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Serveis de l’Ajuntament

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

GUÀRDIA MUNICIPAL
Adreça: Carrer Raval, 6
Telèfon: 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
Compte twitter: @lacanonja112

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

PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita prèvia.
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari:Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30h.
Dissabte al matí de 9.15 a 12.30h.
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes,
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Cita prèvia al telèfon 696 634 997 (Loli), o directament a
Enrique (encarregat del bar de la Llar)
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.
-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat
-BANC DEL TEMPS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n. Primer pis del Centre Cívic
Telèfon: 977 54 05 10
Dimarts de 17.30 a 19h.
bancdeltemps@lacanonja.cat

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.30 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
-ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon
977 54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
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
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
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 informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari: Matí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

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

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 25 • Telèfon: 977 546 029
Horari: dimarts i dijous de 10 a 13h.
joventut@lacanonja.cat

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

-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari estiu: d’abril a octubre: de dimarts a divendres de
16.30 a 20.30h.
Horari d’hivern: de novembre a març: de dimarts a divendres
de 16 a 20h.

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cementiri Municipal
Mercat Setmanal

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

BASE Gestió d’Ingressos

Adreça: Raval, 17 baixos
Telèfon 977 54 66 43 - Fax 977 54 32 93
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 hores
bfranco@base.cat
www.base.cat

Horari d’ús de l’skatepark:

Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 del matí a 9 de la nit
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 del matí a 11 de la nit

www.lacanonja.cat
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Ajuntament de
la Canonja

Vull començar la primera editorial de l’any amb notícies positives. L’atur és una de les xacres que pateix
la societat actual degut, principalment a la situació
de crisi econòmica en la que estem immersos des de
fa anys. Però quan es fan bé les coses, els resultats
poden ser molt encoratjadors.
A la Canonja hem aconseguit un descens significatiu del nombre d’aturats durant l’any 2014. Vam
començar gener amb 552 persones a l’atur i vam
tancar l’any amb 484 aturats. El nombre de persones
sense feina ha anat baixant gradualment mes rere
mes gràcies a les encertades polítiques d’ocupació
que du a terme aquest Ajuntament.
Quan parlem de polítiques d’ocupació ens estem referint a tots aquells instruments orientats a millorar
i facilitar les possibilitats dels treballadors i aturats
a trobar una nova feina: la formació permanent al
llarg de la vida, el reciclatge professional, l’orientació
laboral, el funcionament entre la demanda i l’oferta
de feina mitjançant els serveis d’intermediació, la
inserció laboral de les persones amb més dificultats
de col·locació...
Doncs bé, a la Canonja estem duent a terme diferents plans d’ocupació per a poder contractar persones pel manteniment d’espais públics i
per dur a terme actuacions en els vestidors del camp de futbol i en els murs de pedra seca
del Camí de Reus. Unes contractacions temporals que beneficiaran a persones en situació
d’atur que no cobren prestacions i que tenen moltes dificultats econòmiques.
Un altre dels complements de les polítiques ocupacionals és la formació per aturats. Des de
l’Ajuntament s’està fomentant els cursos de formació dins la població activa i aturada de la
Canonja, amb una àmplia oferta per a diferents sectors de l’economia productiva del país.
Des de l’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica s’està fent un esforç important i una forta
inversió de més de 250.000 euros per poder donar una sortida professional a aquelles persones que han perdut la feina i que es troben en situacions d’exclusió social i laboral. Aquest
plantejament va acompanyat d’una reactivació de l’economia local, amb nous projectes
pel sector del comerç i de la restauració del municipi, com és el cas de la ruta de tapes o la
mostra d’oficis.
La situació estratègica de la Canonja, ens fa mirar el sector petroquímic com una de les
grans oportunitats que tenen els nostres joves per treballar el seu futur i el de les seves famílies. Per això, els nostres fills han d’aprofitar les circumstàncies que ens ofereix el territori
i preparar-se per un futur difícil i molt competitiu. Des de l’àrea d’Ensenyament i Ocupació
hem dut a terme xerrades informatives a l’Institut Collblanc per mostrar als estudiants els
oficis i professions que ofereix la indústria química.
Començava l’editorial dient que a la Canonja hem fet bé les coses, i l’acabo assegurant als
canongins que seguirem treballant per millorar la situació de moltes famílies del poble.
Desgraciadament 484 persones a l’atur són moltes persones. Hi ha molts joves, masses, que
encara no han treballat mai. Hem de multiplicar els esforços per a vèncer aquesta xacra a
la que estem sotmesos. Personalment crec que treballant junts, amb perseverança i sense
defallir serem capaços de donar la volta a aquesta situació.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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La Canonja amb la Marató per les
malalties del cor
El passat 14 de desembre, la Canonja es va moure per
col·laborar amb la Marató de tv3 dedicada a les malalties del cor.
El Club Excursionista La Canonja i el Grup de Teatre Camàndules, amb la participació dels Diables de la Canonja i el suport de
l’Ajuntament, van organitzar diverses activitats durant tot el dia per
tal de recaptar diners per aquest projecte solidari.
Al matí el Club Excursionista va organitzar una caminada pels voltants del poble amb la que va recaptar 494 €. Per la tarda el grup
de teatre canongí va celebrar un espectacle de varietats a l’Orfeó i
van aconseguir 1.592 € per la causa. Els Diables van finalitzar l’acte
amb un correfocs que va reunir 60 €. L’Ajuntament de la Canonja
va sumar-se a l’acte solidari i va fer una aportació de 600 euros
més. En total, la jornada solidària de la Canonja va assolir 2.746 €
per les malalties del cor.

Signatura de conveni per habilitar
un sistema de sanejament de les
aigües residuals del municipi
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi
Agustí, i l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, acompanyats pel delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim
Nin, i pel director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat
a Tarragona, Cèsar Puig, van signar, el passat 16 de desembre, un
conveni destinat a habilitar un sistema de sanejament de les aigües
residuals generades a la Canonja.

Exhibició de karate per Nadal
Des de fa anys que els alumnes de karate del poliesportiu
municipal de la Canonja duen a terme les exhibicions semestrals
del que han après a les classes. El passat 20 de desembre es va
celebrar, amb gran èxit de participació, l’exhibició de final d’any.
L’objectiu d’aquest acte, és mostrar a les famílies els aprenentatges i disciplines adquirits pels infants mitjançant demostracions
d’entrenaments, combats entre parelles, combats de grups i kates,
dividint l’espectacle en dues categories segons l’edat i el color del
cinturó.
En el transcurs de les classes anteriors a la mostra, tant el sensei
com els karatekes, gaudeixen preparant l’espectacle amb emoció.
En reconeixement al seu esforç, petits i joves varen ser premiats
amb medalles, que sempre provoquen encara més alegria i motivació als més menuts.
Tot agraint l’assistència i col·laboració de familiars i amics, us esperem a la propera.

L’acord permetrà, mitjançant una inversió superior als 859.200 euros
assumida íntegrament per l’ACA, que la xarxa del clavegueram del
municipi es connecti a la depuradora industrial de l’empresa BASF.
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha destacat que “s’ha treballat molt dur per assolir aquest acord i s’agraeix la col·laboració del
Govern de la Generalitat pels seus esforços”. Per la seva banda, el
director de l’ACA, Jordi Agustí, ha remarcat que la solució escollida
“és innovadora, no convencional i això ha provocat que hagi estat
laboriós arribar a un acord que finalment és beneficiós per a totes
les parts implicades”.
Les actuacions que es desenvoluparan arran del conveni consistiran
en una nova conducció que traslladarà les aigües residuals generades a la Canonja fins a l’entrada de la propietat de la factoria BASF,
l’habilitació d’unes bombes centrífugues i un filtre que efectuï una
correcta contenció dels sòlids superiors a un mil·límetre de gruix,
entre d’altres. Un cop les aigües siguin tractades a la depuradora
industrial de BASF -i degudament sanejades- es retornaran al mar.
Aquest acord va ser aprovat pel consell executiu de Govern el passat
4 de novembre.
L’Agència Catalana de l’Aigua aportarà íntegrament els més de
859.200 euros que costaran les actuacions contemplades en el conveni, que s’abonaran de manera fraccionada durant un període de
15 anys. Això permetrà, per una banda, poder resoldre el sanejament de la Canonja en un context en què l’ACA no pot iniciar noves
actuacions degut a l’endeutament existent, i per l’altra, garantir la
sostenibilitat econòmica de l’Agència.
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Des de finals del passat any que la Canonja ja disposa
d’una nova màquina de neteja viària. Es tracta d’un vehicle de neteja d’aigua a pressió amb unes dimensions i característiques que
la fan apta per a poder donar servei a tot el municipi, incloent els
carrers més estrets del poble.
El nou equip facilita el baldeig de voreres i calçada gràcies a la
mànega d’alta pressió que permet arribar a tots els racons de
la via pública. Aquesta adquisició de l’àrea de Neteja pública de
l’Ajuntament suposa un augment de l’eficiència als treballs de neteja viària, sumant-se al servei de l’escombradora.
L’equip de baldeig està retolat amb la imatge corporativa de
l’Ajuntament de la Canonja i el lema “La Canonja neta”.
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L’Ajuntament ha adquirit
un nou equip de baldeig

