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 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

-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.

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 19h
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

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

PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@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 9.15 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: dijous i divendres d’11.30 a 13h.
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

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

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Telèfon: 977 546 029 - 669 816 702
Horari: De dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit.
joventut@lacanonja.cat
Facebook: Pij La Canonja

Serveis de l’Ajuntament

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

Autobusos de Tarragona
 

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

Se
rve

is

www.lacanonja.cat

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

Telèfons d’interès

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.

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.
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 L’Ajuntament de la Canonja va engegar 
l’any passat un projecte de participació ciutadana, 
anomenat Altaveu Ciutadà. Aquesta eina ha per-
mès a l’Ajuntament conèixer de primera mà l’opinió 
de la població entorn la tasca que realitzem des del 
govern municipal i poder millorar així la nostra ges-
tió dia a dia.

L’Altaveu està format per un grup de persones, 
anomenades panelistes, que s’hi han apuntat vo-
luntàriament, i que periòdicament són consulta-
des sobre diversos temes que afecten al poble. Dit 
això, vull donar les gràcies a tots els panelistes que 
han participat en aquest projecte, amb les seves 
opinions, comentaris i crítiques i que ens estan 
ajudant a construir una Canonja cada dia millor. 
També m’agradaria animar a aquelles persones que 
s’estimen el nostre poble a participar de l’Altaveu i 
a aportar noves propostes que ens ajudin a caminar 
cap a un futur pròsper.

Gràcies a les cinc onades que han format l’Altaveu 
Ciutadà, l’Ajuntament ha pogut recollir totes les 
consultes, dubtes i desconeixements que tenen els 
ciutadans de la Canonja i poder donar respostes i 
aclariments.

Un d’aquests temes és la inversió prevista a l’Hort de l’Abeurador on es construirà el Centre 
d’Interpretació del Jaciment Arqueològic de la Boella. Alguns panelistes es preguntaven el 
perquè d’aquesta inversió. Doncs bé, la Boella pot arribar a ser l’Atapuerca catalana. Les 
restes trobades aquí converteixen el jaciment en un punt clau per estudiar com eren i com 
vivien les primeres poblacions humanes que van arribar a Europa fa al voltant d’un milió 
d’anys. Tenint en compte que Atapuerca s’ha convertit en un pol d’atracció important pel 
turisme, la Canonja no pot deixar escapar aquesta oportunitat i per això vam creure que 
caldria construir un gran parc arqueològic sobre la prehistòria i l’evolució humana. Si no 
ho fem nosaltres, pot ser que al final les restes de la Boella marxin cap un altre municipi. 

Les millores que es realitzaran al poliesportiu és una altra de les qüestions que apareixen 
en les onades de l’Altaveu. De fet, aquestes obres consistiran en una ampliació del gimnàs 
que començarà en breu, i que és fruit de l’increment de la demanda de clients. L’ampliació 
es farà sobre la terrassa del poliesportiu i aquesta estructura serviria per fer la primera 
fase de la coberta de la piscina. El cobriment de la piscina és un projecte que caldrà veure 
i analitzar la seva viabilitat per tirar-ho endavant.

Amb aquestes consultes ens hem donat compte que molts ciutadans es queixen de de-
terminades actuacions incíviques, com per exemple carrers bruts, excrements de gossos, 
soroll a determinades hores... Des de l’Ajuntament estem fent el possible per aconseguir 
controlar aquestes conductes incíviques amb campanyes directes, però caldria una impli-
cació de tots els canongins per contribuir a millorar aquesta situació. 

La voluntat del govern municipal és continuar fomentant la participació dels ciutadans de 
la Canonja, per tal de millorar la comunicació en vers l’Ajuntament i poder així actuar en 
conseqüència.

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Gràcies per la 
vostra participació

Editorial
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I diumenge 15 de febrer, per fi, la Magnífica Rua de Carnaval, amb 
un miler de participants que van tornar a envair amb originalitat, 
música, festa, confeti... tota la Canonja.

Dimarts, l’Enterrament de la Sardina. En aquest dia de dol, per cal-
mar la tristesa per la mort de S.M. el Rei Carnestoltes, enguany les 
colles carnavaleres van oferir les seves especialitats gastronòmiques 
als assistents a l’enterrament. Que, per primer cop, es va fer al parc 
infantil de l’avinguda Carrasco i Formiguera, amb la lectura del Tes-
tament.

Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 El Carnaval de la Canonja es fa gran any rere any gràcies 
a totes les persones i entitats que el fan possible, que participen 
d’aquests dies tan festius omplint de colors, música i disbauxa els 
carrers del poble.

Una de les novetats del Carnaval 2015 va ser la celebració del pri-
mer concurs de disfresses infantil individual i per parelles de la 
Canonja, el divendres 13 a la tarda. La festa va ser un èxit total, 
amb una cinquantena d’inscrits amb disfresses per tots els gustos 
i colors. I, sobretot, amb moltíssima alegria i il·lusió dels més petits 
i les famílies.

Dissabte a la nit, va ser el torn dels adults. En el transcurs del sopar-
pícnic al poliesportiu es va celebrar el concurs de disfresses, també 
individuals i per parelles, i la pista es va quedar petita per acollir a 
tothom que va voler gaudir d’aquesta gran festa.

Cada any més Carnaval
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Ha estat
notícia

 El dia plujós que vam tenir el diumenge 15 de març no va 
impedir que més de 50 persones participessin a la Calçotada Jove 
2015. Abans de la Calçotada, per a fer venir gana i, després, per a 
cremar els calçots engolits, els joves van disputar un torneig de 
futbol.

Des de l’àrea de Joventut es vol agrair les ganes de gaudir i l’energia 
de tothom que hi va participar i col·laborar, que van convertir un 
dia gris en un gran dia.

 El Club Excursionista la Canonja juntament amb l’àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de la Canonja, van organitzar l’esquiada 
2015 per l’últim cap de setmana de febrer. Hi van participar una 
trentena de joves amb moltes ganes de passar-s’ho bé i, es clar, de 
tocar neu, esquiar i fer snowboard.

Aquest any, i de manera espontània, es va inaugurar la Primera 
Baixada d’Esquí amb Disfressa, on els més atrevits i sense cap mena 
de vergonya, van llançar-se creant, així, un divertit precedent per a 
les properes edicions de l’Esquiada Jove.

Durant la sortida també es va dur a terme el concurs de fotografies 
autèntiques i divertides. Marina Aguiló Piñero i Jemi Alberich Vecia-
na van seu els guanyadors del concurs i es van endur tiquets per a 
dues persones per a la Calçotada Jove.

Un diumenge de calçots i futbol Esquiada Jove 2015

 Els i les joves del PIJ (Punt d’Informació Juvenil) no es 
van voler perdre la Magnífica Rua de Carnaval de la Canonja, 
que es va celebrar el diumenge 15 de febrer.

Més de 35 joves, d’entre 12 i 18 anys, es van organitzar per 
aconseguir la màxima diversió, gaudint del treball en equip, i 
van desfilar pels carrers de la Canonja deixant petjades dels 
diferents animals de l’Arca de Noè.

El Carnaval animal del 
jovent del PIJ de

 la Canonja

  

 Els passats diumenges dies 15, 22 i 29 de març, el Pa-
tronat de Cultura del Castell de Masricart va organitzar diferents 
sessions de cinema infantil que es portaren a terme a l’Orfeó 
Canongí.

Diumenges  de cinema El nombre d’assistents fou de gairebé 300 nens i nenes que 
d’aquesta manera pogueren gaudir d’una tarda de cinema en 
companyia dels seus amics.

Des del Patronat de Cultura s’ha volgut potenciar aquestes ses-
sions per oferir un nou espai d’oci entre les festes de Carnaval i 
Setmana Santa.
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 El dissabte 21 de febrer, el judoka canongí David García Tor-
né va quedar primer de la Fase Sector Est Júnior que es va disputar 
al Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron, a Barcelona, i es va classificar 
directament pel Campionat d’Espanya a Madrid.

El següent dissabte, dia 28 de febrer, es va celebrar en el mateix 
pavelló el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona i, alhora, la Su-
percopa d’Espanya en la Categoria Absoluta, on es va poder veure el 
millor judo d’Europa. David (-60kg.) va assolir la Medalla de Plata.

Una setmana després, el dissabte 7 de març, David García es va en-
dur a casa la Copa de Campió d’Espanya Júnior 2015, en el Campio-
nat d’Espanya Júnior de Judo que es va disputar al Pavelló municipal 
Prínceps d’Astúries de Pinto, Madrid. 

Amb aquests èxits aconseguits, el judoka ha volgut agrair la feina i el 
suport del seu entrenador, Pablo Sáez, i el reconeixement rebut per 
l’Ajuntament de la Canonja.

