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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
Agost: tancat a les tardes
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

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

SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h
ssocials@lacanonja.cat

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

SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Plaça de Catalunya, s/n 977 546 100
dilluns de 9 a 13 h
Eines per la recerca laboral: de 9 a 10 h
Club de feina: de 10 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13 h

ESCOLA D’ADULTS
Plaça de Catalunya, s/n 977 556 067
Atenció al públic: els divendres de 10 a 13 h.
escolaadults@lacanonja.cat

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 18.45 h
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

El futur no és el
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com

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

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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Salvem el Planeta
acabar, si veiem que el contenidor està ple, no podem deixar els residus
al costat, és millor que mirem a una altra zona del poble on potser els
contenidors estan més buits o bé esperem al dia següent.
Cal saber també que a la Canonja disposem d’un servei gratuït de recollida d’andròmines els dilluns al vespre, trucant al 977 543489 o dirigint-vos a les oficines de l’Ajuntament per acordar dia, hora i lloc on ho
dipositareu i ho passaran a recollir. I també un servei de deixalleria, que
permet la recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden
generar en una llar. La instal·lació també està dissenyada per rebre aquells
residus especials que es generen i que, per les seves característiques, no
poden ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva habituals.
L’horari és de dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h i els dissabtes
de 10 a 13 h i de 15 a 18 h.
Dit això, a molts us estranyarà que encara hi hagi gent que no respecta els horaris, que no recicla i que deixa qualsevol cosa al costat
dels contenidors a veure si l’endemà ha desaparegut. Doncs sí, normalment desapareix perquè la Brigada Municipal carrega les andròmines al seu vehicle i les porta a on correspon.
Està clar que no podem seguir així i l’Ajuntament farà tot el possible
per posar fre a aquestes conductes incíviques amb sancions econòmiques que castiguin als que ho fan malament.
I encara ens preguntem què podem fer per salvar el Planeta?
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sumari

El canvi climàtic és una realitat. El planeta Terra està en perill a causa
de moltes de les accions realitzades pels qui l’habitem. Ja fa uns mesos
que ens estem omplint la boca amb consells, idees i accions per contribuir, entre tots, a la gran tasca de “Salvar el Planeta”. Si tots ens hi
posem podem aconseguir que les conseqüències no siguin tan greus
com els experts auguren. Però de vegades mirem massa de forma global, ens preocupem del que passa al món i no som capaços de cuidar
el que tenim més a prop, a casa nostra.
Si volem cuidar el planeta, el primer que hem de fer és cuidar el lloc on
vivim, ser respectuosos amb els veïns i sobre tot tenir sentit del civisme.
El civisme constitueix el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans
viure a la ciutat o poble, és a dir, viure en comunitat tot respectant unes
normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de la democràcia i els drets fonamentals o els valors constitucionals.
Doncs sembla que a la Canonja ens manca un polsim de civisme. Podríem parlar de diferents qüestions, però en tractaré una que últimament ens preocupa a tot el consistori. Es tracta dels contenidors i de
tot el que apareix al seu voltant. Em refereixo a les andròmines (mobles
vells, matalassos, objectes...), cartrons, plàstics i tot el que us pugueu
imaginar. Doncs bé, sembla que alguns veïns no saben com va això
del reciclatge. Per començar, cal respectar l’horari per llençar les escombraries, que es troba en els mateixos contenidors. A continuació
cal saber que tenim diferents contenidors per a diferents residus. I per
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Festa Major d’Estiu
Recordar la Festa Major d’aquest estiu és, com mostrava
la samarreta, gaudir de molts somriures. Si la voluntat era
trobar un espai de diversió agradable per a tothom, creiem
que s’ha aconseguit. No únicament per l’èxit de participació dels actes que
s’havien programat, sinó per la demostració que van fer canongins i canongines de la voluntat de passar-ho bé i de somriure.
La climatologia enguany va respectar la Festa i finalment la Welcome Band va
poder actuar i mostrar tot el seu potencial a la Canonja. De fet, totes les orquestres, eix nocturn de la Festa Major canongina, van mostrar les seves voluntat a
l’hora de que tothom gaudís de cadascuna de les seves interpretacions.
Els somriures, i amb ells, l’èxit de la Festa Major va ser present a la resta d’actes.
Des del Mamut 2.0 amb el seu format jove; la Festa popular d’entitats, amb un
seguit d’actes organitzats per diferents entitats; el vermut pintxo, amb la col·laboració de diferents establiments; seguicis i matinades, que cada any van obtenint un major èxit de públic i, tota la resta d’actes que de ben segur van contribuir
a deixar aquest bon record que els canongins tenim de la nostra Festa Major.
Des de la regidoria de festes, emprenem novament la feina de preparar les festes de l’any 2020, i com no podia ser d’altra manera, ho fem amb un somriure.
Francesc Roca Gutiérrez,
Regidor de Festes
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Gran èxit de públic a l’exposició
fotogràfica Aquella Festa
Major de 1969
El dimarts 13 d’agost va tenir lloc, al Castell de Masricart, la presentació
del projecte Memòria Canongina i la inauguració de l’exposició fotogràfica Aquella festa major de 1969, organitzada pel Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví, amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de la Canonja i la cessió del material fotogràfic per part del Centre d’Imatges de Tarragona/l’Arxiu. L’alcalde Roc Muñoz va presidir l’acte, acompanyat pel president
del Centre d’Estudis, Francesc Roig i el comissari de l’exposició, Josep Torrents.
Tot el conjunt d’imatges exposades, del fotògraf tarragoní Ramon Vallvé Vilà,
van ser el punt de partida per tal d’acostar al públic d’avui la realitat del poble
de la Canonja 50 anys enrere -en aquells moments annexionat a Tarragona- i
concretament el dia 15 d’agost de 1969 amb motiu de la inauguració oficial de
l’enllumenat públic. En aquella ocasió hi va haver presència institucional de les
autoritats civils tarragonines, presidides pel seu alcalde Ricardo Vilar Guix, acompanyat per l’alcalde pedani Sebastià Reverté Mañé i també Josep Rion Marsal,
aleshores tinent d’alcalde de Tarragona i Jefe Local del Movimiento a la Canonja
i Josep M. Vilanova Mateu, també regidor tarragoní i diputat provincial. A la tarda
d’aquell mateix 15 d’agost s’afegí també a la festa, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, per tal de procedir a la benedicció i encesa oficial del nou enllumenat
públic del poble, tal com establia el compromís del Memorandum, signat l’any
1963. A tot això s’hi va afegir una part del seguici festiu tarragoní amb el Magí de
les timbales, el Negrito i la Negrita i l’acompanyament dels Nanos.
L’exposició ha tingut un gran ressò de públic –amb un total de 500 visites- per
part de tots els qui han volgut mirar, recordar i rejovenir la memòria visual
d’aquell 15 d’agost de 1969 amb tocs de nostàlgia emocionada sobre persones i paisatges canongins que ja formen part de la història del nostre poble.
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El Mamut 2.0 arriba amb
força per la Festa Major

La Biblioteca participa
al Llegir té premi

El primer cap de setmana de l’agost es va celebrar la primera edició del MAMUT 2.0, una iniciativa de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja. Un festival de música alternativa per a tots els públics que ofereix un
ampli ventall d’estils musicals.

Aquest estiu la Biblioteca Pública de la Canonja ha tornat a participar al
concurs Llegir té premi, una activitat organitzada per les Biblioteques de
Catalunya per tal de promoure l’hàbit i el gust per la lectura.