L’Agència Catalana de l’Aigua
i l’Ajuntament de la Canonja
milloren més d’un quilòmetre de
llera de la riera de la Boella

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de la Canonja han dut a terme diversos treballs de manteniment i conservació de lleres en dos trams d’una longitud conjunta de 1.100 metres
de la riera de Boella, el passat mes de desembre. Aquesta actuació,
amb un cost proper als 14.900 euros finançats en un 80% per l’ACA i
el 20% restant pel consistori canongí, s’ha realitzat en un tram urbà
del riu, fent especial èmfasi en el sector que transcorre per sota de la
carretera N-340.
Les tasques d’execució les ha desenvolupat Forestal Catalana SA, en
virtut del conveni de col·laboració signat amb l’Agència Catalana de
l’Aigua. En aquest sentit, els treballs consisteixen en l’eliminació de la
vegetació al·lòctona invasora dels marges de la llera, així com també
en la retirada de sediments dipositats al llarg de la llera.
Finalitzada l’actuació, el tram urbà de la riera gaudeix d’una major
capacitat de desguàs, reduint així el risc de desbordament en cas de
crescudes sobtades de cabal provocades per avingudes.

Ens agrada el teatre:
Hi anem!
Des de l’inici de curs, l’Escola d’Adults, ha organitzat
dues sortides a Barcelona per veure les obres “La extraña pareja”
i “Els homes són de Mart i les dones de Venus”. A l’assistència
d’alumnes s’hi ha afegit l’acompanyament de familiars i/o amistats. Ha estat, doncs, una activitat oberta que pretén apropar-nos
a la cultura.

De motius per anar-hi no ens en falten: compartir una bona estona amb els nostres, deixar per un temps les tasques quotidianes,
estimular la comunicació
opinant i comentant, experimentar els sentiments i les
emocions que ens desperta
l’obra i, sobretot, divertirnos. Una activitat que també ens comporta aprenentatges i lliçons de vida fruit
de les diverses situacions i
relacions que sorgeixen i
compartim com a grup.
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Enhorabona a tots els participants
del Concurs de Pessebres 2014
Durant el Parc de Nadal de la Canonja, l’Ajuntament va donar a
conèixer els tres guanyadors del Concurs de Pessebres 2014.
Un any més, petits i grans de les cases canongines han pogut participar al concurs de pessebres del poble. El dia 22 de desembre el
jurat va visitar les cases dels participants per avaluar cadascun dels
pessebres. La novetat d’aquesta edició ha estat la divisió dels premis
en tres categories: tradicional, modern i original.
El pessebre d’Adalía i Jordi Montero Álvarez es va endur el premi de
la modalitat tradicional, Jofre Virgili Garrigós al pessebre modern i
Lourdes Navarrete García a l’original.
Enhorabona a tots els participants pels seus pessebres creats amb
tanta manya i il·lusió!

El Nadal a l’Institut Collblanc
Un curs més, l’institut
Collblanc ha celebrat el Nadal
amb unes activitats molt especials. Per una banda, els alumnes van treballar la geometria i
els fractals d’una manera diferent. Van participar en la creació d’un arbre de Nadal amb
els seus respectius regals utilitzant més de 300 piràmides i
més de 400 cubs, entre d’altres
figures geomètriques.
Aquesta creació va estar exposada al vestíbul de l’institut
durant tot el període nadalenc.
A la pàgina web del nostre centre es pot veure el making-of.
A més a més, els alumnes de 4t d’ESO també van col·laborar en la
realització d’un calendari matemàtic per al qual, prèviament, van
participar en un concurs de fotografia matemàtica. El resultat ha
sigut tot un èxit i també es pot trobar a la pàgina web de l’institut on
hi ha l’opció d’imprimir-lo.

La Canonja solidària amb la
Campanya de Nadal de Càritas
Aquestes Festes l’Ajuntament de la Canonja ha col·laborat
amb la Campanya de Nadal de Càritas. El primer dia del Parc de
Nadal va ser una jornada festiva i solidària, ja que amb la donació
d’aliments bàsics de llarga durada l’entrada era gratuïta. D’aquesta
manera es van recollir 17 brics de llet, 2 de brou, 89 paquets de pasta, 5 de galetes, 58 d’arròs, 52 de llegums, 11 de sucre, 4 de farina, 9
llaunes de tomàquet, 9 de fruita, 14 pots d’aliment per a nadons, 5
ampolles d’oli, 6 conserves, 3 torrons, 6 capses de dolços, 15 pots de
llegums cuits, 1 de cacau, 4 d’altres aliments i 73 euros ingressats a
Càritas.
El Camp de futbol municipal i la U.D. España Canonja es van unir a la Campanya i també van col·laborar
amb l’aportació d’aliments
per a les famílies més necessitades que atén Càritas, recaptant múltiples
paquets de pasta i arròs,
pots de conserves, llet, sal,
sucre i oli, entre d’altres.
p àg. 6

Finalment, es va organitzar un multitudinari festival al qual van acudir tots els cursos de l’ESO. Per començar, el grup de teatre de tercer
va realitzar una increïble representació de l’obra de Miguel Mihura
Maribel y la extraña familia, amb una adaptació feta pels mateixos
alumnes. Tot seguit, els alumnes de primer ens van delectar amb la
ja tradicional cantata, en aquesta ocasió, la ‘llegenda de Marlet’. Tant
l’obra de teatre com la Cantata, estaran a la pàgina web el més aviat
possible perquè les pugueu gaudir des de casa.
Sens dubte, totes les activitats han sigut fantàstiques. Moltes gràcies
a tots els participants, i enhorabona!
Institut Collblanc

Benvinguda al nou any
amb l’orquestra Girasol
La Festa de Cap d’Any va portar un cop més al poliesportiu molts canongins i canongines amb ganes de passar-ho bé
i donar la benvinguda al 2015 de manera alegre i divertida, però
principalment, entre amics.
Ja sigui per sopar al mateix poliesportiu o un cop tocades les
campanades, aquest espai fou el lloc on molts canongins es donaren cita al nostre poble.
L’orquestra Girasol, amb la seva engrescadora música, acompanyà l’entrada d’any fins gairebé la matinada.

Un acurat repertori de música barroca a càrrec de
l’Orquestra Camera Musicae va ser el protagonista del concert de
Nadal d’enguany que un cop més, amb la col·laboració de la Parròquia, es portà a terme a l’església de Sant Sebastià.
Amb l’aforament de l’església gairebé complet, les persones assistents gaudiren d’aquest concert dirigit per Tomàs Grau.

Sopar Nadal de
l’Escola d’Adults
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Concert de Nadal

El final del primer trimestre coincideix amb l’inici de les festes nadalenques i com ja és tradicional l’Escola d’Adults ho ha celebrat amb un sopar on alumnes participants en els diferents programes engegats hi assisteixen per tal de passar una jornada conjunta i
distesa.
Tota l’organització de la vetllada corre a càrrec de l’alumnat que és
qui decideix quan, com i què preparar perquè el sopar sigui un èxit
comptant també amb el suport incondicional de la mestra.

Èxit de participació al Parc de
Nadal de la Canonja
Més d’un miler de nens i nenes han gaudit del Parc de Nadal
que s’ha dut a terme els dies 28, 29 i 30 de desembre al poliesportiu
de la Canonja.