El judoka David García Torné, 
campió d’Espanya Júnior 2015 i 
Medalla de Plata en la Supercopa 

d’Espanya categoria Absoluta
 El Centre Obert de la Canonja, tant l’equip educatiu com 
els infants, han participat en la creació audiovisual “Infants per a la 
igualtat. El Tarragonès mou fitxa”, promoguda pel Consell Comarcal 
del Tarragonès, donant a conèixer el nostre centre i recollint totes les 
activitats realitzades en relació a l’equitat de gènere.

En el marc de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de 
les Dones, des de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Ca-
talunya, s’ha promogut aquest any una campanya unitària de sen-
sibilització amb el missatge “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat 
de gènere”. I, des del Consell Comarcal del Tarragonès, s’ha engegat 
una activitat conjunta de sensibilització dirigida als nostres infants i 
joves per promoure la reflexió sobre l’equitat de gènere entre tots els 
equipaments socioeducatius de la comarca. Per aquest motiu, des 
dels Centres Oberts, s’ha proposat la creació audiovisual: “Infants 
per a la igualtat. El Tarragonès mou fitxa”, que es va presentar el dia 
10 de març al matí, a la seu del Consell Comarcal.

La Canonja mou fitxa

  

 El passat 18 de febrer, al castell de Masricart, es va realitzar 
la presentació del Programa de suport a la família PONT. El pro-
grama PONT és un Programa comunitari comarcal, de suport a la 
família emmarcat dins el Pla d’Inclusió Social del Tarragonès, aquest 
projecte té una doble finalitat: per una part millorar la qualitat de 
vida de les persones i famílies beneficiàries a favor de la inclusió 
activa, i per l’altra promoure la seva autonomia i apoderament. El 
PROGRAMA PONT es basa en un principi d’inversió social, i es des-
envolupa a partir de la intervenció en diferents “àmbits vitals” o “pi-
lars” amb l’objectiu de minimitzar el risc d’exclusió de les persones 
o famílies, incorporant o restablint llaços amb la xarxa social pròpia 
i la comunitària. Amb l’objectiu que capacitin a la persona al llarg 
del seu cicle vital i que reverteixin positivament en el conjunt de 
la societat (fills o persones dependents), per tal de prevenir futurs 
costos socials i econòmics. 

Programa PONT a la Canonja L’apoderament implica un element bàsic i imprescindible de con-
fiança en un mateix i d’alguna manera en l’entorn, basant-se 
en la idea que existeixen solucions als problemes (per exemple, 
la manca de recursos per satisfer les necessitats bàsiques) que 
estan a l’abast de les persones o famílies beneficiàries, i que cal 
atendre. Aquesta actitud positiva permet a la persona o família a 
moure’s en la direcció de la recerca de solucions als problemes. 
Assolir l’autonomia o l’apoderament de les persones implica un 
canvi en la forma d’actuar. Aquest canvi d’actitud, serà l’objecte 
d’avaluació del programa. 

El programa està conduit per dos professionals de l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès, des del Pla 
d’Inclusió Social del Tarragonès i amb la participació de l’Equip 
Bàsic de Serveis Socials de la Canonja. La seva durada és de 45 
hores, i es du a terme al Castell de Masricart de la Canonja, entre 
el 24 de febrer i el 7 de maig de 2015, amb un total de 10 parti-
cipants. 
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Ha estat
notícia

 L’aula mòbil de la Fundació Repsol va començar per la Ca-
nonja el seu recorregut i, el dia 20 de febrer, es va instal·lar a l’avinguda 
Carrasco i Formiguera. L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, acom-

panyat de la regidora d’Ensenyament, 
Mila Carreté, va visitar aquest tràiler 
carregat de les últimes innovacions 
de la indústria energètica. L’Aula va 
continuar la seva ruta per diferents 
ciutats del territori, com Reus, del 23 
al 25 de febrer, Torredembarra, del 26 
al 27 de febrer i, finalment, Tarragona, 
on estarà del 18 al 22 de maig.  

“El món de l’energia ¿Sabies que…?” 
és una campanya de sensibilització educativa dirigida principalment 
a docents i estudiants d’ESO i batxillerat, així com al públic general, 
col·lectius, associacions professionals, universitaris, etc. Les visites, 
grupals, concertades i d’uns 50 minuts, desenvolupen activitats inte-
ractives conduïdes per educadors especialitzats. Aquests jocs lúdics 
mostren la importància del petroli com a font d’energia en les nos-
tres vides, les últimes novetats d’investigació energètica i els proces-
sos d’exploració, refinació, etc.

