ningú parlava de publicar els or-
dres del dia dels plens a la web, ningú parlava de 
pressupostos participatius, ningú parlava d’ajuts a 
la urgència social, i menys encara de temes ambi-
entals com la contaminació acústica, la qualitat de 
l’aire i les pudors, o el canvi climàtic. Tampoc ningú 
parlava d’aplicar una fiscalitat ambiental i social a 
les taxes, impostos i preus públics de la Canonja. 
Ni per casualitat s’havia parlat mai de polítiques 
municipals per fer front a l’homofòbia. 

Amb prou feines s’havia discutit mai de mesures 
concretes per la recuperació de la memòria his-
tòrica, per l’impuls del comerç local o per fer del 
Patronat de Cultura un espai de participació real 
i efectiva sobre les polítiques culturals del nostre 
poble. Evidentment, ningú parlava d’autodetermi-
nació i independència. I de fet, avui dia encara ens 
és difícil parlar-ne sense que l’alcalde mostri la 
seva cara més intolerant.

Però la realitat és tossuda i la memòria extensa. 
Passats tres anys podem dir que alguns d’aquests 
temes que us he exposat s’han introduït fàcilment 
al Ple i hem aconseguit resultats concrets de la mà 
d’un equip de govern que no s’hi ha oposat. Al-
tres qüestions han rebut un frontal cop de porta. I 
d’altres han rebut aquella frase que tant adorem: 

“ho estudiarem i ho incorporarem l’any vinent”, en 

temes com aplicar criteris socials i ambientals a 
les ordenances fiscals, en infinitat de qüestions al 
voltant del debat de pressupostos municipals o en 
aplicar mesures efectives contra la contaminació 
acústica a la Canonja, per posar-ne alguns exem-
ples.

La Canonja es troba en un entorn molt complex i 
que fa que la seva gestió no sigui fàcil però tampoc 
impossible. Som un poble envoltat de ciutats, car-
reteres, polígons industrials, grans àrees comerci-
als, etc. però que lluita per mantenir la seva ànima 
de poble a contracorrent. No entraré a valorar si 
l’equip de govern n’és conscient d’aquesta realitat, 
però sí que des de la CUP i el conjunt de persones 
i col·lectius que hi donen suport, ho tenim clar i 
treballem per això. 

Finalment, voldria aprofitar aquest article per 
anunciar que no em tornaré a presentar a les pro-
peres eleccions municipals. Considero que el meu 
pas per la institució municipal ha de ser temporal 
i que l’important no són les persones, sinó la fei-
na que s’hi fa. A diferència d’altres que perpetuen 
la seva posició política, impedint així la renovació 
sana que necessita constantment la política, jo 
m’aparto després de quatre anys i retorno a l’ac-
tivisme i a la meva feina d’ambientòleg, d’on no 
m’he mogut mai.

Tothom hauria de ser regidor alguna vegada, però 
no més de vuit anys.

Concordia

Hace ya tiempo que en Cataluña el debate políti-
co está muy crispado. Hasta el punto de que la 
división, a veces disfrazada de silencio incómodo, 
ha llegado a nuestros hogares y grupos de amigos. 

También van surgiendo voces, ahora, que defien-
den el “fin del régimen del 78” como si la época de 
la Transición y la aprobación de nuestra Constitu-
ción fuera una página oscura de nuestro pasado.

La historia nos enseña que, tanto en Cataluña 
como en el resto de España, jamás antes había-
mos gozado juntos de tantos años de prosperidad 

económica, bienestar social o incluso de paz. Esos 
mensajes de ensueño que nos dibujan una Cata-
luña del 1700 en la que se vivía mejor que hoy, con 
más libertades y derechos para la gente, no son 
más que cantos de sirena para disfrazar el dolor 
de romper nuestro proyecto común de convivencia.

Lo mejor que nos dejó la Transición fue descubrir 
que teníamos todos más cosas a compartir que 
motivos y ganas para volver a la discordia. 

La pócima que logró este milagro, más allá de una 
ley específica, una institución o un determinado 
político, fue el deseo de concordia de quienes vi-
vimos aquella época. Decidimos dibujar juntos un 
futuro mejor para las generaciones que vendrían.
Hoy podemos decir, con orgullo, que el esfuerzo 
mereció la pena.

Nuestra Constitución cumple este diciembre 40 
años. No es tan antigua como las de Francia, Ale-
mania o Italia, pero sí la que más ha durado y me-
jores éxitos ha traído a los españoles. 

Incluso para aquellos que siguen sin apreciarla. 
Parece llegada la hora de hacer reformas en nu-
estra Carta Magna.