Entitats, serveis i empreses participants:
Club Excursionista La Canonja, Ampa Escola la Canonja, Colla
de diables de la Canonja, Comissió de Carnaval, Agrupament
Escolta i Guia Bisbe Borràs, Col·lectiu de Dones, Amigos del
Caballo, Asociación sociocultural gitana de La Canonja, BTT la
Canonja, Grup de Gegants de l’Orfeó Canongí, PIJ la Canonja,
Biblioteca Pública, Llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança,
El Tecler, Beat Dansa
Empreses col·laboradores:
Clariant, Bayer materialscience S.L., ELIX Polymers

Amb la col·laboració d’entitats i empreses canongines, la Regidoria
de Cultura, amb la direcció tècnica d’«Enxarxa», ha organitzat novament aquest espai lúdic i participatiu que és alhora un aparador de
les activitats organitzades per les diferents entitats.
La consolidació d’aquesta fórmula organitzativa ve avalada per la
bona acollida mostrada a les gairebé 30 activitats diferents que s’hi
han dut a terme i per la valoració positiva tant de les famílies participants com de les entitats que preparen els tallers.
Des de l’Ajuntament es vol fer un esment especial a la bona disposició mostrada per les diferents entitats participants, sense les que no
seria possible aquest format de Parc de Nadal.
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El Centre d’Estudis Canongins dedica el calendari
2015 a les festes

El Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví ha editat el calendari 2015 dedicat
íntegrament a les festes que tradicionalment ha celebrat i celebra la Canonja. Els textos
que acompanyen l’edició són de Francesc Roig Queralt amb reproducció gràfica i disseny
d’Alberich fotògrafs. L’edició ha rebut el suport econòmic de l’Ajuntament de la Canonja i
també de la Diputació de Tarragona.
Totes les aportacions fotogràfiques que il·lustren les pàgines del calendari són el reflex patrimonial de la memòria festiva canongina des de les primeres dècades del s.XX fins als nostres
dies. En algunes fotos se’ns mostra com la tradició de la festa s’ha mantingut inalterable,
amb les òbvies adaptacions a la realitat social de cada moment, i en altres ocasions observarem com la innovació dels anys ha modificat els formats antics o n’ha creat de nous.
La Canonja ha sabut mantenir la seva identitat festiva com a poble amb les celebracions
continuades de les seves festes major. Però també en trobem de noves, com la celebració del
15 d’abril, per tal de commemorar la consecució de la plena municipalitat a partir de 2010.
El calendari mostra també els elements festius vinculats estretament a la dinàmica festiva de
la Canonja, així com altres manifestacions populars de gran tradició i ben arrelades com la
Cavalcada de Reis, la rua de Carnaval, la processó de Setmana Santa amb els antics armats
de postguerra o la fira Batibull.

Una nit realment màgica
El carrer Raval sembla un formiguer, són ben poques les
ocasions en que això succeeix. Des del balcó de l’Ajuntament; mentre
una veu va narrant un any més l’arribada dels patges, la visió dels
tractors carregats de joguines o les trifurques dels pastors del pessebre, es pot observar aquest anar i venir, amunt i avall de famílies que
cada cop més neguitoses esperen el moment en que Baltasar farà
el discurs que acabarà invariablement amb les paraules: «Aneu a les
vostres cases i espereu als patges que us portaran els regals que heu
demanat».
Per poder aconseguir justament això, que aquestes senzilles paraules
es converteixin en realitat, s’ha fet necessària la feina de molta gent.
Els nens i nenes de la catequesi, els tractoristes, les entitats hípiques,
el motor club, diables, protecció civil i d’altres entitats que d’una forma o d’altre col·laboren activament amb la Cavalcada de Reis de la
Canonja. Personal de l’Ajuntament, des de la brigada de serveis fins a
la guàrdia municipal. I també, diverses empreses.
Hi ha però, un actor principal sense nom, algú a qui des de l’any
1962, any rere any i de manera ininterrompuda, li devem el fet que
aquestes paraules esdevinguin realitat. Algú que malgrat el pas del
temps no s’ha fet gran, potser també deu tenir la seva màgia. Es
tracta del jovent de la Canonja.
Des de l’Ajuntament de la Canonja es vol fer palès l’agraïment a
tothom qui ha participat i ha contribuït a l’èxit de la cavalcada, però
molt especialment a la gent jove: organitzadors i ànima d’aquest
vespre tan màgic que és la diada de Reis del nostre poble.
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El Cros Sant Sebastià – Aura es consolida com un dels de major
participació de tota la província.
El diumenge 25 de gener, l’últim dia de la Festa Major
d’Hivern de la Canonja, el 21è Cros Sant Sebastià – 31è Cros Aura,
sisè cros dels onze que estan programats a la fase comarcal del
Tarragonès, va aplegar un total de 735 esportistes, entre escolars i
adults, al circuit habilitat al Sector Nord.
El nombre de participants d’aquest cros organitzat per l’Ajuntament
de la Canonja i el Centre Educatiu Aura amb la col·laboració del Con-

sell Esportiu del Tarragonès i del club Gimnàstic i amb el suport de
l’AMPA del CEIP La Canonja, de l’AEE Institut Collblanc i de l’AVV
Sector Nord, ratifica la seva consolidació com a un dels de major
participació de tota la província.
A la cursa hi van participar esportistes de totes les edats, representats en les categories: mini, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i absoluta.

RESULTATS
CROS SANT SEBASTÀ
CROS AURA
CATEGORIA POPULAR MASCULI 1998 / 2.900 m.
1 Herrera Alcaide, Juan Carlos CLUB ATLETISME VILA-SECA 9’32’’
2 Ros Borrell, Xavier CLUB ATLETISME TARRAGONA 9’33’’
3 Bove Marc CLUB ATLETISME VILA-SECA 9’50’’
CATEGORIA POPULAR FEMENÍ 1998 / 1.950 m.
1 Piñol Permiquel, Maria CLUB ATLETISME VILA-SECA 7’42’’
2 Anguera Guinovart, Esperança 8’15’’
3 Palacios, Sonia Runners de Perafort 8’24’’
CATEGORIA CADET MASCULÍ 1999-2000 / 2.550 m.
1 Grima Gamez, Francisco Javier AEE INSTITUT COLLBLANC 8’30’’
2 Parera Bodi, Gerard CLUB ATLETISME TARRAGONA 8’31’’
3 Juan Batet, Oriol C. A. TORREDEMBARRA 8’56’’
CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ 2001-02 / 2.550 m.
1 Iniesta Acera, Daniel AMPA TERESIANES 8’50’’
2 Ribe Manaut, Gerard C. A.. TORREDEMBARRA 9’13’’
3 Margalef Corchete, Adrià AEE INSTITUT COLLBLANC 9’20’’
CATEGORIA CADET FEMENÍ 1999-2000 / 1.950 m.
1 Laguna Borras, Blanca COL·LEGI AURA 8’38’’
2 Oyonate Segovia, Maria C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 9’14’’
3 Sanchez Marcos, Gisela C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 9’14’’

CATEGORIA BENJAMÍ MASCULÍ 2006 / 1.250 m.
1 Sardina Gómez, Hugo COL·LEGI TURÓ 4’08’’
2 Garcia Jimenez, Alex CLUB ATLETISME TARRAGONA 4’14’’
3 Penades Rangil, Victor AMPA ESCOLA PAX 4’23’’

CATEGORIA MINI MASCULÍ 2009 / 300 m.
1 Lorenzo Valldosera, Paco COL·LEGI AURA 09 1’01’’
2 Segura Martínez, Pol C. MARE NOSTRUM 1’04’’
3 Flores Piñas, Jeroni CLUB ATLETISME TARRAGONA 1’05’’

CATEGORIA INFANTIL FEMENÍ 2001-02 / 1.950 m.
1 Ros Borrell, Marta CLUB ATLETISME TARRAGONA 7’39’’
2 Cacho Guerrera, Carla CLUB ATLETISME TARRAGONA 8’08’’
3 Vallverdú Magriña, Anna CLUB ATLETISME VILA-SECA 8’24’’

CATEGORIA BENJAMÍ FEMENI 2006 / 1.250 m.
1 Rius Pelleja, Agnes AMPA ESCOLA EL MIRACLE 4’16’’
2 Ortega Villa, Claudia Shu AMPA CEIP LES ERES CREIXELL 4’16’’
3 Salvadó Carbonell, Anna COL·LEGI AURA 4’37’’

CATEGORIA MINI FEMENÍ 2009 / 300 m.
1 Lucia Roelants, Stella C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 1’14’’
2 Ortega Salla, Jana AMPA SAGRAT COR 1’14’’
3 Colomina Figuerola, Carla AMPA ESCOLA PAX 1’15’’

CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ 2003-04 / 1.550 m.
1 Vidal Ruedas, Abel CLUB ATLETISME VILA-SECA 5’39’’
2 Barrado Clotet, Pere AMPA ESCOLA PAX 5’40’’
3 Aixala Guiu, Pol CLUB ATLETISME TARRAGONA 5’41’’

CATEGORIA PREBENJAMÍ MASCULI 2007 / 650 m.
1 Sinfreu Niubo, Joan CLUB ATLETISME TARRAGONA 2’12’’
2 Garcia Pinazo, Sergi AMPA ESCOLA PAX 2’16’’
3 Muntadas Gimenez, Alvaro COL·LEGI TURÓ 2’17’’