 Per segon any consecutiu, durant aquest curs escolar, l’àrea 
d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració de 
les àrees de Joventut i Ensenyament, ha dut a terme el projecte “Què 
fer després de l’ESO?”, dirigit als estudiants de 3r d’ESO de l’Institut 
Collblanc.

105 alumnes de l’IES Collblanc, han rebut sessions d’orientació amb 
l’objectiu de donar a conèixer la importància d’obtenir una bona 
qualificació formativa a l’hora d’entrar en el mercat laboral i trobar 
feina. L’actual mercat de treball requereix persones cada vegada més 
i millor formades en l’àmbit professional així com també en compe-
tències lingüístiques. En aquestes jornades, s’ha tornat a incidir en 
l’oportunitat que ofereixen les empreses químiques i les empreses 
auxiliars de la indústria química situades al nostre municipi, i en els 
requisits mínims que demanen.

Aquest projecte s’ha estructurat en dues parts: la primera ha con-
sistit en la realització de 5 xerrades tècniques d’orientació laboral 
i orientació acadèmica per tal d’explicar l’oferta formativa que es 
pot cursar al finalitzar l’ESO, des dels batxillerats, als cicles de grau 
mitjà i grau superior. En aquestes xerrades, s’ha fet rellevància dels 
cicles relacionats amb les famílies 
professionals de: la química (quími-
ca industrial), la fabricació mecànica 
(soldadura i caldereria), l’electricitat i 
electrònica (automatització i robòti-
ca industrial), així com dels serveis 
socioculturals i a la comunitat i de 
la sanitat.
 
Finalitzada la teoria, a la segona part 
del projecte, durant el mes de març, 
s’han realitzat 3 visites educatives 
a les instal·lacions de les empreses 
Repsol, Clariant i DOW Chemical. 
Amb l’objectiu de conèixer de prime-
ra mà les ocupacions que generen les 
indústries químiques.

 Durant el mes de febrer, des de l’àrea d’Ocupació s’ha im-
partit un curs de conducció de carretó elevador frontal i retràctil 
amb una duració de 24 hores. 18 hores han estat teòriques i 6 hores 
de pràctiques, on l’alumnat ha pogut conduir els dos tipus de carre-
tons elevadors.

Mitjançant aquesta formació els i les alumnes participants han as-
solit les competències necessàries per millorar la seva qualificació 
professional, així com capacitar-los davant l’ocupació de conductor 
de carretons. Aquesta formació es requereix per a treballar en totes 
les empreses del sector logístic, així com a les empreses del sector 
d’emmagatzematge de molts dels productes que fabriquen a les in-
dústries químiques.

L’Aula mòbil de la Fundació 
Repsol visita la Canonja

Què fer després de l’ESO?

Nou curs de conducció de 
carretó elevador
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Festa de la Municipalitat 2015

 Per part de l’Ajuntament, i més concretament del Patro-
nat de Cultura, és un plaer presentar aquestes jornades de màgia 
que enguany venen a donar continuïtat a la festa de la municipa-
litat.

Fa nou anys, es va voler apostar per la màgia a l’hora de crear un 
festival que posicionés la Canonja en el circuit cultural del camp 
de Tarragona.

La fórmula ha permès el pas pel nostre poble de mags de qualitat 
internacional, alguns d’ells, de força ressò mediàtic com el Màgic 
Andreu o el Mag Lari, que enguany ens visita de nou com a cele-
bració d’aniversari.

L’aposta també ha estat ferma per la gala de màgia per tal que 
a la nostra localitat es pugui fer un tast dels millors mags de 
l’escena internacional.

L’altra voluntat és que, a més a més d’oferir qualitat, es pugui 
gaudir dels diferents espectacles preus populars, amb la intenció 
que ningú es quedi al marge d’aquest esdeveniment que trans-
forma per tres dies la Canonja.

Així, a banda d’oferir diversos espectacles gratuïts, els de paga-
ment es presenten amb l’oferta dos al preu d’un.

Això ha estat possible, també, gràcies a una forma de treball que 
ho ha facilitat molt: l’empresa Batall Produccions dissenya i ges-
tiona des de fa nou anys aquestes jornades i el Mag Gerard, del 
“Teatre Màgic” l’assessora artísticament. Aquesta conjunció ens 
permet presentar un programa que esperem que sigui del vostre 
gust.