La primera nit el show del Ménealo on Tour i el seu espectacle va aconseguir
que el públic gaudís de valent amb l’animació, les diferents disfresses, els focs
artificials, les intervencions dels xanquers, tot acompanyat de la música del moment. El tancament d’aquesta jornada va estar amenitzada pels dj’s canongins
Jordi b, Dirty i Prieto que van fer que tot ballar a tothom fins a l’últim minut.
La segona nit va ser la nit del concerts, de la música en directe, amb les actuacions d’EMDC (El Malo Del Cuento) i Porto Bello que van estar tot un èxit. I,
és clar, Jordi B, Dirty i Prieto van ser els encarregats de tornar a tancar la nit.

La usuària de la biblioteca, Hakima, va quedar primera de la Canonja amb
10.045 punts, la Maria segona amb 6.015 punts i la Cyrine tercera amb 1.645
punts. I la Biblioteca de la Canonja va voler premiar el seu esforç amb un
diploma, un lot de llibres per la primera, i el conte de la Canonja.
Gràcies a la seva participació en el concurs i a la d’altres participants
la Biblioteca Pública de la Canonja ha quedat en la posició 40 de 176
biblioteques participants de tot Catalunya.
Enhorabona i a seguir llegint!

Els cursets de natació tanquen
El campionat d’skate i scooter la temporada amb èxit
La temporada de piscina d’aquest any ens ha deixat uns resultats de rècord
tota una exhibició acrobàtica en els cursets de natació, assolint un cop més la xifra més alta d’alumnes,
amb 96 participants.

El campionat d’skate i scooter que la regidoria de Joventut organitza cada
any per la Festa Major d’estiu gràcies a la gestió dels skaters canongins Pedro
Vidal i Marc Calero va tornar a esdevenir un èxit de participació.
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Ja sumen 5 anys que aquest acte se celebra de manera ininterrompuda amb
la participació d’amants d’aquest esport, del poble i dels voltants, que fan que
el públic gaudeixi amb les seves piruetes i acrobàcies.

Aquesta activitat es distribueix per quinzenes i professors i socorristes fan un
treball diari per grups d’edats que facilita als nens i nenes un aprenentatge i
perfeccionament més ràpid i acurat d’aquesta pràctica esportiva.
Com cada estiu, es va celebrar la cloenda dels cursets amb la corresponent
entrega de medalles que els infants van rebre amb molta il·lusió.
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L’empresa Sekisui
col·labora en el
creixement del Mur Verd
Per setè any consecutiu 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 treballadors de Sekisui acompanyats del
primer tinent d’alcalde i la regidora de medi ambient, ha consistit en una
plantació de 10 pins blancs, 5 garrofers i 15 arbustos.

Vespre de visita
al Pont del Diable
Finalment el temps va respectar el vespre del dissabte 14 de setembre i la
caminada al Pont del Diable va esdevenir màgica. Un centenar de persones
van gaudir de la jornada organitzada per la regidoria de Medi Ambient. Els
participants van sortit amb autobús a la tarda cap a Tarragona, a les Torres
Jordi, per començar la caminada pel Francolí fins al Pont del Diable. Els
participants es van dividir en grups per poder seguir les visites guiades dutes a
terme per Limonium i conèixer la història del pont del diable i del seu l’entorn.
Després, tots junts van sopar a la Casa del Guarda i, en acabar, en nit de
lluna plena van poder escoltar històries sobre la lluna, les seves llegendes i
sobre els animals nocturns.

També han allargat el camí de pedra i han col·locat un hotel d’insectes.

Portes obertes als treballs
d’excavació al Jaciment
del Barranc de la Boella
Al voltant de 300 persones van participar, el dissabte 28 de setembre, a la
Jornada de portes obertes organitzada per l’equip d’excavació de l’IPHES,
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, dirigit per Pep
Vallverdú i Palmira Saladie, al jaciment del Barranc de la Boella.
Una activitat molt interessant en la que tots els participants van poder
conèixer de primera mà els treballs que s’hi duen a terme i com era la fauna,
la flora i l’activitat humana a la Vall del Francolí fa un milió d’anys.
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Onze anys de Tres tombs
Més d’un centenar de cavalls i una quinzena de carros i carruatges van
omplir els carrers de la Canonja durant la celebració dels Tres Tombs el matí
del diumenge 15 de setembre. Aquesta jornada de germanor es caracteritza
pel seu bon ambient.
Els Tres Tombs de la Canonja ja han esdevingut una tradició després d’11 edicions
gràcies a l’organització de l’entitat “Amigos del Caballo”, a la col·laboració de
l’Ajuntament de la Canonja i al suport d’altres entitats i empreses.

La Canonja incrementa
un 25% els ajuts per al
pagament del lloguer dels joves
En el plenari municipal celebrat el 26 de setembre, l’Ajuntament de la
Canonja va aprovar, amb els vots a favor de PSC, Junts per la Canonja i
Ciutadans, el vot en contra de Som Poble i l’abstenció d’Esquerra, les bases
reguladores dels ajuts destinats a persones joves per al pagament del lloguer
que per l’exercici 2020 augmenten el seu import en un 25%.
Els ajuts van destinats a aquelles persones que tinguin entre 18 i 34 anys en
el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat com a
mínim 5 dels últims 10 anys empadronades a la Canonja; que siguin titulars
d’un contracte de lloguer d’habitatge
a la Canonja signat entre l’1 de
desembre de 2019 al 30 de novembre
de 2020 (inclòs), s’entenen incloses
en aquest concepte les corresponents
pròrrogues de contracte degudament
formalitzades; amb una renda entre
200 i 600 € mensuals i amb una durada
mínima d’un any; que no disposin d’un
pis en propietat i que els ingressos de
la unitat de convivència no superin
el resultat de multiplicar per quatre
l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC). La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos
i les circumstàncies personals dels beneficiaris.

Els ajuts per al
pagament del lloguer
van destinats a joves
entre 18 i 34 anys
amb un contracte
i empadronats a la
Canonja

Entitats canongines
i l’Ajuntament commemoren
l’11 de Setembre
L’11 de setembre es va tornar a celebrar a la Canonja l’acte institucional
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Enguany el temps no va
acompanyar gaire i a causa de la pluja l’acte no es va poder dur a terme al
pati del Castell de Masricart i es va traslladar a la Sala Noble.
Com en els últims anys, després d’esmorzar va començar l’acte amb les ofrenes
florals i els parlaments per part de les entitats canongines i l’Ajuntament. Un
cop acabat l’acte, van poder deixar les ofrenes a l’escultura de 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, situada al pati de l’edifici.
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També, en aquest ple, tots els grups amb representació a l’Ajuntament van
aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
d’urgència social per l’any 2020.
També es van aprovar els ajuts als esportistes que es concreten en
subvencionar als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, en base
als seus resultats obtinguts durant l’exercici 2019 en competicions oficials.
En un altre ordre de temes, es va aprovar una declaració institucional
conjunta (PSC, ERC, Som Poble, Ciutadans, Junts per la Canonja) de rebuig
a l’amenaça per part d’ENDESA d’iniciar els procediments de suspensió de
subministrament elèctric a les persones vulnerables.
En el plenari es van designar les dues festes locals per l’any 2020 que seran
el 20 de gener (Festa Major de Sant Sebastià) i el 15 d’abril (Festa de la
Municipalitat).
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L’excavació d’enguany al Barranc de la Boella
augmenta la col·lecció d’eines de pedra de fa
un milió d’anys al Camp de Tarragona
Del 5 al 30 de setembre es desenvolupa al Barranc de la Boella, a la Canonja,
la 12a campanya d’excavació arqueològica sota la direcció de l’IPHES
(Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Els treballs
d’aquests dies han posat al descobert una col·lecció de 50 eines de pedra de
fa sobre un milió d’anys que contribuirà a enriquir la ja existent.
A més de membres de l’IPHES especialistes en diferents disciplines, aquest
any hi pren part prop d’una cinquantena d’estudiants i professionals
procedents de diferents parts de l’Estat espanyol i d’altres països (França,
Itàlia, Argentina). S’ha intervingut en dues localitzacions del Barranc de la
Boella conegudes com la Cala 1 i la Mina.
Aquesta campanya és la dotzena d’una sèrie d’intervencions que han
permès augmentar el coneixement sobre les primeres poblacions humanes
al continent europeu. Un dels objectius principals del projecte és investigar
l’estil de vida i el tipus de subsistència d’aquests grups humans. En concret,
el tipus de tecnologia que empraven i la seva relació amb les dispersions
humanes al continent Euroasiàtic. En aquest context, cal destacar que
enguany s’ha recuperat una col·lecció de 50 d’eines de pedra de fa un
milió d’anys, que s’afegeixen a les obtingudes en les campanyes dels anys
anteriors. En total, unes 400 peces d’un període en el que són poc abundants.
Al Barranc de la Boella s’han identificat les evidències més antigues a Europa de la
cultura Axeliana, que es caracteritza per la presència de grans instruments com els
pics o les destrals de mà. Es tracta d’un tipus de tecnologia que emergí a l’Àfrica
Oriental fa 1.7 milions d’anys, però que a Europa no arriba fins fa un milió d’anys.
De fet, les evidències del Barranc de la Boella en són avui dia les més antigues
d’aquest continent. En el seu conjunt, les eines que s’han localitzat en aquest
jaciment contribuiran a ampliar el nostre coneixement sobre l’estudi de l’evolució
cultural humana, la difusió de les innovacions adquirides per els grups humans
i la seva migració arreu del planeta en un període encara poc conegut a Euràsia.