CATEGORIA MINI MASCULÍ 2010 / 250 m.
1 Arauz Bergueda, Xavier AEE C. SANT PAU APOSTOL 1’12’’
2 Martínez Arjona, Iker ESCOLA LA CANONJA 1’13
3 Rebechi Gigena, Lisandro AMPA ESCOLA TARRAGONA 1’15’’

CATEGORIA ALEVÍ FEMENÍ 2003-04 / 1.250 m.
1 Alonso Camps, Ona C. A.. TORREDEMBARRA. 3’57’’
2 Torre Crespo, Marina ESCOLA LA CANONJA 4’00’’
3 Gonzalez Carrillo, Carla AMPA ESCOLA CESAR AUGUST 4’02’’

CATEGORIA PREBENJAMÍ FEMENÍ 2007 650 m.
1 Castellvi Saiz, Carla AEE C. SANT PAU APOSTOL 2’16’’
2 Beltran Saiz, Paula AEE C. SANT PAU APOSTOL 2’17’’
3 Almandoz Lorenzo, Leyre COL·LEGI AURA 2’19’’

CATEGORIA MINI FEMENÍ 2010 / 250 m.
1 Sans Marti, Ivet AMPA ESCOLA L’ARRABASSADA 1’13’’
2 Cañellas Bausan, Daniela CLUB ATLETISME VILA-SECA 1’15’’
3 Pujol López, Susana C. MARE NOSTRUM 1’19’’

CATEGORIA BENJAMÍ MASCULÍ 2005 / 1.250 m.
1 Sole Martin, Gerard AEE C. SANT PAU APOSTOL 4’01’’
2 Pascual Arias, Arnau C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 4’03’’
3 Alvarez Cabestany, Ricard COL·LEGI TURÓ 4’04’’

CATEGORIA PREBENJAMÍ MASCULI 2008 / 650 m.
1 Gotarra Ribas, Enric COL·LEGI TURÓ 2’12’’
2 Ferran Jimenez, Guillermo AEE C. SANT PAU APOSTOL 2’15’’
3 Almandoz Lorenzo, Guillermo COL·LEGI TURÓ 2’25’’

CATEGORIA MINI MASCULÍ 2011 / 250 m.
1 Muste Santiago, Miquel AEE C. SANT PAU APOSTOL 1’03’’
2 Cacho Gurrera, Sergi AMPA ESCOLA CESAR AUGUST 1’09’’
3 Roch De La Vega, Carlos C. MARE NOSTRUM 1’12’’

CATEGORIA BENJAMÍ FEMENI 2005 / 1.250 m.
1 Benyakhlef , Hakima ESCOLA LA CANONJA 4’24’’
2 Aldave Mas, Laia CLUB ATLETISME TARRAGONA 4’24’’
3 Herrera Vallve, Lara CLUB ATLETISME VILA-SECA 4’25’’

CATEGORIA PREBENJAMÍ FEMENÍ 2008 / 650 m.
1 Molina Solichero, Andrea CLUB ATLETISME VILA-SECA 2’24’’
2 Rodriguez Martinez, Carla CLUB ATLETISME VILA-SECA 2’25’’
3 Serrano Bausan, Paola CLUB ATLETISME VILA-SECA 2’26’’

CATEGORIA MINI FEMENÍ 2011 / 250 m.
1 De La Rosa Fortuny, Irene AEE C. SANT PAU APOSTOL 1’15’’
2 Miguel Babot, Arlet COL·LEGI AURA 1’21’’
3 Rion Alegre, Laia ESCOLA LA CANONJA 1’24’’
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Festa Major d’Hivern
La festa ha retornat la gent al carrers del nostre poble: Exposicions, Carretons, diables, gegants, sardanes, escudella, teatre,
humor i música per a tots els gustos, fer un vermut i petar la xerrada
amb la colla.
Certament, les feines del camp que marcaven la Festa Major queden
llunyanes però, d’una manera o altra, hem trobat aquest espai de
convivència que posa parèntesi a la quotidianitat del nostre poble.
Ho demostra la participació del públic en els diferents espais. Toni
Moog va omplir el saló d’actes de l’escola. La companyia nyip-nyap,

El Sebastival 2015 triomfa
amb el nou format
La cinquena edició del Sebastival es va celebrar estrenant
nou format, divertit i arriscat, oferint una nit amb estils de música variats per tal d’arribar al públic jove. Més de 300 persones van
participar en aquest festival organitzat per l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de la Canonja i l’entitat canongina ACMEA.
El rock urbà dels canongins Korrupción Masiva va donar el tret de
sortida a la festa i el grup RSK va tornar a la Canonja per presentar el
seu darrer treball “cien mil razones”, tot un èxit que va fer gaudir als
assistents amb les seves intenses melodies.
Un cop escalfada la vetllada, va arribar l’hora dels DJ’S internacionals, començant per l’actuació del productor de techno alemany
p àg. 10

gairebé també. El cros del nostre poble és un clàssic de la competició
esportiva i l’escudella, el colofó de la festa.
Des de l’Ajuntament, volem agrair un cop més la important
col·laboració de les entitats i encoratjar a tothom a participar activament, tal com es fa per Festa Major, en els diferents actes que al
llarg de l’any s’organitzen a la Canonja.
Ens retrobem a la festa.

Alexander Kowalski, de Damage Music Berlin, que va omplir la pista.
A continuació, per tancar la nit, el duo més versàtil de l’escena de la
música electrònica, PET DUO (Cause Records Brazil), va aconseguir
la millor interacció amb el públic, fent-lo vibrar amb els seus temes.
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Un any més la companyia de teatre “Las Chicas de Oro”,
dins del programa d’actes de la Festa de Sant Sebastià, estrenaren
una obra de teatre musical amb temes d’actualitat i lletres adaptades per a l’ocasió. Un espectacle carregat d’humor, ironia, cançons i
crítica social.

L’any 1986 es va inaugurar la primera Roda d’Art, de la qual el Centre
d’Estudis Canongins Ponç de Castellví en fou un dels principals impulsors i el primer amfitrió amb la presentació de l’artista canongina
Mari Cañellas. Passats els anys, i després d’un llarg període de descans artístic, ara s’ha reactivat de nou aquesta modalitat rotatòria
d’artistes de les nostres comarques per tal de recuperar-ne l’essència
i establir novament un vincle de col·laboració entre centres d’estudis
que volen treballar en aquest projecte comú. Aquesta exposició de la
Roda d’Art que durant el passat mes de gener restà oberta al Castell
de Masricart aplegà 36 quadres d’un ventall artístic de quatre artistes proposats pel Centre d’Estudis d’Altafulla: Marta Balañà, Orion
Leim, Salvador Anton i Marcel Socias.
“Me vas a hacer perder el juicio”, sota aquest títol el grup de teatre
de la Gent Gran Activa, organitzat per l’Ajuntament de la Canonja,
va fer reflexionar al públic sobre els temes judicials que, dia a dia,
omplen les pàgines dels diaris. Una representació on els assistents,
que van omplir la sala d’actes de l’Escola la Canonja de gom a gom,
no només en van ser mers espectadors si no que hi van participar
donant el veredicte final. O potser no.

El Campionat d’hivern d’skate i scooter a la Canonja
El dissabte 17 de gener es va celebrar el campionat d’hivern d’skate i scooter al skatepark municipal,
organitzat per les regidories de Joventut i Festes amb la
col·laboració imprescindible de Pedro Vidal. Més de 100
persones hi van passar al llarg de tot el dia. Al matí es
va realitzar el campionat de scooter, salts, volteretes... i,
seguidament, els skate van saltar a la pista. A la tarda
es van celebrar les finals del Campionat, però abans van
poder agafar forces a la barbacoa popular.
p àg . 11

or

El divendres 16 de gener tingué lloc, al Castell de Masricart,
l’acte inaugural de la denominada RODA D’ART, i que de manera rotatòria viatja a través d’un bon nombre de pobles del Camp de Tarragona. L’exposició ha estat organitzada pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament
de la Canonja. Presidí l’acte l’alcalde Roc Muñoz, acompanyat pel
president del Centre d’Estudis Canongins, Francesc Roig i de l’artista
Salvador Anton, que parlà en representació dels seus companys. Foren presents també a l’acte representants dels centres d’estudis de
Vila-rodona i d’Altafulla.