Así que necesitaremos volver a esa senda de con-
cordia, entre catalanes y entre españoles, que nos 
ha convertido en uno de los países más respetados 
de Europa y del resto del mundo. 

Recordemos siempre que la concordia es el mejor 
pegamento para nuestra democracia.

Joan Pons 
Solé

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira
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La Canonja, protagonista  
del programa “Soroll” de la Cadena SER
El passat 13 de setembre es va enregistrar, al pati del Castell de Masricart, 
el programa de radio Soroll Camp de Tarragona de la Cadena SER, presen-
tat per Jordi Cartañá. El programa va començar amb un record històric del 
nostre poble de la mà del president del Centre d’Estudis Canongins Ponç 
de Castellví, Francesc Roig, que va repassar la història de la Canonja des 
del segle XIII fins a la recuperació de la plena municipalitat el 15 d’abril de 
l’any 2010. “El tarannà dels canongins és un tarannà tranquil de no buscar 
raons”, deia Francesc Roig, que també va parlar de les rivalitats entre la 
Canonja i Vila-seca o Constantí i també entre Masricart i la Canonja.

L’alcalde, Roc Muñoz, va parlar del present del municipi, però també va 
fer referència al procés de la municipalitat per explicar que si s’hagués 
produït en un altre moment no s’hagués aconseguit. “El 2010 tot ens 
era favorable, vam entrar quan s’estava tancant la porta perquè mesos 
després l’escenari polític ja havia canviat”. Un dels pocs serveis que es van 
haver de crear al convertir-se en municipi va ser la Guàrdia Municipal, ja 
que la Canonja, com a Entitat Municipal Descentralitzada, ja disposava de 
moltes competències i serveis. Jordi Cartañá va parlar de les inversions en 
les que està treballant l’Ajuntament, com ara l’edifici d’usos polivalents de 
la Rambla 15 d’abril, que acollirà la llar de jubilats i un espai amb diferents 
serveis per als joves del municipi. 

Un altre dels temes que va abordar l’alcalde, Roc Muñoz, durant l’entre-
vista va ser la situació actual del Centre d’Atenció Primària, que encara 
no està obert i que és una de les seves principals preocupacions. “Tot i 
estar acabades les obres, el departament de Salut de la Generalitat no pot 
afrontar el cost del mobiliari i per tant encara no es pot obrir al públic. 
Des de l’Ajuntament s’ha ofert avançar els diners per a realitzar la inversió 

però no ens ho han acceptat. Creiem que la situació no pot continuar així 
i esperem que a principis del 2019 ja el puguem habilitar”.

La Canonja és un municipi que vetlla per les famílies i la línia d’ajuts per la 
natalitat, per la compra de llibres i material escolar, pels estudis universi-
taris o pel pagament del lloguer per a joves són un exemple de la voluntat 
que hi ha des de l’equip de govern municipal per donar un cop de mà als 
canongins i canongines. Un Ajuntament que vol estar a prop del ciutadà 
i vetllar pel seu benestar.

La música també va ser present en el programa de la Cadena SER amb 
el grup Sal 150, que compta amb dos components canongins: Damián 
García i Cristóbal Varo.

Dels Pressupostos Participatius en va parlar el primer tinent d’alcalde i 
regidor de Participació ciutadana, Salvador Ferré, que va destacar l’alta 
participació de la primera edició l’any 2017. “Les dues propostes gua-
nyadores van ser dotar de cuina pròpia l’Escola la Canonja i marcar un 
circuit perimetral per caminar o anar amb bici que anomenem Anella Ver-
da. Doncs bé, les dues estan pràcticament acabades i a punt d’entrar en 
funcionament”, comentava Ferré. La segona edició va tenir menys par-
ticipació i van sortir escollides sis propostes que s’aniran duent a terme 
durant el 2019.

El futur Centre d’Interpretació del Jaciment Arqueològic de la Boella és 
una de les grans obres que s’estan duent a terme en aquests moments i 
que representarà un pas endavant a la història de la Canonja. Tant l’al-
calde com la codirectora de l’excavació, Palmira Saladié, van destacar la 
rellevància de l’excavació al Barranc de la Boella, totalment comparable 
amb Atapuerca. Salvador Ferré també va comentar que el Centre d’Inter-
pretació és una de les grans apostes del municipi i que esperen captar un 
turisme cultural de qualitat i arribar a ser un referent com el Parc Arque-
ològic d’Atapuerca. 