Aquests elements ens ajuden a reconstruir els ecosistemes costaners del
Camp de Tarragona de fa 1 milió d’anys, moments en que les masses d’aigua
eren abundants i el clima era càlid.
Les intervencions arqueològiques del Barranc de la Boella són programades
dins el projecte de recerca impulsat pel Servei d’Arqueologia del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dedicat a l’Arqueologia del
Quaternari de les conques dels rius Francolí i Gaià. Alhora, articula la formació
d’estudiants de graus, de màsters i de doctorats en marcs acadèmics i de
recerca com són l’IPHES (Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució
Social), la URV (Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona) i el MNCN-CSIC (Museu de
Ciències Naturals de Madrid – Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).

Els homínids que van
viure en aquest entorn
el van compartir amb
els grups de hienes,
que també eren
abundants

Les intervencions arqueològiques, la
socialització i la recerca sobre el jaciment
del Barranc de La Boella es desenvolupen
amb el suport de l’Ajuntament 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 Tarragona. Aquest
projecte, finançat al 50% pels fons europeus de desenvolupament regional
FEDER (Fons de Desenvolupament Regional Europeu), pretén la creació i
promoció de productes de tipus vivencial i educatiu entorn el turisme familiar.

A més d’aquestes eines, s’han trobat diverses restes d’ossos d’animals i
copròlits (excrements fòssils) de hienes. Aquestes troballes indiquen que
els hominins varen viure en un entorn molt ric en recursos animals i en el
qual alhora existia un alt risc per l’abundància de depredadors existents,
principalment les hienes.
El tipus d’animals trobats fins ara al Barranc de la Boella són molt diversos i
evidencien que mamuts, hipopòtams, rinoceronts, cérvols, óssos, mones de
la barbaria, llops o lleons de les estepes van viure a la costa de Tarragona.
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Comença el nou curs
a la llar d’infants

Ampolles reutilitzables
de l’Escola La Canonja

Comencem el nou curs 2019/2020 amb moltes ganes i il·lusió, amb noves
experiències, noves famílies i noves emocions.

El curs passat, l’Escola La Canonja va ser seleccionada per formar part del
programa escolAQUA, un programa que fomenta l’ús de l’aigua de l’aixeta.
EscolAQUA és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa d’EMATSA
basat en la transferència de coneixement que recerca el canvi d’hàbits i la
transformació de costums.
L’objectiu general del projecte és alinear els beneficis del consum habitual
de l’aigua de l’aixeta a les nombroses iniciatives i programes vinculats a la
sostenibilitat que avui dia estan ja ben integrades a l’àmbit escolar (reciclatge, consum de proximitat, eficiència energètica...).
Objectius principals del projecte:

• Promoure la utilització de l’aigua de l’aixeta i reduir la utilització d’aigua
envasada per part del centre i de les famílies dels seus alumnes.
• Que els centres educatius esdevinguin prescriptors de l’ús habitual de
l’aigua de l’aixeta, s’empoderin i facin seu el programa EscolAqua.
Amb 5 classes obertes i un total de 60 alumnes, encara queden algunes
places per omplir.

Tot i que es tracta d’un programa educatiu que involucra a tota la comunitat educativa, a cada centre hi ha un grup impulsor, els AQUAlumnes. A la
nostra escola van ser seleccionats els alumnes de 4t de primària.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
Durant el curs passat aquests AQUAlumnes van desenvolupar les quatre
fases del projecte: diagnosi, investigació, comunicació i avaluació.

A l’AMPA estem
molt contents!

Finalitzant el curs els AQUAlumnes van pensar que si l’escola proporcionava
una ampolla reutilitzable reduiríem el consum del plàstic de manera significativa. L’Equip Directiu va valorar la proposta molt positivament i aquest curs
escolar 19-20 ha decidit regalar a tot l’alumnat una ampolla reutilitzable.

I volem compartir aquesta
alegria amb vosaltres.

Qualsevol alumne que es matriculi a la nostra escola tindrà una carmanyola i una
ampolla corporativa.

Tenim pàgina web nova!
L’adreça és https://ampaescolacanonja.wordpress.com/

Què us semblen?

Volem agrair la feina de la María Jesús Peralta, que l’ha dissenyada. Aquest serà un
nou espai per trobar-nos, per compartir informació i perquè tots i totes estiguem
ben informats de tot el què és important!
Web nova AMPA

Consulteu-la i feu-la vostra.
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I, recordeu, tots i totes som AMPA!

Escola la Canonja
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Subvenció llibres
i material escolar

Motxilles plenes de
llibres i il·lusions renovades
Iniciem un nou any a l’institut Collblanc. Pot semblar un tòpic però moltes
persones mesurem el temps segons el calendari escolar. El nostre any comença al setembre quan tornem a les rutines, als horaris i a les aules amb
les motxilles plenes de llibres i il·lusions renovades.
Ja han arribat els nous professors i els nous alumnes. Noves energies per
encarar un nou curs. A tots ells, els donem la benvinguda i els convidem a
anar descobrint el nostre institut.
Com a novetat més destacada, enguany inaugurem un programa de formació i inserció laboral de muntatge i manteniment d’equips informàtics, per
alumnat entre 16 anys i 21 anys interessat en aquest àmbit de la tecnologia.
També tenim la nova oferta d’activitats extraescolars amb molta varietat com
tennis taula, bàsquet, futbol sala, voleibol, handbol, hip hop, escacs i robòtica.