“Las Chicas de Oro” omplen
la sala d’actes d’humor i
crítica social
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La Roda d’Art passa per la Canonja
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L’Ajuntament de la Canonja estrena pàgina web
En les pròximes setmanes l’Ajuntament de la Canonja estrenarà nova pàgina web. La nova eina, que presenta un disseny més
modern i més prestacions de cara al ciutadà, ha estat impulsada per
les àrees de Noves Tecnologies i Comunicació social.

El disseny és sobri però amb colors vius, amb un ús minimalista dels
elements senzills, conegut amb el nom de Flat Design (Disseny Pla). I
les fotografies són de major qualitat i resolució que les que permetia
penjar el web anterior.

Aquesta nova pàgina té un disseny web adaptable, és a dir que la
seva aparença s’adapta als diferents dispositius i pantalles (ordinadors, tablets, smartphones, etc.) que es poden utilitzar per a visualitzar-la. La seva estructura no és rígida i permet fer-hi modificacions
per tal de respondre a futures necessitats i per allargar la seva vida
útil en aquest món digital amb essència de canvi constant. A més
a més, el contingut està organitzat de tal manera que afavoreix a
una navegació més intuïtiva de cara als usuaris i també en millora
l’administració fent-la més ràpida i senzilla.

Pel que fa a les millores de contingut, cal destacar que la nova eina
disposa d’una nova secció de “Tràmits i serveis” on s’hi podran consultar tots els tipus de tràmits administratius que es realitzen a les
oficines de l’ajuntament. La secció conté els tràmits classificats per
tipus amb la informació necessària per fer-ne la tramitació. Per
exemple, s’hi pot trobar qui ho pot sol·licitar, on s’ha de tramitar,
els terminis, les taxes,... i també permet descarregar-se la sol·licitud
pertinent.
La nova pàgina web segueix la línia iniciada amb l’Altaveu Ciutadà i
pretén aconseguir una comunicació més bidireccional. També manté
la “Bústia de suggeriments i incidències” a través de la qual els veïns
i veïnes de la Canonja poden fer arribar les seves queixes, suggeriments i consultes referents a temes com l’estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc. La pàgina també
dóna molta més visibilitat i importància a l’agenda i al calendari
d’actes que, tant el mateix Ajuntament com les entitats canongines,
realitzen al poble.

Tant el disseny com la programació estan pensats per a complir els
estàndards d’accessibilitat per a totes les persones que en facin ús,
permet compartir contingut i una millor interacció amb les xarxes
socials. I, amb l’objectiu de fer més visible el municipi a través de la
xarxa, el seu contingut és indexable als diferents buscadors com, per
exemple, Google.
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Tot i que l’element més emblemàtic del Carnaval Canongí és
la rua que es porta a terme el diumenge de Carnaval, és voluntat de la
Regidoria de Festes i de la Comissió de Carnaval ampliar les activitats
que es fan al voltant de la rua amb la participació de les colles per tal
de cercar l’ambient festiu típic d’aquesta tradicional festa.
Un dels actes que es duran a terme enguany com a novetat és el
concurs de disfresses infantils, on els nens i nens fins a dotze anys
podran participar i mostrar la seva creativitat i originalitat. El concurs
se celebrarà el divendres dia 13 de febrer al poliesportiu i per optar a
premi cal apuntar-se al castell de Masricart els dies 9, 10, 11 o 12 de
febrer. Tot i així, el més important no seran els premis sinó la festa infantil de carnaval que comptarà amb l’actuació d’un grup d’animació.

ia

Diumenge 8 de febrer a les 6 de la tarda
Arribada del Carnestoltes
Sortida des de l’escola i arribada a l’Ajuntament
Porta el díptic informatiu per berenar amb el carnestoltes
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Novetats al Carnaval
de la Canonja

Dilluns 9 de febrer a les 10 del matí
Arribada de S.M. Carnestoltes a l’Escola
Els nens i nenes de la llar d’infants acompanyaran a S.M Carnestoltes
a l’escola de la Canonja on serà rebut pels seus alumnes.
Divendres 13 de febrer a les 6 de la tarda
Festa-concurs de disfresses infantil –fins a 12 anysAl poliesportiu
Fi de festa amb grup d’animació
Per participar al concurs cal apuntar-se al Castell de Masricart els
dies 9, 10, 11 o 12 de febrer.
Dissabte 13 de febrer a les 9 del vespre
Sopar pícnic, karaoke i disco-mòbil
Al poliesportiu (entrada 1 €)
Tiquets anticipats al Castell de Masricart els dies 9, 10, 11 o 12 de
febrer.
També el mateix dia al poliesportiu
I a les 11 de la nit: Concurs de disfresses individuals i per parelles

Autora del cartell: Laia Fuentes Yepes

Nota: Per al concurs cal apuntar-se al Castell de Masricart els dies 9,
10, 11 o 12 de febrer.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat des de l’arribada fins
a l’entrega de premis.
Diumenge 15 de febrer a les 5 de la tarda
Magnífica Rua de Carnaval
Sortida de l’Av. De la Florida i arribada al Poliesportiu
Entrega de premis
Dimarts 17 de febrer de 6 a 7 de la tarda
Vetlla fúnebre de S.M. Carnestoltes
Al vestíbul de l’escola

DivenDres 13 De febrer a les 6 de la tarda

Enterrament de la Sardina. Processó funerària des de l’escola fins al
parc infantil de l’Av. M. Carrasco i Formiguera on es farà el:

–fins a 12 anys- al poliesportiu. Fi de FestA Amb grup d’AnimAció

Mercat de la sardina
Amb les especialitats gastronòmiques de les diferents colles de carnaval.
(preus populars)

festa-concurs De Disfresses infantil
Per participar al concurs cal apuntar-se al castell
de Masricart els dies 9, 10, 11 o 12 de febrer

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Canonja

Regidoria de Festes

Comissió
del Carnaval

L’altre acte nou d’aquesta edició serà l’anomenat mercat de la sardina, que ve a substituir l’àpat de la menjada d’entrepà que es feia
fins l’any passat. En aquest sentit, es busca alimentar no únicament
a les persones assistents a l’enterrament de la sardina, sinó alimentar
també la imaginació de les colles de carnaval que oferiran les seves
especialitats gastronòmiques a molt bon preu.

Lectura del Testament
Nota: En cas de pluja aquest acte es farà en el mateix horari a l’escola.

Finalment, des de la regidoria de Festes, es vol agrair la participació
al carnaval de totes les colles però també la col·laboració de l’escola,
dels diables de la Canonja, protecció civil i de la resta d’entitats i organismes que donen vida a la festa.
Gaudiu doncs d’aquest espai de disbauxa i festa que és el Carnaval.
Ens trobem tots i totes davant de l’ajuntament el diumenge dia 8 per
rebre al carnestoltes tal com es mereix. I no oblideu que enguany el
tema d’aquesta arribada serà el món de la ciència.
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El Carnaval de la Joventut

Esquiada Jove 2015

A principis del novembre es va crear una comissió de joves per tal de gestionar la comparsa de carnaval de la Joventut
de la Canonja. Aquesta comissió la formen un grup de joves voluntaris i voluntàries amb moltes ganes de col·laborar per organitzar una rua amb tot el jovent que, durant l’any, fa ús de les
instal·lacions del Punt d’Informació Juvenil de la Canonja. Aquesta
iniciativa potencia la participació i la motivació, i té com a punt
clau la diversió.

El proper 27, 28 de febrer i 1 de març el jovent de la Canonja
se’n va “d’Esquiada”. Tot un cap de setmana de diversió i esport a
Ordino (Andorra), organitzat per la Fundació enXarxa amb el suport
de l’Ajuntament i del Club Excursionista.

Enguany el PIJ s’ha arriscat una miqueta més i ha obert la comparsa a més participants, portant ja a més de 40 joves disposats
a omplir el carrer de colors i somriures amb la disfressa escollida.

El preu per persona és de 135 euros, 125 pels socis del Club Excursionista o del PIJ de la Canonja. L’activitat inclou el forfet dels dos
dies, l’allotjament a mitja pensió i el transport. Els menors d’edat hi
poden anar acompanyats d’una persona adulta.
Pre-inscripcions (abonant el 20% del preu per a poder reservar les
places): fins el 13 de febrer al PIJ (20%). PLACES LIMITADES

Comença el Senalló de Contes 2015!
El Senalló de Contes és una de les activitats més consolidades i de més èxit de la Biblioteca Pública de la Canonja. Des que
es va iniciar l’any 1998, el Senalló ha anat evolucionant i creixent.
Enguany la Biblioteca ha preparat un Senalló per a tots els gustos.
Cada primer dimecres de mes a les 5 de la tarda, els més menuts
podran passar una bona estona amb les històries que ens porten els
contacontes a la Canonja
Aquest és el calendari del Senalló 2015:

Dimecres 4 de febrer 2015

Dimecres 8 d’abril 2015
Blanca Solé presenta:
“Molt més que contes”

Dimecres 6 de maig 2015
L’ós mandrós presenta:
“Contes a dojo”

Companyia Front Àrtic presenta:
“Contes de Tolstoi”

Dimecres 3 de Juny 2015
Dimecres 4 de març 2015

Sherezade Bardají presenta:
“Allà on viuen els monstres”

El món de la món presenta:
“Marrramiiiaaaouuu!