Exactament fa 10 anys que s’està excavant al Barranc de la Boella, on 
s’han trobat restes de mamut i eines de pedra de fa un milió d’anys. Palmi-
ra Saladié es va mostrar molt satisfeta dels resultats obtinguts ja que amb 
poc temps han pogut treure molta informació i actualment el Barranc de 
la Boella és un jaciment clau i conegut mundialment.

El programa va acabar amb la intervenció de Blas Cano, membre de la 
Colla de Diables de la Canonja, entitat que enguany celebra el seu cinquè 
aniversari.

del programa “Soroll” de la Cadena SER
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AGENDA
DIMECRES 3 D’OCTUBRE

SENALLÓ DE CONTES: 
“Històries a la vora del foc” amb Jeep 
Gasulla.
HORA I LLOC: A les 17 h, a la Biblioteca Pública de 
la Canonja

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS D’AMICS 
HANDBOL LA CANONJA
HORA I LLOC: A partir de les 10 h, al poliesportiu 
municipal

DEL 8 AL 24 D’OCTUBRE
EXPOSICIÓ ITINERANT: Any, Bertrana.
LLOC: Al Castell de Masricart

DILLUNS 15 D’OCTUBRE
FINALITZA EL TERMINI PER 
PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER 
LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE 
LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR I PER 
L’AJUT PELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
CAMINADA PER L’ANELLA VERDA
HORA I LLOC DE SORTIDA: A partir de les 10 h, al 
Mas de l’Abeurador

INSCRIPCIONS: Fins el 18 d’octubre, al Castell de 
Masricart

DEL 26 D’OCTUBRE AL 8 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ: Les Garrigues, anys 80, 
motocròs en estat pur. Fotografies de Josep 
M. Pàmies. 
LLOC: Sala d’exposicions del Castell de Masricart

HORARI: De dilluns a divendres de 16 a 20 h i els 
matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 
13 h

INAUGURACIÓ: el 26 d’octubre, a les 19.30 h, amb 
la projecció de l’audiovisual Motor Club  
la Canonja, una història propera

ORGANITZA: Motor Club la Canonja

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
BICICLETADA PER L’ANELLA VERDA
HORA I LLOC DE SORTIDA: A partir de les 10 h, al 
Mas de l’Abeurador

INSCRIPCIONS: Fins el 25 d’octubre, al Castell de 
Masricart

MAJORS DE 8 ANYS: circuit normal

MENORS DE 8 ANYS: jocs i circuits habilitats al 
pàrquing del Mas de l’Abeurador

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
CASTANYOT DE LA POR
HORA I LLOC: A partir de les 18 h, al Centre Obert

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
SENALLÓ DE CONTES
HORA I LLOC: A les 17 h, a la Biblioteca Pública de 
la Canonja

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
CAMERATA XXI: “Un concert de Schubert 
amb folre i manilles”.
HORA I LLOC: A les 19.30 h, a la Sala Noble del 
Castell de Masricart

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
SETMANA DE LA CIÈNCIA: demostració 
de fabricació d’eines de pedra.
HORA I LLOC: Al matí, al Mas de l’Abeurador

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
SETMANA DE LA CIÈNCIA: Monòlegs 
amb “Big van theory”.
HORA I LLOC: A les 19.30 h, al Castell de Masricart

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE
SETMANA DE LA CIÈNCIA: “Mil cent 
i un estels” amb Laia Pedrol i Alexandre 
Bonanit.
HORA I LLOC: A les 19.30 h, al Castell de Masricart

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
SETMANA DE LA CIÈNCIA: Visita al 
centre de producció de Dow.
HORA I LLOC: Al matí

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
EL CANONGÍ MAG BLAK PRESENTA: 
”Fantastik”.
HORA I LLOC: A les 18 h, al Castell de Masricart

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE
MÀGIA FAMILIAR AMB LINAJE 
HORA I LLOC: A les 18 h, al Castell de Masricart

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
GALA DE MÀGIA FAMILIAR AMB 
“BRANDO Y SILVANA”
HORA I LLOC: A les 18 h, a la sala d’actes de 
l’Escola la Canonja

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
HORA I LLOC: A les 18 h, al pati del Castell de 
Masricart

ALTRES
HORARI DEL CEMENTIRI  
PER TOTS SANTS
DEL 27 AL 29 D’OCTUBRE: de 9 del matí a 6 de la 
tarda 

DEL 30 D’OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE: de 9 del 
matí a 8 del vespre.

INSCRIPCIONS PER A LA RUA 
DE CARNAVAL
Les comparses interessades en prendre part a 
la Rua de Carnaval, el diumenge 3 de març del 
2019, poden fer la inscripció a partir del dia 8 
d’octubre al Castell de Masricart. 

L’AGENDA de l’octubre i novembre de 2018
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