Ajuts estudis
universitaris

Fins el 31 d’octubre es
poden sol·licitar els ajuts per
llibres i material escolar i per
estudis universitaris
El 31 d’octubre finalitzarà el termini per presentar les sol·licituds per les
concessions de les subvencions individuals per despeses de llibres i material
escolar i pels ajuts per estudis universitaris, curs 2019-2020.
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els alumnes empadronats al
municipi de la Canonja abans del dia 1 de gener de 2019, i que assisteixin als
centres de Llars d’infants, d’Educació Especial, d’Educació Infantil, Primària,
Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Secundària Obligatòria i Batxillerat, públics i privats, concertats assignats pel Departament
d’Ensenyament; i els estudiants que assisteixin a les universitats públiques.
Aquestes subvencions estaran destinades als alumnes que les sol·licitin formalment a l’Ajuntament o a través del catàleg de tràmits (Subvencions)
de la seu electrónica. Recordem que cal justificar la despesa derivada de
l’obtenció de llibres i material escolar.
Els sol·licitants d’aquestes subvencions han d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament, així com amb la
Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Per tal de beneficiar-se de les subvencions per estudis universitaris també
s’han de complir els següents requisits específics:

Projectes nous que conviuran amb els que ja tenim: un llibre a la motxilla, amb
el qual potenciem l’hàbit de la lectura; el musical, en què brillen els alumnes que
tenen l’habilitat de cantar, ballar i actuar; l’hort, per potenciar la sostenibilitat
i l’ecologia; les activitats esportives, per evitar el sedentarisme; concursos, per
premiar els millors alumnes; sortides, per a divertir-nos aprenent; la biblioteca,
on poden agafar llibres, jugar a escacs, etc. Tots amb l’objectiu de millorar les
habilitats dels nostres estudiants, potenciant els seus punts forts i millorant els
febles, creient fermament en l’oportunitat que ens dóna l’educació.
Volem inaugurar, doncs, el curs i donar-vos a tota la comunitat educativa la més
sincera benvinguda, recordant la importància del que fem cada dia tots junts en
aquestes aules, que no és una tasca qualsevol sinó que com deia Nelson Mandela:
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”.

Institut Collblanc

• Tenir menys de 26 anys o acreditar estar en situació d’atur en el moment de presentar la sol·licitud.
• Estar matriculat a una universitat pública per tal d’obtenir el títol oficial de
grau universitari, amb un mínim de 25 crèdits nous, durant l’anualitat 2019.
• Excepcionalment, es concedirà un import addicional de 125 € a
aquells estudiants universitaris que acreditin estar matriculats a 50 o
més crèdits nous durant l’anualitat 2019, sempre que 25 crèdits o més
corresponguin al curs 2018-2019. L’ajut excepcional previst al present
apartat no podrà ser sol·licitat per persones beneficiàries de l’ajut en la
convocatòria de l’any precedent.
• Queden exclosos d’aquesta convocatòria els alumnes d’estudis de
tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització, màsters i estudis de
postgrau.
11

CI
A
NO
TÍ
SE
RÀ

Biblioteca amb DO
Aquest setembre, la Biblioteca Pública de la Canonja ha començat el nou curs
amb diferents activitats. I és que, enguany, la Biblioteca Pública de la Canonja
ha entrat a formar part de les Biblioteques amb DO.
Aquest projecte reforça els recursos informatius sobre la cultura vitivinícola que
ofereixen les biblioteques i els dinamitza a través d’un programa d’activitats culturals variades i per a tots els públics. Per això, es va dur a terme la conferencia
De vins i de mots, a càrrec de David Vila i Ros, plantejada com un punt mig entre
un recital i una xerrada oberta i participativa, on els contes es van intercalant
amb curiositats sobre les paraules i les expressions del món del vi.

El passat dia 2 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de Carnaval en que es van començar a preparar els diferents actes per a l’any vinent.

Durant tot el mes de setembre a la
biblioteca s’hi ha pogut trobar un
expositor de llibres relacionats amb
el món del vi i, el primer dimecres
d’octubre, el conte que va estrenar
aquesta nova temporada del Senalló de Contes va ser “El raïm trepitjat” a càrrec de Keke Shuga, que va
ajudar als més petits a conèixer el
món de la vinya i el vi.

La Comissió està formada per membres de les comparses Associació de Veïns
del Sector Nord, MC, Orfeó Canongí, Chavalitos, Colla Pessigolla i Picarols, i
dues persones escollides per la regidoria de Festes. La Comissió de Carnaval
és l’encarregada d’assessorar en la preparació d’aquesta festa que cada any
mou més persones al nostre poble.

A l’octubre també es torna a reprendre l’activitat del Club de
Lectura d’Adults que comença la
temporada llegint el llibre “El hijo de la vid” tancant així les activitats relacionades amb les biblioteques amb DO, i el club de lectura infantil.
Per altra banda, la biblioteca també ha volgut commemorar els 100 anys del
naixement de Joan Brossa amb l’exposició Brossa polièdric, concebuda per
Judith Barnés, una proposta divulgativa amb la voluntat de donar a conèixer
la trajectòria vital i professional del poeta.
Dins d’aquesta commemoració
la biblioteca també va programar
l’activitat “Brossabreakout: El secret de l’artista”, a càrrec de Teresa
Saborit. Un taller on en els participants van tenir una hora per obrir
una misteriosa maleta plena de cadenats, amb el nom de «Joan Brossa» escrit en un lateral. L’atzar va
portar als participants a descobrir
una obra brossiana desconeguda
per al gran públic.
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La Comissió de Carnaval
comença a preparar el
Carnaval 2020
Entre les decisions preses, es va acordar que a partir del dia 14 d’octubre
s’inicia el període d’inscripció de les comparses que desitgin participar a la
Rua de Carnaval de l’any 2020, prevista per al diumenge 23 de febrer.

Dos dies de
Castanyot
de la Por
Enguany comptem amb una nova edició
del Castanyot de la Por plena de novetats i amb un nou format de dos dies
dissenyat pel grup de premonitors i
adolescents del Casal. Una iniciativa
conjunta de les regidories d’Acció Social i de Joventut de l’Ajuntament de
la Canonja.
Les sales del Casal estaran ambientades de manera terrorífica i amb un
sospitós missatge. Un estrany guia
acompanyarà a les persones que tinguin la valentia de descobrir el que
s’amaga entre les parets del Casal.
T’atreveixes a participar-hi?
Castanyot de la Por VOL I: dimecres 30 d’octubre de 18 a 20 h.
Castanyot de la Por VOL II: dijous 31 d’octubre de 18 a 20 h.
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Final de novembre màgic
A finals de novembre torna el Teatre Màgic a la Canonja amb dos espectacles per a tots els públics, al saló d’actes de l’escola a les 6 de la tarda.
El dijous 28, el Mag Pepe Lirrojo presentarà el seu nou espectacle per a tots
els públics, des dels avis que tornaran a sentir-se nens, fins als més petits,
ja que la màgia on es gaudeix realment és en el seu món, el món de la imaginació i la il·lusió.
L’endemà, el festival Teatre Màgic presenta la seva gala familiar on tota
la família quedarà bocabadada, un fantàstic espectacle de la companyia
Calamidad y Desastre amb aparicions, desaparicions, transformacions i la
complicitat del públic assistent.

El poliesportiu
amplia el seu horari
Per petició dels socis i usuaris i per equiparar-se amb els centres esportius
d’última generació, el Poliesportiu Josep Canadell i Veciana ha començat el
nou curs amb un nou horari.
El nou horari, de dilluns a divendres de 7 h a 22.30 h i els dissabtes de 9 a 19
h, vol satisfer a totes aquelles persones que, sobretot per motius laborals, van
al gimnàs molt d’hora al matí o tard al vespre.
El gimnàs del poliesportiu de la Canonja segueix en constant adaptació i evolució amb mesures com aquesta i amb la implantació de noves activitats i serveis.

Una demostració d’enginy de dos genis. Tot això, barrejat amb un humor
intel·ligent i molta espontaneïtat.

Música a la tardor
Imagina l’experiència de viure un concert enmig dels músics. Ho podràs fer el
dia 8 de novembre a dos quarts de nou del vespre a la sala d’actes de l’escola.
L’Ajuntament de la Canonja i El Patronat de Cultura del Castell de Masricart
presenten a Bemba Saoco i el seu espectacle 360°.