Veniu a gaudir dels contes:
us espera un meravellós món de fantasia!
p àg. 14
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- Pavimentació de la Plaça de l’Església de Sant Sebastià: Millora dels
serveis, excavació arqueològica i nova pavimentació.

Està previst que, en breu, s’iniciïn els següents projectes:
- Pavimentació del carrer de Sant Isidre, entre Rambla del 15 d’abril
i Raval: Conversió del carrer a plataforma única.
- Pavimentació del carrer Verge de les Neus, entre Rambla del 15
d’abril i Raval: Conversió del carrer a plataforma única.
- Pavimentació de la Plaça del Castell: Millora de la xarxa
d’abastament d’aigua i nova pavimentació de la plaça.
Les obres que durant l’elaboració d’aquest butlletí estan a punt
de finalitzar són:
- Pavimentació i millora de serveis del Camí Vell de Reus: Millora de
serveis i del col·lector de sanejament, millora de la pavimentació i
adequació d’aparcament dissuasiu.

Projectes i Objectius de
l’Escola la Canonja
XX Jornades culturals “Volem ser Escola Verda”
Aquest any, l’escola s’ha fixat com a un dels objectius, ser
declarada Escola Verda, un reconeixement que distingeix a les escoles que tenen dins del seu projecte educatiu una metodologia envers
el medi ambient més sostenible.
Les Jornades Culturals han estat l’inici d’un seguit de projectes que
l’escola prendrà aquest curs i els propers per a implementar mesures
medioambientals als alumnes i a l’escola.

- Reparació del lluernari del Castell de Masricart: Reparació de goteres i de pintura. Per altra banda, la restauració de les façanes de
l’edifici va finalitzar a finals de desembre.

L’escola es pren l’objectiu de ser escola verda com a un projecte de
futur que al llarg dels diversos anys s’ampliarà de manera sistemàtica amb participació global de tot el centre.
Els alumnes de 5è i 6è participen a un taller amb els Lax’
n’Busto
Els alumnes de cicle superior han realitzat un taller per a conèixer
com és la professió de músic, quin és el procés de realització d’una
cançó, composició, gravació ,edició d’un disc,..
Amb posterioritat a la xerrada els Lax’n’Busto els hi van oferir un
petit concert de les seves cançons més conegudes.
Escola la Canonja

Entre el 28 i el 30 de gener tots els alumnes de l’escola han trencat
el seu ritme habitual de classes i han realitzat un seguit d’activitats
medioambientals amb les tres erres com a punt central (reduir, reutilitzar i reciclar) consistents en tallers de confecció d’objectes reciclats, visita a la deixalleria del poble, l’inflable del reciclatge,...
A més a més l’escola ha iniciat un projecte de reciclatge que afectarà
a tots els nivells de l’escola,.. un projecte que al llarg dels propers
mesos s’anirà ampliant.
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I ja en són 30!
30 anys al servei del poble de l’Escola
d’Adults de la Canonja
L’Escola Municipal d’Adults de la Canonja celebrarà enguany el seu 30 aniversari i ho farà amb una proposta de diferents
activitats de caire lúdic i cultural durant la setmana del 23 al 28 de
març. El programa, actualment en procés d’elaboració, vol fer present un servei municipal que l’Ajuntament ve prestant des de fa 30
anys per a totes aquelles persones que, havent superat l’edat establerta a l’ensenyament obligatori, cerquen una oportunitat per
accedir a una formació que en el seu moment no van poder tenir.
Un servei que també és la porta d’entrada perquè totes aquelles
persones amb altres motius puguin assolir unes competències bàsiques.
L’Escola d’Adults va iniciar la seva activitat l’any 1985 amb una
oferta docent formada per l’Alfabetització i, el Pregraduat i el Graduat en EGB. En aquell moment es valorà com a urgent i prioritari
donar resposta a la problemàtica que representava l’elevat nombre
de joves que acabaven l’escolarització sense haver aconseguit el
títol de Graduat escolar i per tant amb una dificultat afegida a
l’accés al mercat laboral. En pocs anys els grups van anar creixent i
des de llavors s’ha anat ampliant l’oferta amb l’objectiu de respondre sempre a les necessitats formatives de les persones adultes del
poble. És per això que “A noves demandes, noves ofertes”: Cursos
de diferents nivells de Català, Castellà inicial per a persones nouvingudes, Classes de Teòrica pel Carnet de Conduir per a persones

Cinema per un Euro
Per part del Patronat de Cultura del Castell de Masricart,
s’està elaborant el programa del Cinema per un Euro que es projectarà els propers diumenges 1, 8 i 15 de març.

L’Ajuntament de la Canonja
instal·la dues pantalles
informatives
L’Ajuntament de la Canonja ha instal·lat
dues pantalles, una al Castell de Masricart i l’altra
al mateix edifici de l’Ajuntament amb l’objectiu
que es converteixin en dos punts d’informació
de referència. S’hi podrà veure tant informació
sobre els actes que realitza l’Ajuntament al poble
com notícies o avisos. Aquest sistema permetrà
tenir la informació sempre actualitzada, visible i
localitzable d’una manera més atractiva i innovadora.
p àg. 16

amb dificultats lectoescriptora, Iniciació a la Informàtica... Prop de
900 alumnes s’hi han inscrit durant aquests anys.
L’Escola es caracteritza per l’atenció individualitzada a les persones
que s’hi adrecen, partint dels seus propis coneixements i aptituds
per continuar la formació, atén la diversitat i ha integrat les noves
tecnologies en els ensenyaments.
A més del vessant purament formatiu, l’Escola ha esdevingut un
espai integrador i de relació on es facilita la comunicació entre la
diversitat de persones que hi assisteixen, així com també un agent
dinamitzador de la participació d’aquestes en la vida cultural i social
tant dins del municipi com a fora.
Ara toca celebrar aquestes tres dècades i continuar apostant per la
tasca que l’Escola d’Adults realitza.
Gràcies a tots i totes; sense vosaltres, 30 anys d’Escola, no
hagués estat possible.

Es tracta d’una activitat que, més enllà de la projecció d’una
pel·lícula, busca oferir un motiu per tal que els més joves de la
casa puguin sortir amb la colla i passar una bona estona.
Les pel·lícules seran aptes per a totes les edats i es faran en un
horari especialment pensat per al públic infantil.
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10 anys d’Impossible
Els primers 10 anys del festival de màgia impossible arriben carregats de sorpreses el cap de setmana del 17 al 19 d’abril.
La presentació es farà dins dels actes de la festa de la municipalitat
on es presentaran tots i cadascun dels espectacles que s’han triat
per un aniversari tan especial.
Dins de la voluntat continuista d’oferir uns preus molt assequibles,
s’ha buscat portar un tipus d’espectacle familiar del que tothom
en pugui gaudir i d’entre tots ells, volem destacar la presència del
Mag Lari, que va donar inici a l’impossible l’any 2006.

Us presentem programa provisional
DIVENDRES 17 D’ABRIL

A la nit
Gran Gala Internacional de Màgia amb Ezker Emparanza (Xile),
Mago Teto (Galícia), Nuel Galan (València) i Karlus (Catalunya). Direcció: Mag Gerard
El festival Impossible presenta la seva gran gala màgica en la que podreu
gaudir de la màgia teatralitzada de Karlus, arribat a casa després de la
seva gira per Xina, oferirà a la Canonja el número amb el que va guanyar
el premi nacional de màgia. Des de Galícia el Mago Teto ens mostrarà una
recreació molt personal d’un dels jocs més famosos de l’escapista Houdini.
El xilè Ezker Emparanza presentarà una selecció de les seves grans il·lusions
que ha passejat pels escenaris dels millors casinos, teatres i creuers de luxe
del món. Finalment, el valencià Nuel Galan us deixarà amb la boca oberta amb les seves increïbles manipulacions farcides de dinamisme, color i
originalitat.
Un fantàstic viatge per totes les especialitats de la il·lusió per demostrar
que amb la màgia podem somiar desperts.