Salvador Ferré Budesca
Regidor de Cultura

Diumenge 12 d’abril
A les 2 de la tarda
al poliesportiu municipal
Paella Popular
Preu: 8 €
Venda de tiquets a partir de l’1 d’abril al mateix poliesportiu

10 anys d’Impossible
Dimecres 15 d’abril
De 2/4 d’11 del matí fins la 1 del migdia
A la Rambla 15 d’abril
Jocs amb elements reciclats a càrrec 
de Guixot de 8

De 2/4 d’11 del matí fins la 1 del migdia
Obertura i visita lliure del refugi de 
la plaça de la O
(també es podrà visitar els dies 16 i 17 
de 5 de la tarda a 8 del vespre i els dies 
18 i 19 d’11 del matí a 2 del migdia)

A 2/4 d’1 del migdia
Sortida des del Castell de Masricart

Seguici de la Corporació en Ple cap a la rambla 15 d’abril
Amb l’acompanyament dels gegants Bià i Esperança i els dia-
bles de la Canonja

A la 1 del migdia
Acte protocol·lari de celebració de la municipalitat
Parlaments de les autoritats i encesa de la tronada

A continuació
brindis popular
I ballada de sardanes

A les 7 del vespre
A la sala noble del Castell 
de Masricart
Presentació de l’IMPOSSIBLE 2015
I posterior celebració al jardí del 10è aniversari
Amb cava, pastís i màgia de prop

Diumenge 18 d’abril
Durant el matí
al poliesportiu municipal
Marató esportiva 
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Actualitat

Venda a taquilla:
Gran Gala Internacional de Màgia: Divendres a partir de les 20h: 8€
La Màgia del Mag Lari: Dissabte a partir de les 20h: 8€
Tea Time: Diumenge a partir de les 17h: 2€ 

Venda anticipada “Gran Gala Internacional de Màgia” i “La Màgia 
del Mag Lari”:
Oferta compra anticipada 2 x 1: comprant un espectacle, obtindreu 
l’altre de franc.
Els dies 13, 14 i 16, en horari d’obertura del Castell de Masricart, i el 
dia 17 fins les 13 hores o bé fent la reserva a pcultura@lacanonja.cat.

La resta d’actes són gratuïts
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  El passat dissabte 28 de març, es va dur a terme una jor-
nada de portes obertes al Mas de l’Hort de l’Abeurador, per tal que 
es pogués visitar la finca i l’edifici actual. En aquest acte, es presen-
tà també el projecte del Centre d’Interpretació del jaciment de la 
Boella, que consisteix en una intervenció en l’edifici existent per tal 
de reconvertir-lo i adequar-lo als nous usos. El Mas es reformarà tot 
respectant el seu caràcter d’edifici amb valor patrimonial i es durà a 
terme una ampliació, amb un nucli de comunicacions verticals amb 
una nova escala i ascensor. En el seu interior s’allotjarà una exposició 
permanent del jaciment de la Boella. A la planta baixa, l’edifici també 
comptarà amb una gran sala d’actes amb capacitat per a 150 perso-
nes.

El projecte
El jaciment de la Boella, per cronologia i registre constitueix un pol 
molt potent d’informació i dades. Per a la conceptualització d’un dis-
curs museogràfic d’interpretació d’aquesta informació és necessari 
un espai alternatiu al propi jaciment arqueològic, que per les seves 
condicions físiques no pot albergar les infraestructures o recursos 
museogràfics adequats. Així doncs, el Centre d’Interpretació del jaci-
ment de la Boella s’ubicarà al Mas de l’Hort de l’Abeurador.

La proposta parteix, en primer lloc, del respecte cap a la preexistència 
d’un edifici que ens transmet una sèrie de valors i que reforça la idea 
d’element històric que protegirà a altres elements – arqueològics- de 
moltíssima antiguitat i d’un valor paleontològic incalculable.

Tot i que els continguts concrets es determinaran amb posterio-
ritat, en el marc d’un projecte museogràfic, es proposa un centre 
d’interpretació de temàtica relacionada amb el jaciment de la Boella 
i la prehistòria. Així mateix, es planteja optimitzar i potenciar l’espai 
desenvolupant propostes complementàries a la difusió i interpre-
tació del coneixement científic. Es tractaria bàsicament d’activitats 
relacionades amb la docència, la investigació i la didàctica.