El Casal, un espai
de joc i aprenentatge
El Casal ha tornat a obrir les seves portes amb diverses novetats per aquest
curs. S’han creat noves activitats com la d’exploradors, el Món o el Punt de
Trobada. Centrades en l’autoconeixement i desenvolupament del propi infant, així com del seu entorn. Un altre dels punts forts del Casal és el treball
amb les famílies, per això, aquest any apostem per ampliar les activitats destinades a pares i mares, i al treball de les competències familiars. Com sempre, mantenim les activitats de grups d’edats, esport, reforç lúdic i acadèmic
i les dinàmiques artístiques i emocionals. Recordem que el servei del Casal és
gratuït i obert a tots infants i joves del municipis de P4 a ESO.

Un concert on l’espai entre els músics i el públic es dissol. Escoltaràs la música amb auriculars wifi d’altíssima qualitat. Tindràs el músic al costat podràs
copsar les emocions a tocar, tal i com si ens trobessin a la cuina d’un gran
restaurant gaudint dels plats i de la seva preparació a l’hora.
Una nova manera d’entendre el directe que podràs gaudir de manera gratuïta. Cal passar a recollir la invitació al Castell de Masricart (màxim quatre per
persona i fins esgotar aforament) a partir del dia 28 d’octubre.
Si vols fer un primer tast,
els pots trobar a
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Anada
al Liceu

Gent Gran Activa
presenta el nou curs

L’Ajuntament de la Canonja s’adhereix un any més a la campanya “Liceu al territori”. Enguany des del nostre poble podrem assistir a la representació de la
sarsuela “Doña Francisquita” d’Amadeu Vives i dirigida per Lluís Pasqual.

Com cada any, a finals de setembre l’àrea d’Acció Social i Ciutadania celebra
la reunió informativa del nou curs de la Gent Gran Activa de la Canonja.
Una sessió participativa per informar dels tallers i activitats que es duran
a terme al llarg del curs i presentar les persones encarregades de dirigir
aquestes activitats.

Les entrades, que són limitades, són per a la representació del dia 17 de novembre a les 6 de la tarda. Està previst sortir de la Canonja a les 4 de la tarda.
Les inscripcions es podran fer a partir del dia 22 d’octubre al Castell de Masricart (plaça del Castell, 1) en l’horari habitual d’atenció al públic. El preu que
inclou l’entrada i el transport en autocar és de 70 €.

La reunió va tenir un gran èxit de participació. Pràcticament totes les persones inscrites a les activitats hi assistiren i, després de les explicacions, van
poder exposar els seus dubtes i propostes de millora.

Les places són limitades i les entrades s’assignen en funció de la disponibilitat del Gran Teatre del Liceu.

Engeguem el 35è!
L’Escola d’Adults la Canonja ha iniciat aquest mes d’octubre els diferents cursos
que es desenvoluparan durant el seu 35è aniversari de funcionament continuat.
El 30 de setembre, a la sala Polivalent del Centre Cívic, es van concentrar
bona part dels 50 alumnes que participaran durant aquest curs 2019-2010
en algun dels programes d’ensenyament de català, inicial i intermedi, d’informàtica i de formació instrumental o bàsica.
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La regidora d’Ensenyament, Lucía López, present a l’acte, va donar la benvinguda
i va engrescar l’alumnat a participar de manera activa als programes, destacant
l’interès de l’Ajuntament a promoure la formació d’adults. Per la seva banda, la
mestra d’adults, la Montse Solé, va voler felicitar l’alumnat per haver pres la decisió d’assistir a l’Escola d’Adults ja que considera que és una manera intel·ligent
d’aprofitar el temps i de continuar un procés d’aprenentatge que no té fi.

La novetat del curs 2019-2020 és que l’espai d’informàtica es dividirà en tallers trimestrals. Aquests tallers tractaran la creació de diapositives i edició
de fotografies online, aprendre a utilitzar les aplicacions bàsiques del mòbil,
el Google i les xarxes socials i la iniciació a la informàtica per a persones que
no han fet anar mai un ordinador o que fa molt temps que no n’utilitzen un.
També s’ha format un grup de Tai-Txi que tindrà continuïtat tot el curs. El grup de
senderisme que recorrerà diferents camins del municipi els dilluns al matí... I com
cada any, seguirà la coral, els balls, la gimnàstica, els jocs de memòria, el grup de
sardanes, el taller de manualitats i els jocs (petanca, billar, dominó i cartes).
Finalment, ja s’ha programat la tradicional festa de la Castanyada de la Gent
Gran Activa, oberta a tothom, pel dia 29 d’octubre. A més a més de menjar
castanyes la Coral Municipal de la Gent Gran Activa oferirà un concert i
presentarà la seva nova directora, la Sra. Fer Galland.
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L’Ajuntament oferirà embuts
d’oli usat per facilitar-ne la
recollida i el reciclatge

Encesa de les llums de Nadal

La regidoria de Media Ambient està preparant una
campanya de sensibilització per fomentar el reciclatge d’oli usat. Per facilitar-ne la recollida l’Ajuntament
oferirà embuts, que es podran passar a recollir al Castell de Masricart a partir del 4 de novembre.

A l’acte s’hi podran escoltar les tradicionals cantades de nadales i hi haurà
coca per a berenar.

El dijous 5 de desembre se celebrarà l’encesa simbòlica dels llums de Nadal
a la plaça del Castell. L’acte comptarà amb l’actuació del cor Al·leluia que
estarà acompanyat de la Coral de la Gent Gran i l’Escola la Canonja.

El reciclatge de l’oli domèstic és molt
important perquè, si no es fa aquest petit gest, l’oli té greus
conseqüències en les aigües residuals, tant per a la xarxa de
clavegueram com pel medi ambient ja que un litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua i la depuració d’oli en l’aigua és molt
costosa, per tant, fa augmentar els costos econòmics del servei
de depuració municipal.
A més a més, la majoria dels embussos
en la xarxes de sanejament són provocats per l’oli
que es tira pels desaigües. Sense oblidar que l’oli de
cuina és un producte orgànic, per tant, al ser abocat pels desaigües es converteix en aliment de rates,
paneres, cucs, etc.
En canvi, l’oli de cuina pot ser reutilitzat, ja que és la matèria primera (després
de ser tractat) per a la producció de biocombustibles, que contaminen un 80%
menys que la resta de gasolines i petrolis per la seva baixa emissió de CO2.
Per tant, si senzillament reciclem l’oli de cuina usat eliminem un residu contaminant, millorem la reutilització
de l’aigua depurada, abaratim els processos de depuració
de les aigües residuals, reduïm la degradació i obstrucció
dels sistemes de sanejament, disminuïm la probabilitat de
proliferació d’organismes vius a les xarxes de sanejament i
reduïm la dependència energètica amb l’exterior.
Recordem que a la Canonja hi ha tres punts de recollida d’oli:
· A l’illa de contenidors de davant de l’Escola la Canonja
· Al Centre Cívic
· A l’illa de contenidors del camí del cementiri

Xerrades per la salut i el
benestar de la gent gran
Aquesta tardor es torna a engegar a la Canonja el Programa d’Educació Sanitària
de la Gent Gran (PESGG) sobre el bon ús dels medicaments. Aquesta és una iniciativa que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comunitaris
amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i millorar
les habilitats en el seu maneig. El projecte és fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i el CatSalut.
L’any passat l’Ajuntament de la Canonja es va sumar al programa que es duu a
terme arreu de Catalunya i que està integrat en el projecte europeu “Envelliment
actiu i saludable”, on es recullen iniciatives engegades a tot Europa enfocades a
perllongar una vida activa i independent a la gent gran.
L’edició d’enguany ofereix nous temes a tractar. Al nostre municipi el farmacèutic comunitari Sr. Oriol Escoda Llop impartirà dues xerrades a la sala
polivalent del Centre Cívic de les 9.30 h a les 11 h, el divendres 18 d’octubre
parlarà sobre “Què cal saber del dolor” i el divendres 15 de novembre “Què
cal saber de la salut bucodental”.
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Salvador Ferré
Budesca

moure la seva posada en funcionament i a
això ens comprometem. En el cas de la Canonja treballarem per a que la Generalitat
doni resposta a les nostres demandes per a
l’establiment d’aquest servei al nostre poble,
facilitant l’emplaçament per construir-lo i
col·laborant en allò que sigui necessari com
ja vam fer en el cas del consultori mèdic.