DISSABTE 18 D’ABRIL
Al migdia

Tolemaxias amb Mago Teto
Aquest mag gallec és un dels artistes més destacats de la seva terra amb
multitud d’aparicions televisives, gires per teatres, festivals... actuarà per
primer cop a Catalunya per presentar-nos el seu espectacle amb nous
efectes màgics on la comèdia i la màgia es fusionen per tal d’establir una
relació molt propera amb els espectadors que gaudiran d’aquest show
made in Galícia.
I a la nit...
La màgia de Mag Lari
Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients de La
Màgia del Mag Lari. Un show per a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada en escena.
Un espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El seu estil, la seva màgia
i per suposat, la interacció contínua amb el públic. Un show que sempre té
dos escenaris; el principal i la platea.
Qui pensa que només els mags poden fer màgia?
Més de 60 minuts intensos carregats d’aparicions, canvis de vestuari, jocs
de llums, i efectes especials. Tot això compaginat i coordinat amb una
acurada selecció musical que us farà vibrar i tremolar de riure.
La Màgia del Mag Lari. Més que un simple espectacle de màgia.

DIUMENGE 19 D’ABRIL

Al matí
Cercavila amb Rum-Rum Trasto Karts
Una cursa de cotxes on pot passar de tot. Un conductor malvat para totes
les trampes que té a l’abast a un científic boig que, gràcies al seu enginy,

sap trobar solució a tots els paranys; tot això comentat per un speaker
esportiu que es transformarà en mecànic o policia valent segons la necessitat del moment. Com als espectacles clàssics, el malvat serà víctima de
les seves pròpies malifetes i el bo guanyarà la cursa.
La cercavila ens portarà a veure:
El Gran Zampano amb Civi Civiac (Premi Mundial de màgia de carrer)
Després del seus viatges per Alemanya, França, Itàlia i Portugal, La cia. Civi
Civiac de Saragossa arriba a bord de la seva locomotora experimental, sortida d’un temps passat de fantasia, una barreja de tecnologia i mecànica
que apropa a l’espectador a una època d’enginy i revolució industrial.
La trama, ens situa davant l’arribada d’un artefacte amb rodes i mecanismes enginyosos, que cobraran vida a través de la mà del Gran Zampano,
capaç de transportar a l’espectador a la màgia de fer servible allò que no
ho és, transformant objectes quotidians en artístics.
El personatge està inspirat en el món del cinema, de la mà del director
Italià Federico Fellini i la seva particular visió del món del circ i els artistes
de carrer en la pel·lícula “La Strada”.
I a la tarda, per tancar el festival:
Tea Time amb Txema
Mai l’hora del te ha sigut tan sorprenent. Després de voltar arreu del món
el mag Txema presenta ‘Tea Time’ a la Canonja! Un espectacle de màgia visual molt cuidat i creatiu per tots els públics on compartireu riures,
il·lusions i misteris.
Una reunió per prendre el te és l’excusa per a aquest espectacle de màgia.
Per això a l’escenari hi ha un gran rellotge que marca les cinc en punt. És
el moment més oportú per a gaudir i compartir un gran entreteniment ple
d’efectes màgics amb una elegància a l’estil anglès on també hi ha tocs
d’humor molt subtils.
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Salvador Ferré Budesca

Embolica que fa fort!

Artur Mas va presentar-se a les eleccions al
Parlament de 2010 amb tres objectius molt concrets:
reduir l’atur a la meitat, fer “més amb menys” (és a dir,
gestionar “millor” que el Govern progressista sortint)
i aconseguir el pacte fiscal amb l’Estat. Menys de
cinc anys després el fracàs és més que evident. Lluny
de reduir l’atur, amb el Govern de CiU el nombre de
desocupats a Catalunya s’ha incrementat en un 20%,
la gestió nefasta d’aquest Govern s’ha traduït en
retallades a dojo que ni tan sols han servit per reduir
el deute de la Generalitat que amb Artur Mas de
president ha crescut un 90% i del pacte fiscal millor
ni parlar-ne...

Cori Roca Vila

Venen temps intensos!
Els mesos que venen seran intensos i la
gent de Convergència ens dedicarem a fons a fer
possible dues fites importants: aconseguir el govern
municipal al maig i després la independència a les
eleccions del 27 de setembre.
Els quatre objectius per fer possible la victòria de la
independència són:
1.- Eixamplar la majoria a favor de la independència:
Aquest és l’objectiu més important. Aconseguirem

Mª Encarnación Quílez
Valdelvira

Libertad
En una de las mayores manifestaciones
que se han convocado por la libertad y que hemos
vivido recientemente en Francia, una de las pancartas
rezaba: “podré no estar de acuerdo con lo que dices,
pero siempre defenderé tu derecho a decirlo”. Gracias
a Dios todavía queda Esperanza con mayúscula. En
esta sociedad donde está primando el imponer la
voluntad, los principios, las ideas y los argumentos,

p àg. 18

Conscient del seu fracàs, Artur Mas i CiU han arribat a
la mítica conclusió de Lampedusa: un cop s’ha comès
el primer error la única sortida que queda és llançarse cap endavant atiant una falsa èpica alliberadora,
tot, abans de reconèixer que s’han equivocat. Així, els
catalans hem estat emplaçats novament a les urnes
el 27 de setembre d’enguany sota la falsa premissa
d’unes eleccions “plebiscitàries” que en realitat seran
unes eleccions ordinàries per elegir als membres del
Parlament de Catalunya (són tan “plebiscitàries” que
els partidaris de la independència ni tan sols han
estat capaços de posar-se d’acord en elaborar una
llista conjunta. En fi...). D’aquesta manera, i segons
el mateix full de ruta fixat per CiU i els seus aliats
d’ERC, fa dos anys ja es van avançar les eleccions, ara
es tornen a avançar per, després d’un any i mig de
legislatura, tornar a convocar eleccions i a continuació
convocar un referèndum d’autodeterminació.
Embolica que fa fort! (que diu la saviesa popular). Tot,
això sí, embolcallat per qualificatius com “històric”,
“el moment més important de les nostres vides” o
“eleccions decisives i úniques”... igual com ja se’ns va
dir a les eleccions de 2012.
Tot plegat tan sols aconseguirà dilatar el desgovern
del que som víctimes els pobles tarragonins, com la
Canonja, que hem patit com el Govern d’Artur Mas
retallava les seves aportacions al finançament de les
llars d’infants, laminava serveis i prestacions socials,
privatitzava la sanitat pública, reduïa sous públics,
guanyar-nos la independència si els sobiranistes som
capaços de fer molt més gran la nostra majoria. Cal
consolidar els vots dels qui van optar pel Sí-Sí el 9 de
novembre i alhora convèncer els qui encara dubten
sobre que la independència és la millor opció per
governar-nos a nosaltres mateixos.
Suposo que hi ha pocs canongins i canongines
que pensin que no ha valgut la pena separar-se de
Tarragona.
Ara tenim la oportunitat d’explicar com ens imaginem
el nou país. Caldrà posar arguments concrets sobre
la taula i explicar la viabilitat del procés. I aquests
arguments no ens poden deixar indiferents, faran
decantar la balança.
2.- Consolidar les estructures d’estat:
Uns dels elements clau de l’acord entre CIU i ERC i les
entitats de la societat civil és avançar en la construcció
de les estructures d’estat. És una bona notícia que
el Govern pugui aprovar els pressupostos del 2015
perquè incorporen elements necessaris per tirar
endavant alguns elements d’aquestes estructures.
3.- Preparar la comunitat internacional:
Aquestes eleccions s’han d’afrontar amb caràcter
plebiscitari. Les fem per celebrar el referèndum que
l’Estat espanyol ens va impedir. Per això cal explicar
a la comunitat internacional com encarem aquestes

incluso enmascarando los objetivos, da alegría a la
vez que tranquilidad saber que todavía puede reinar
el respeto a la persona por encima de cualquier
ideología. En la batalla por defender ideas, se está
cayendo en la imposición.
Aunque las ideas parezcan o sean las mejores, se
cae en dictaduras personales, grupales e incluso
populares, donde el deseo de estos “dictadores” viola
el Estado de Derecho, y se ofrecen como la solución
a todos nuestros males. Lo tenemos difícil para
sobrevivir en un mundo tan impuesto y tan manejado,
por eso se agradece cuando nuestros políticos son los
primeros que luchan para que toda acción social y
estatal quede inmersa en el respecto absoluto del ser
humano y del orden público, solo así podremos seguir
hacia delante buscando entre todos las soluciones,
pues en la multitud de consejeros se encuentra la
sabiduría. Y de esto sabemos en La Canonja.
Un ejemplo de ello ha sido la Cabalgata de Reyes.
Disfrutamos mucho, mayores y pequeños, y fuimos