Arquitectònicament, el centre disposarà de dues zones diferencia-
des, l’edifici existent en la finca, que serà sotmès a una rehabilitació 
per poder dotar-lo d’usos culturals, administratius i de pública con-
currència; i un cos annex de nova construcció on hi haurà una gran 
sala polivalent, destinada sobretot a sala d’actes o espai de docència 
dels estudis vinculats al jaciment arqueològic.

Vista de la sala d’actes

Projecte del Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella

L’accés es planteja per l’extrem de l’edifici més proper al nucli urbà 
consolidat, en un petit espai que anteriorment feia de safareig pú-
blic. En aquest punt es condiciona un porta amb una petita pèrgola, 
que condueix al visitant directament al jardí i, des d’aquí, cap al petit 
jardí privat i tancat amb un mur de maçoneria que es conserva in-
tacte.

Vista des de l’accés a l’edifici des del camí de Reus

Es juga amb la idea del recorregut a través del control dels espais, 
del ple i del buit, com si d’una seqüència es tractés, fins que el vi-
sitant arriba al gran “hall-ròtula”, on es comença a articular la vida 
de l’edifici. Des d’aquí es podrà accedir tant als espais de la planta 
baixa, destinats a centre d’interpretació i a la sala d’actes, com a les 
plantes superiors.

Vista des del jardí i l’accés al pati del hall

A la primera planta se situarà un laboratori experimental per als tre-
balls amb les restes arqueològiques recollides i excavades en el jaci-
ment. Aquest laboratori es concep com un espai de treball, visitable 
amb finalitats docents amb un aforament limitat. La resta de la pri-
mera planta de l’edifici original es destina a usos representatius del 
propi centre, amb la inclusió de sales de reunions, office i despatxos 
d’administració. A la segona planta de l’edifici original se situen dos 
espais oberts de treball, d’ús administratiu, destinat al personal amb 
vinculació al centre d’interpretació.

Una vegada acabades les obres, l’edifici disposarà d’una superfície 
construïda d’1.003,63 m2, destinada completament als usos cultu-
rals.
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Serà notíciaPrograma Impuls i Foment de 
l’Ocupació 2015

DesTAPA la Canonja

 L’Ajuntament de la Canonja impulsa ajuts per incentivar i 
impulsar el foment de l’ocupació i la creació d’empreses durant el 
2015. Aquests ajuts s’emmarquen dins del programa Impuls i Fo-
ment de l’Ocupació amb l’objecte d’afavorir la creació de llocs de 
treball mitjançant la contractació de persones aturades i inscrites a 
la borsa de treball municipal i donar suport a l’activitat empresarial i 
comercial subvencionant a les empreses que s’instal·len a la Canonja. 
Les sol·licituds es poden presentar des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2015.

També s’ofereix el servei d’acompanyament a totes aquelles per-
sones que tinguin una idea de negoci. Aquest servei consisteix en 
l’assessorament pel disseny del projecte d’empresa, l’ajut en la recer-
ca del lloc i ubicació del negoci, així com el suport tècnic per elaborar 
el pla d’empresa, la informació dels aspectes jurídics i fiscals a tenir 
en compte i la recerca de totes les ajudes a les que es poden acollir 
les persones emprenedores.

Les persones interessades poden efectuar consultes o rebre assesso-
rament a través de l’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica (correu 
electrònic: mjimenez@lacanonja.cat).

 Després de l’èxit del primer des-TAPA tornem a organitzar 
aquest més d’abril l’esdeveniment gastronòmic “des-TAPA la Canon-
ja”. En aquesta edició s’han adherit 14 establiments del municipi; 3 
més que l’edició anterior. Tots ells ens tornaran a oferir durant dos 
caps de setmana, concretament els dies 10, 11 12 17, 18 i 19 d’abril i 
el dia 15 d’abril, dia de la municipalitat, la tapa i beguda per 2 euros.

El nivell dels establiments adherits en 
aquesta edició és altíssim i es veu que han 
treballat de debò, per oferir-nos la seva 
millor tapa. Han posat de nou molta ima-
ginació, amb tapes ben elaborades, amb 
bon gust on ens presenten unes tapes 
amb colors i sabors escollits de la nostra 
terra i el nostre mar.

Us animem a participar aprofitant el des-TAPA per a passejar-vos per 
la Canonja, fen la ruta gaudint d’uns bons moments amb la família 
i amics.

En aquesta edició, vosaltres decidireu amb el vostre vot quina és la 
millor tapa i podreu participar en el sorteig de 15 interessants pre-
mis. Només caldrà fer el recorregut complet pels bars-restaurants de 
la Canonja adherits i lliurar la butlleta del programa segellada.