Que cada palo aguante su vela
Fa uns dies va aparèixer en un mitjà de comunicació d’àmbit provincial una notícia que
feia referència a un estudi de la plataforma
“El Sector Público” on es destacava la primera
posició de l’Ajuntament de la Canonja, compartida amb Sant Fruitós de Bages, pel que fa
a la qualificació creditícia dels ajuntaments
catalans amb una puntuació de 100, la màxima que es pot atorgar.
L’estudi també feia referència a la liquiditat,
un apartat en el que el nostre Ajuntament
ocupa el quart lloc català. Aquestes dades
posen de manifest una bona situació econòmica fruit de disposar d’uns ingressos suficients, però també d’actuar amb previsió i
d’una gestió municipal prudent i responsable
tant d’aquest equip de govern com dels anteriors, el que també ens ha permès des de ja fa
uns anys tenir la ràtio de deute a zero.
El fet de disposar d’aquesta situació econòmica tan saludable ha servit darrerament
d’argument per a que alguns grups municipals facin propostes en el sentit que
l’Ajuntament es faci càrrec d’inversions i
competències que correspondrien a altres
administracions, i que la llei de bases de
règim local i la resta de normatives no consideren pròpies dels ens locals.
Està clar que un Ajuntament ha de vetllar
pel benestar dels seus conciutadans, però
hi ha competències, com per exemple la
sanitat, l’educació o els serveis socials especialitzats, que són de la Generalitat i
d’altres com pot ser el tractament d’aigües
residuals, que és de l’Agència Catalana de
l’Aigua, o el traçat de la N-340 que és de
l’Estat. Si des de l’administració municipal
acabéssim fent-nos càrrec de competències que no ens corresponen, i més quan
algunes d’elles són d’un alt cost, a la llarga
podríem posar en perill aquesta sanejada
situació econòmica del nostre municipi.
Un exemple de competència impròpia dels
ajuntaments és la construcció i la posterior
gestió d’un centre de dia per a gent gran,
que n’és pròpia de la Generalitat tal i com
estableix la llei 12/2017 de serveis socials
de Catalunya quan defineix els serveis socials especialitzats i quina és l’administració
competent. Els ajuntaments podem pro16

Nosaltres tenim molt clar que insistirem i
reclamarem a les instàncies que calgui que
cadascú assumeixi les pròpies responsabilitats. Al nostre Ajuntament hi trobaran
diàleg i col·laboració, sempre ho hem demostrat, però al que no estem disposats
és a treure les castanyes del foc a la Generalitat ni a cap altra administració; com
es diu en castellà: “Que cada palo aguante
su vela”.

Oriol Olivé
Barberà

Situacions d’emergència
Aquest mes de setembre ha vingut marcat
per una campanya que ha volgut posar la
problemàtica del canvi climàtic a l’ordre del
dia. Una campanya duta a terme per organitzacions del tercer sector i que la societat s’ha
fet seva. Entre d’altres objectius, la mobilització pretenia forçar que des del món polític
s’utilitzin totes les potencialitats de les institucions per tal de començar a revertir el canvi
climàtic. I diem començar a revertir perquè,
fins al moment, podem dir que les úniques
polítiques que hem vist han estat merament
gestos simbòlics. Atònits i agònics, observem
com s’està mercadejant amb l’emissió de CO2
i com les resolucions a nivell mundial són paper mullat. Naomi Kein diu que l’eradicació
del canvi climàtic és senzillament impossible
per un mercat lliure i addicte al creixement.
Així va ser com Som Poble, juntament amb ERC
i amb el suport de la Canonja 3, vam presentar
una moció per declarar l’emergència climàtica.
Una moció que més enllà de declarar l’emergència climàtica també proposava estratègies
concretes per tal que des de la Canonja és comencés a lluitar contra el canvi climàtic. Entre
d’altres punts es proposava arribar al ple autoconsum elèctric 100 % renovable i impulsar
una mobilitat sostenible. Aquesta moció no va
ser aprovada. El partit del govern la va rebutjar tot al·legant que no tenia temps per debatre-la, tot i expressar que en el fons hi estava

d’acord. És veritat que ens hem de donar més
temps per debatre, però també és prou veritat
que tots fem mans i mànigues per poder acordar punts al ple municipal. Ara bé, la negativa
de l’equip de govern diu molt poc d’aquest
govern vers les polítiques pel canvi climàtic.
No comprenem com un Ajuntament que vol
entrar al pacte d’alcaldes pel canvi climàtic, un
pacte molt més exigent que la moció presentada, no aprova una moció d’aquest tema en
l’àmbit municipal.
I aquesta moció la plantejàvem en aquest ple
perquè creiem que es tractava d’una situació
d’emergència i, per tant, que havíem d’aprofitar el moment. Una situació d’esgotament
del planeta, que fa temps que ens està donant símptomes agònics que ens han de fer
replantejar la nostra manera de fer.
No podem oblidar que aquests dies també
estem vivint un moment social i políticament complex. Podem afirmar que també
és un estat d’emergència. Una situació a la
qual ens hi ha evocat un estat que no deixa
que els ciutadans puguem decidir votant en
unes urnes. Un Estat que ens castiga colpejant i encarcerant. A les portes de la sentència pels fets ocorreguts al nostre país,
cal que des de la societat donem respostes
clares i que li diguem al poder quina és la
solució que volem. Tant amb el canvi climàtic com amb d’altres problemes que vivim,
la solució passa per prendre consciència,
actuar i no recular.

Francisco
Gómez Torres

La razón de existir de todas las administraciones es la de dotar de servicios básicos
a la ciudadanía. De las tres administraciones (estatal, autonómica y local), la más
importante y la que más incide en la vida
cuotidiana de todos nosotros es la local.
Es deber del Ayuntamiento garantizar de
ciertos servicios y seguridad a los vecinos
de su localidad.
Hace tiempo que vemos con preocupación cómo gradualmente ha aumentado el
número de vehículos que circulan a toda
velocidad por nuestras calles, poniendo en
peligro a peatones y otros vehículos. Ya no
solo lo hacen en calles rectas y largas, ahora cualquier avenida puede convertirse en
algo parecido a un circuito de velocidad.

Por todo ello, en el pasado pleno, celebrado el
26 de septiembre, presentamos un ruego en
el que se ha solicitado, entre varias cosas, un
estudio para detectar las calles más afectadas
y valorar la manera más correcta de proceder
en cada una. Por ejemplo, colocando pasos
peatonales elevados (como en la C/ Carrasco
i Formiguera). Esta medida obliga a frenar al
vehículo sin dañar los neumáticos y evita los
ruidos que puede provocar un badén.
A parte de las muchas medidas disuasorias, físicas y pasivas que pueda haber, sería igualmente necesario tomar medidas
desde la regiduría de Área de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil, en lo que al
cuerpo de Guardias Municipales se refiere.
Regular el tráfico a la hora de entrada y
salida del colegio no es suficiente. Realizar
más controles para evitar que se den situaciones de conducción temeraria, que se
declare una semana de la Seguridad Vial y
desde el cuerpo de vigilantes se den cursos
de educación vial son algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo para, poco
a poco, concienciar a la población de todas
las edades de la necesidad de respetar a los
demás, sobre todo en nuestras calles.