beques, ajudes socials, inversions, etc. Aquests que
parlen tot el dia de país han tingut la poca decència
–perquè no hi ha una altra manera de definir-ho- de
dividir per cinc les inversions de la Generalitat a les
comarques tarragonines. Per cinc! És que no som
catalans els canongins i les canongines? Doncs sembla
que per als diputats de CiU i d’ERC no ho som perquè
han acordat un pressupost mutilat de la Generalitat
per enguany que ens condemna, un cop més, a l’oblit.
Els socialistes volem canviar totalment aquesta
realitat tan injusta. La situació és difícil, no ho podem
pas ocultar, però si recuperem el sentit comú i establim
les prioritats socials bàsiques ens en podem sortir, fins
i tot reforçats. El primer objectiu és garantir un mínim
benestar material per a tots els ciutadans, eradicar
la pobresa infantil i energètica, lluitar contra l’atur
i reduir les brutals desigualtats socials que la suma
letal derivada de la crisi econòmica i dels governs de
la dreta han provocat. Sí, volem un país lliure, és a dir,
un país on ningú se senti exclòs pel seu sentiment
de pertinença nacional, per les seves conviccions
religioses o pel color de la seva pell. Un país amb una
taxa d’atur i de pobresa zero i amb un Govern que
dediqui els seus esforços a resoldre els problemes
dels ciutadans enlloc de parlar tot el dia sobre les
desavinences que té amb el seu soci parlamentari. Ras
i curt: un país amb un Govern a l’alçada del que es
mereixen els catalans i les catalanes.

eleccions, com ens hi presentem i com s’hauran de
llegir els resultats.
4.- Governar el dia a dia del país:
Hi ha qui critica que el Govern català no governa
perquè està centrat en un únic tema. No és així, i es va
demostrar fa poques setmanes en el balanç de Govern
que va fer el president Mas.
Durant aquests mesos, malgrat els pocs recursos de
l’autonomia, es continua governant el dia a dia del
país per continuar avançant en temes com la lluita
contra la crisi, contra el fracàs escolar o contra la
pobresa.
Podem dir que l’estat d’ànim del sobiranisme ha estat
sotmès a algunes sotragades, però les conviccions
profundes no han desertat.
Podem fer que el 2015 sigui l’any de la culminació del
procés cap a la llibertat nacional. Depèn de nosaltres.
La cançó d’Obrint Pas diu:
No et limites a contemplar aquestes
hores que ara venen, baixa al carrer
i participa, no podran res davant un
poble unit, alegre i combatiu...
... la flama de tot un poble en moviment!.

ejemplo. Todo un pueblo volcado para el disfrute
de los más pequeños, unidos, trabajando fuerte, sin
distinción y sin marcar diferencias, con un único
objetivo: disfrutar y regalar felicidad y bienestar.
Gracias a todos los que lo han hecho posible. Esto es
ejemplo de un muy buen hacer. Y así en todo, pues la
integración de las diferentes “voces” en las gestiones
municipales del Ayuntamiento asegura el éxito de los
proyectos para el pueblo.
Este año es un año de decisiones en el que daremos
apoyo a lo que creemos es lo mejor para el pueblo, y
en el que tenemos que estar representados, para que
todas nuestras voces se oigan y se respeten. Todos
aportamos y entre todos construimos. Estableciendo
un compromiso de ejemplaridad y de transparencia que
consiga cumplir con nuestras mejores expectativas,
consiguiendo una estabilidad que garantice un futuro
de crecimiento, de trabajo y de ayuda a todos, sin
excepción. Os deseo un muy buen año, un año nuevo
de verdad, lleno de tranquilidad y esperanza.

Dia: 4 de febrer
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

XXIX Challenge Ciclista
Trofeu Sant Sebastià

Dia: 7 de febrer
Meta: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Hora: 3 de la tarda
Organitza: Club Ciclista la Canonja

Arribada del Carnestoltes

Dia: 8 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sortida des de l’escola i arribada a
l’Ajuntament

Festa-concurs de
disfresses infantil

Dia: 13 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Per participar al concurs cal apuntar-se al
Castell de Masricart del 9 al 12 de febrer

da
en
Ag

Senalló de Contes:“Contes de
Tolstoi” amb la Companyia Front
Àrtic

de l’escola fins el parc infantil de l’avinguda
Carrasco i Formiguera on es farà el Mercat
de la Sardina i la Lectura del Testament.
En cas de pluja aquest acte se celebrarà a
l’escola

Fira d’antiquaris i brocanters

Acte institucional de lliurament
del Xec Nadó

Senalló de Contes. El
món de la món presenta:
“Marrramiiiaaaouuu!”

Dia: 21 de febrer
Hora: 12 del migdia
Lloc: Castell de Masricart

Dia: 1 de març
Hora: tot el matí
Lloc: Avinguda Collblanc i Rambla les
Garrigues

Dia: 4 de març
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

XXIX Challenge Ciclista.
Trofeu d’Hivern

Esquiada Jove

Dia: 21 de febrer
Meta: Casal social Nova Amistat
Hora: 3 de la tarda
Organitza: Club Ciclista la Canonja

Dies: 27, 28 de febrer i 1 de març
Inscripcions fins el 13 de febrer
Preu: 135 € (125€ per a socis del PIJ i del
Club Excursionista de la Canonja)
Més informació al Punt d’Informació
Juvenil de la Canonja

Calçotada al restaurant
El Álamo (Alcover)

Cinema per 1 euro

Dia: 22 de febrer
Hora de sortida: 9 del matí
Lloc de sortida: C/ Rec de Bardina
Cal apuntar-se: el dia 11 febrer, de 10 a 11
del matí al Centre Cívic
Preu: 37 euros (inclou autobús)
Organitza: Col·lectiu de Dones de la Canonja

Dies: 1, 8 i 15 de març

Senalló de Contes amb
Blanca Solé

Dia: 8 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Sopar pícnic de Carnaval
i concurs de disfresses
individuals i per parelles

Dia: 14 de febrer
Hora: Sopar a les 9 del vespre. Concurs a les
11 de la nit
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Entrada: 1€
Venta anticipada d’entrades i inscripcions
pel concurs de disfresses: del 9 al 12 de
febrer al Castell de Masricart

Rua de Carnaval

Dia: 15 de febrer
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sortida de l’av. de la Florida i arribada
al Poliesportiu

Vetlla fúnebre de S. M.
Carnestoltes i Enterrament
de la Sardina

Dia: 17 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Escola la Canonja
A les 7 de la tarda, processó funerària des
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PROGRAMACIÓ
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2015

DIUMENGE 8 DE FEBRER

DISSABTE 14 DE FEBRER

DIMARTS 17 DE FEBRER

Arribada del Carnestoltes
Sortida des de l’escola i arribada a
l’Ajuntament.
Acompanya el seguici de manera “científica”.

SOPAR PÍCNIC I DISCO-MÒBIL
Al poliesportiu (entrada 1€).
I a les 11 de la nit: Concurs de disfresses individuals i per parelles

Vetlla fúnebre de S.M. Carnestoltes
Al vestíbul de l’escola
Enterrament de la Sardina. Processó
funerària des de l’escola fins al parc
infantil de l’Av. M. Carrasco i Formiguera on es farà el:
MERCAT DE LA SARDINA
Tast de les especialitats gastronòmiques de les diferents colles de carnaval
(pinxos a 1 euro).
Lectura del Testament

a les 6 de la tarda

a les 9 del vespre

Per al concurs cal apuntar-se al Castell de
Masricart els dies 9, 10, 11 o 12 de febrer.

a les 6 de la tarda

Per al premi especial del jurat cal
anar disfressat des de l’arribada fins a
l’entrega de premis.

Festa-concurs de disfresses infantil
–fins a 12 anys- Al poliesportiu

DIUMENGE 15 DE FEBRER
a les 5 de la tarda

Fi de festa amb grup d’animació

Magnífica Rua de Carnaval
Sortida de l’Av. De la Florida i arribada
al Polisportiu.
Entrega de premis

DIVENDRES 13 DE FEBRER

Per participar al concurs cal apuntarse al Castell de Masricart els dies 9, 10,
11 o 12 de febrer
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de 6 a 7 de la tarda

En cas de pluja aquest acte es farà en el mateix
horari a l’escola.
ORGANITZA:

Ajuntament de
la Canonja
Regidoria de Festes

Comissió
del Carnaval