Aprofito per agrair a tots els convilatans de la Canonja la bona ac-
ceptació del des-TAPA i dir-vos que ja estem treballant per orga-
nitzar a la tardor una altra edició; on volem difondre els productes 
culinaris tradicionals de la Canonja.
Com sempre us desitjo que vagi de gust!!!

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Promoció econòmica i Ocupació

des-
TAPA

La Canonja

DEL 10 AL 12, EL 15 
i DEL 17 AL 19 

d’abril de 20 15

La Canonja tindrà un nou Consultori Local al 2016
 El Servei Català de la Salut preveu construir al municipi de 
la Canonja, pertanyent a l’ABS Tarragona-1, un nou consultori local 
per a una població de fins a 7.000 habitants aproximadament, do-
nant el suport estructural adequat a la demanda d’atenció primària. 
Aquesta és una reivindicació de l’actual equip de govern municipal 
al departament de Salut de la Generalitat des de ja fa uns quants 
anys. Tal i com manifesta l’alcalde Roc Muñoz “el centre de salut és 
una demanda que portàvem en el nostre programa electoral de ja 

fa dues legislatures i que per qüestions alienes a la nostra voluntat 
no s’ha pogut dur a terme abans. Ara el Departament de Salut té 
un ferm compromís de realitzar les obres d’aquest nou consultori 
durant el 2016”.

Amb una superfície construïda de 865 m2, el nou centre contempla 
una cartera de serveis de medicina de família, pediatria, infermeria 
d’adults i pediàtrica, educació sanitària i treball social.
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 “Hablando con...”, Un nou 
programa a l’Escola d’Adults 

per practicar la llengua 
castellana oralment

La Petita Història de la Canonja

El mes d’abril a la Biblioteca

 Des de l’Escola d’Adults 
s’impulsa el “Hablanco con...” en cas-
tellà. Alumnat de països com Rússia, 
Nigèria i Marroc que assisteixen re-
gularment a un dels programes for-
matius de l’Escola (Castellà inicial i Al-
fabetització) formaran parella amb un 
altre/a alumne/a de la mateixa Escola i 
de parla habitual en castellà. D’aquesta 
manera ens fem nostre el lema “Tots 
tenim alguna cosa a aprendre, tots 
tenim alguna cosa a ensenyar” impli-
cant-nos en el procés d’aprenentatge 
de tot aquell alumne que voluntària-
ment s’ofereix a fer també de parella 
lingüística.

El programa ha de permetre practicar el castellà amb naturalitat i 
espontaneïtat, conèixer altres persones i altres cultures,  incrementar 
l’autoestima i també, divertir-se. 

El compromís inicial és d’una hora setmanal a convenir, durant 10 
sessions. Els punts, llocs de trobada, passejades, visites a comerços, 
exposicions, acompanyaments en tràmits administratius i/o perso-
nals i el que pot anar sorgint anirà a càrrec de cada parella en funció 
de les necessitats,  interessos i disposició. Des de l’Escola se’n farà un 
seguiment i es facilitaran les directrius i l’assessorament que calgui 
per afavorir aquestes relacions comunicatives.

Cal agrair especialment la participació del voluntariat ja que per 
aquest programa es requereix un “esforç extra” al no poder comptar 
com a suport en determinades situacions amb una altra de les llen-
gües conegudes (com ara el català).

El dia 25 de febrer, al Castell de Masricart, va tenir lloc la presentació 
del programa.

 El Patronat de Cultura del Castell de Masricart ha encarre-
gat a l’editorial Mediterrània l’elaboració d’un llibre sobre la Canonja 
dins de la col·lecció “Petites Històries”.

Aquesta col·lecció està adreçada bàsicament al públic infantil i con-
sisteix en mostrar la història, en aquest cas, del nostre poble a partir 
d’un senzill fil argumental.

Pilarín Bayés, amb els seus característics dibuixos, es fa càrrec de la 
il·lustració, d’aquesta manera podrem veure espais tan emblemàtics 
del poble com el porxo de l’abadia, la riera de la Boella o el Castell de 
Masricart a través dels seu grafisme.

El text, per altra banda, ha estat encarregat a la canongina Alba Ca-
ñellas i es basa en la descoberta del poble que fa un grup d’escoltes.