Maite Olivé
Guinovart

Aquest segon ple va ser dirigit pel primer tinent d’alcalde. Com he dit abans, la sessió va
anar més relaxada, més enllà dels somriures
de complicitat quan ens equivocàvem en una
paraula, deixant clar que ells són gats vells i
nosaltres uns pardalets, i els comentaris fora
de lloc fent al·lusió a temes que es tracten
a la Generalitat o a l’Estat, temes que d’altra
banda no tenen res a veure al que venim a
fer a l’Ajuntament, perquè nosaltres no hem
vingut a fer “política de altos vuelos” ni a barallar-nos amb ningú per coses que no tenen
res a veure amb el dia a dia del nostre poble.
Hem vingut a fer feina, a treballar pels nostres veïns, hem vingut a aconseguir que
es facin polítiques per recuperar el nostre
comerç, per trobar solucions per l’habitatge
perquè la gent no hagi de marxar del poble,
per donar solucions a la nostra gent gran
fent un centre de dia i que no hagin de marxar perquè els cuidin a fora. Doncs bé, vam
haver de sentir que “això és un “marrón“
que s’haurà de menjar l’Ajuntament”. Per
nosaltres no es cap “marrón”, és la nostra
obligació perquè parlem dels nostres pares,
les nostres mares i les nostres àvies i avis.
Hem vingut perquè els nostres veïns puguin
gaudir de l’esport, d’espais verds per passejar i gaudir en família i amb els amics i amigues, hem vingut perquè tenim unes rambles plenes de canalla jugant i no hi ha cap
protecció per ells i nosaltres els volem sans
i estalvis, hem vingut perquè volem que el
jovent tingui més protagonisme, perquè ells
estan disposats, preparats i són el futur.
De res ens serveix tenir un segell que digui
que tenim l’ajuntament més ric de Catalunya, si això no es tradueix en una millor
qualitat de vida pels veïns i veïnes del poble.
És per això que continuarem defensant aquells
projectes que creiem que poden ajudar a millorar al benestar dels nostres veïns i veïnes.

El que hem vingut a fer
Fa uns dies vam assistir al segon ple de
l’Ajuntament des de les darreres eleccions.
Aquesta vegada el ple va discórrer més
relaxat que el primer. Malgrat això, ens
continuem trobant algunes actituds que
creiem que no ajuden al bon desenvolupament de la feina que tractem de fer.
En general he de dir que al primer ple els
quatre regidors nous anàvem una mica
perduts. És normal, era la primera vegada
que formàvem part d’un ple, tot era nou,
no hi ha manual i ningú ajuda, sinó tot al
contrari, tot és impaciència i entrebancs
per part del senyor alcalde al que sembla
que li fem més nosa que una altra cosa.

Marc
Riu i Rusell

Alegria, que és festa major
“Alegria, que és festa major”. D’aquesta manera comença la cançó de la Trinca que tantes revetlles ha amenitzat i que expressa de
manera divertida el què ha de ser una festa
major. I ja passada, hauria de ser moment
per a fer reflexió i obrir debat, tant dels actes

S LS
UP PA
GR ICI
UN
M

Además, gracias a algunos vecinos nos hemos hecho eco también de su malestar y
preocupación por dicha situación y sabemos que se han estado recogiendo firmas
para tomar medidas en ciertas calles en las
que la situación es insostenible.

com del concepte de com s’ha de desenvolupar aquesta celebració. Hi ha molts temes a
tractar, però des del nostre Grup Municipal
voldríem posar èmfasi en uns en concret que
considerem que tenen rellevància especial.

L’inici d’aquesta celebració és el pregó, que
dóna el tret de sortida. Seria bo que es fes de
cara a tota la població. Relegar-ho a una sala
del Castell de Masricart fa que aquest acte
perdi força, que no tingui l’impacte que hauria de tenir. A més, comporta una certa diferenciació classista, fet que s’accentua a l’hora
del refrigeri (uns al pati del Castell i els altres
a la Plaça del Castell). Actes com aquest no
ajuden a la cohesió de la població. Aprofitem
des d’aquest espai per reclamar, com va fer el
pregoner Lluís Miquel Hurtado, un merescut
homenatge a Raül Vilanova, que tant ha fet
per la cultura de la Canonja.
Alguns dels esdeveniments es produeixen
seguint un protocol antic, marcant molt la
diferència entre el que s’anomena autoritats i la resta de la població. Una reflexió
sobre aquesta manera de fer caldria posar-la sobre la taula.
El Parlament Europeu ha aprovat la prohibició de la utilització de plàstics d’un sol ús
a partir del 2021, però ja convé avançarse. A moltes poblacions ja s’estan utilitzant
gots reutilitzables, entre altres. Però a la
Canonja això encara no ha arribat. Aquesta
és una petita acció que es podria fer i estem convençuts que moltes entitats estarien encantades de col·laborar-hi.
Aquí lliguem el paper de les entitats a les festes. Aquestes juguen un paper molt important a la vida del poble. A les festes caldria
veure-les participar més activament. I fer-les
participar prenent l’Ajuntament una posició
pro-activa i col·laborant activament amb
elles per tal de fer una Festa Major amb més
personalitat, més dinàmica i participativa.
La violència masclista és una de les grans xacres que està assolant la nostra societat. A les
notícies no parem d’escoltar actes d’aquest
tipus, molt sovint relacionats amb actes on
s’aglomera molta gent. Els Punts Violetes es
presenten com una bona iniciativa per a lluitar contra això, essent espais a on es preparen una sèrie de protocols per actuar davant
d’una agressió masclista i també poden ser
un bon espai de pedagogia. Caldria fer un pas
endavant i potenciar espais d’aquest tipus.
Aquest és el nostre convenciment: amb el
treball de tots i totes podrem tenir la Canonja que ens mereixem, que anhelem i
somniem. Aquesta ha estat i serà sempre
la nostra postura.
17
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La Setmana de
la Ciència a la Canonja
Del 8 al 17 de novembre se celebrarà a Catalunya la 24a Setmana de la Ciència.
Durant la Setmana de la Ciència se celebraran tot un munt d’activitats de
divulgació científica arreu del nostre territori. Jornades de portes obertes,
exposicions, xerrades, jocs, tallers científics… tot un ventall de possibilitats
a l’abast de tothom.
Els temes centrals de l’edició d’enguany són, d’una banda, la taula periòdica,
amb motiu de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics,
i, de l’altra, diferents persones que han estat referents als respectius camps de
coneixement com ara l’ecòleg Ramon Margalef, enguany es commemora el
centenari del seu naixement; l’enginyer i inventor Narcís Monturiol, amb motiu

del bicentenari del seu naixement; Margaret Hamilton, qui va liderar el desenvolupament del programari de navegació on-board per al Programa Espacial
Apollo, amb motiu del 50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna; i el
polifacètic Leonardo da Vinci, en commemoració dels 500 anys de la seva mort.
Al nostre poble, la biblioteca ha fet un recull bibliogràfic referent les temàtiques d’enguany. Per altra banda, des del Patronat de Cultura s’han programat algunes activitats en relació al món de la divulgació científica que us
mostrem en aquesta mateixa pàgina.
La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació a la que s’hi adhereix l’Ajuntament de la Canonja.

Monòlegs científics

Els últims neandertals

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
Centre Cultural Castell de Masricart. Plaça del Castell, 1
2/4 de 8 del vespre | Adreçat al públic adult i estudiants

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
Hort del mas de l’abeurador (Carrer Camí de Reus, 37)
11 del matí | Adreçat a tot tipus de públic

L’any passat ens ho vam passar d’allò més bé amb aquesta colla de frikis de l’humor i de la ciència. Ens van avisar que tindríem una experiència única i repetible!

Sabíeu que al barranc de la Boella s’han trobat eines fabricades per neandertals? Que sabem d’aquesta espècie? Quines teories científiques existeixen sobre l’extinció d’aquests homínids?

I així és! torna de nou al Castell de Masricart The Big Van Theory, amb nous monòlegs científics per descobrir què va ser abans si l’ou o la gallina, quina ciència
hi ha darrera d’una canya de cervesa ben tirada, o si pot existir vida de veritat a
altres planetes o únicament microbis menyspreables.
A partir d’una introducció còmica sobre els científics i el frikisme, s’enllacen una
sèrie de monòlegs sobre ciència que acaben en un torn obert de paraules on el
públic pot exposar els seus dubtes sobre qualsevol tema de ciència interactuant
amb els científics que presenten l’activitat.

Miquel Guardiola, responsable de l’Àrea de Socialització de l’Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució social (IPHES) respondrà de manera
didàctica i pràctica a totes aquestes preguntes i intentarà resoldre tots els
dubtes que tinguem sobre els neandertals. De fet, l’IPHES està treballant des de
l’any 1983 a l’Abric Romaní de Capellades, La seva investigació és pionera dins el
camp de la ciència arqueològica, han permès situar l’Abric Romaní com el registre
més important i clau per conèixer com vivien els nostres avantpassats prehistòrics
neandertals entre 75.000 i 40.000 anys abans dels present.

Es tracta d’un espectacle viu, científic i “gamberro” on descobrirem els misteris de
la ciència però sempre de forma divertida. Els científics de Big Van ens demostraran
que “la ciència mola”, com ho han fet ja amb més de 100.000 espectadors. Si vas
assistir l’any passat, segur que tornaràs, i si no vas venir, no t’ho perdis enguany!

L’activitat inclou diverses demostracions, una exposició de rèpliques i reproduccions de diferents materials. Anteriorment a aquesta activitat, s’hauran portat a
terme a l’escola la Canonja i a l’institut Collblanc tallers pràctics sobre prehistòria adreçades als més de 200 alumnes de sisè de primària i primer d’ESO.

Visita al centre
de producció de BASF
18

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
Sortida amb autocar des de l’Avinguda del Sector Nord – Rec de Bardina
| 10 del matí – Tornada al voltant de la 1 del migdia
Places limitades. Inscripcions: Al Castell de Masricart i a www.lacanonja.cat
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L’AGENDA d’octubre i novembre 2019
FINS EL 9 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ:
BROSSA POLIÈDRIC

Matins de dimarts, dimecres
i divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns a
divendres de 16 a 20 h, al Castell de Masricart

DIMECRES 30 D’OCTUBRE

CASTANYOT DE LA POR VOL. I
HORA I LLOC: De 18 a 20 h al Centre Obert

HORA I LLOC: A

HORARI I LLOC:

DIJOUS 31 D’OCTUBRE

CASTANYOT DE LA POR VOL. II
DEL 10 AL 25 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ:
“PERIFÈRIA D’UN SOMNI”
EL CINEMA DE PASOLINI VIST
PER 6 DIBUIXANTS
HORARI I LLOC: Matins

de dimarts, dimecres
i divendres de 9 a 13 h i tardes de dilluns a
divendres de 16 a 20 h, al Castell de Masricart

INAUGURACIÓ: El 10 d’octubre a les 19.30 h, al
Castell de Masricart

HORA I LLOC: De 18 a 20 h al Centre Obert

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE

SENALLÓ DE CONTES:
“CONTES DE TARDOR I LA
CASTANYADA” AMB L’AGUS FARRÉ

HORA I LLOC: A les 17 h, a la Biblioteca Pública de la

Canonja

Centre Cívic

A les 9.30 h, a la sala polivalent del

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

SARSUELA AL LICEU:
“DOÑA FRANCISQUITA”

HORA I LLOC: A les 18 h al Gran Teatre del Liceu
PREU: 70 €, inclou entrada i autocar
INSCRIPCIONS: A partir del 22 d’octubre al Castell
de Masricart. Places limitades

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE

TEATRE MÀGIC AMB
EL MAG PEPE LIRROJO
al saló d’actes de l’Escola la Canonja

PROGRAMA D’EDUCACIÓ SANITÀRIA
DE LA GENT GRAN: XERRADA “QUÈ
CAL SABER DEL DOLOR”
HORA I LLOC:

les 11 h, a l’Hort del Mas de
l’Abeurador (Carrer Camí de Reus, 37)

HORA I LLOC: A les 18 h,

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE

A càrrec del farmacèutic comunitari de la
Canonja, Sr. Oriol Escoda Llop

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

SETMANA DE LA CIÈNCIA:
ELS ÚLTIMS NEANDERTALS

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE

TEATRE MÀGIC AMB LA COMPANYIA
CALAMIDAD Y DESASTRE
DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE

CONCERT DE BEMBA SAOCO: 360°

HORA I LLOC: A les 20.30 h, al saló d’actes de
l’Escola la Canonja

RECOLLIDA D’INVITACIONS: a partir del 28 d’octubre,

al Castell de Masricart (màxim 4 per persona i fins
esgotar aforament)

HORA I LLOC: A les 18 h, al saló d’actes de l’Escola la

Canonja

DIMECRES 4 DE DESEMBRE

SENALLÓ DE CONTES:
“ALTRES CONTES DE NADAL”
AMB MONTSE BARÓ
HORA I LLOC: A les 17 h,

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE

SETMANA DE LA CIÈNCIA: VISITA AL
CENTRE DE PRODUCCIÓ DE BASF

A les 10 h, sortida amb
autocar des de l’Avinguda del Sector Nord – Rec
de Bardina.
HORA I LLOC DE SORTIDA:

INSCRIPCIONS: Al Castell de Masricart i a
www.lacanonja.cat. Places limitades

DISSABTE 26 D’OCTUBRE

HALLOWEEN:
PASAJE DEL TERROR

ORGANITZA: Associació del Veïns del Sector Nord

CASTANYADA DE LA GENT GRAN
ACTIVA
HORA I LLOC:

A les 17 h, a la plaça de Catalunya

DIJOUS 5 DE DESEMBRE

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
HORA I LLOC: A les 18 h, a plaça del Castell

TERMINI PER PRESENTAR LES
SOL·LICITUDS PER LA SUBVENCIÓ
PER LA COMPRA DE LLIBRES I
MATERIAL ESCOLAR I PER L’AJUT
PELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Del 4 al 31 d’octubre a l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana (OMAC), al Carrer Raval, 11.

HORA I LLOC: Al vespre, al Sector Nord

DIMARTS 29 D’OCTUBRE

a la Biblioteca Pública de la Canonja

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE

SETMANA DE LA CIÈNCIA:
MONÒLEGS CIENTÍFICS

HORA I LLOC: A les 19.30 h, al Castell de Masricart

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE

PROGRAMA D’EDUCACIÓ SANITÀRIA
DE LA GENT GRAN: XERRADA
“QUÈ CAL SABER DE LA SALUT
BUCODENTAL”

A càrrec del farmacèutic comunitari de la Canonja,
Sr. Oriol Escoda Llop
HORA I LLOC: A les 9.30 h, a la sala polivalent del
Centre Cívic

INSCRIPCIONS
PER A LA RUA DE CARNAVAL
Les comparses interessades en prendre part
a la Rua de Carnaval, el diumenge 23 de
febrer del 2020, poden fer la inscripció
a partir del dia 14 d’octubre al Castell de
Masricart.
HORARI DEL CEMENTIRI PER TOTS SANTS
• 28, 29 i 30 d’octubre: obert de 9 a 18 hores
• 31 octubre, 1 i 2 de novembre: obert de 9
a 20 h,
• Diumenge 3 de novembre: obert de 9 a 13 h
(horari habitual)
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