 Com cada mes, la Biblioteca comença l’abril amb bon peu i 
el primer dimecres, a les 5 de la tarda, torna el Senalló de Contes a 
la Biblioteca, aquest cop de la mà de l’actriu de teatre i contacontes 
Blanca Solé.

Per Sant Jordi, com no pot ser d’altra manera, la Biblioteca municipal 
organitza diferents activitats. Durant tot el matí, els escolars de la 
Canonja visitaran el Jardí del Castell de Masricart per veure les no-
vetats editorials de la Diada. També podran escoltar la llegenda de 
Sant Jordi, segons la versió d’algun dels protagonistes: la princesa, 
el drac i Sant Jordi.

Per la tarda, de 5 a 7, a banda de les novetats editorial, el Jardí del 
Castell acull una nova edició de la Fira del Tengui-Falti, el mercat 
d’intercanvi de llibres. Per a participar-hi s’han de portar a la bi-
blioteca, de l’1 al 20 d’abril, els llibres que ja no es vulguin però que 
estiguin en bon estat. A canvi es donaran uns tiquets de punts per 
bescanviar per altres llibres el dia de la Fira. Si es disposa de punts 
d’edicions anteriors de la Fira, també són vàlids per adquirir llibres 
de la Fira d’enguany.

 

                         No importa de qué, 

    sólo importa con quién 
                 

                                     
            ESCOLA D’ADULTS     

  

  

  

  Amb l’arribada del bon temps i per posar punt i final al 
curs 2014-15 de la Gent Gran Activa, se celebren les jornades “Els 
Espais Culturals”.

Els actes d’aquesta edició es duran a terme entre el 18 de maig i 
el 18 de juny. Durant aquest mes es realitzaran diferents actes i 
activitats com cine-fòrum, tallers de cuina, xerrades informatives 
i la demostració del grup de gimnàstica de la Gent Gran Activa. 
S’organitzarà una sortida cultural a Barcelona i, com ja és tradició, 
se celebrarà la festa de final de curs amb el concert de la Coral de 
la Llar de Jubilats i Pensionistes, l’exhibició de ball i el tercer Con-
curs de Rebosteria.

Amb el bon temps, els Espais 
Culturals de la Gent Gran 
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Serà notícia
Sant Jordi de la Gent Gran El Casal de Setmana Santa

ja és aquí!!! 
 El 23 d’abril, la Gent Gran celebra la seva festa particular 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi, on tothom hi està convidat.

La Coral de la Llar municipal de Jubilats i Pensionistes oferirà un re-
pertori especial, amb cançons cantades amb diferents idiomes i, fins 
i tot, s’atreviran amb algun cant gospel. El grup de ball sorprendrà al 
públic amb tots els passos apresos durant aquests mesos, de samba, 
merengue... 

Per finalitzar l’acte no hi faltarà la ballada de sardanes.

 El Casal de Setmana Santa de la Canonja va néixer amb la 
idea de completar l’oferta de lleure del període de les vacances de 
Setmana Santa. De dilluns a dijous, de 9 del matí a 1 del migdia, ofe-
reix un espai educatiu i dinamitzador pels nens i nenes del poble, en 
concret es dirigeix als infants de la Canonja d’entre els 3 i els 12 anys. 
I, de manera complementària, també ofereix el servei despertador, de 
8 a 9 del matí.

Cada any el Casal s’endinsa en una nova aventura: els egipcis, els 
víkings, l’època medieval i els viatges de Marco Polo, són algunes de 
les nostres darreres aventures... S’hi realitzen moltes activitats dife-
rents: esportives, jocs i gimcanes, tallers de manualitats, de teatre, 
d’expressió i de cuina…. Enguany proposa un viatge molt espacial, 
s’endinsarà per l’Univers de la mà de valents astronautes que ajuda-
ran als infants a descobrir què s’amaga darrera les estrelles.

 Es diu aviat, però el Futbol Base Sant Sebastià celebra el seu 
35è Aniversari. No tan sols celebra els 35 anys organitzant el tradi-
cional torneig sinó cada any i cada dia de treball amb la joventut i els 
infants, sempre amb esforç, il·lusió i bon treball en equip. I, enguany, 
l’Escola de Futbol Base Sant Sebastià vol dedicar aquestes especials 
jornades a la memòria del Sr. Claudi Nolla, fundador de l’Escola i del 
Torneig.

Han estat molts els equips d’arreu que han participat en el torneig 
organitzat pel C.F. Canonja i l’Escola de Futbol base Sant Sebastià, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i altres entitats i em-
preses, que amb el seu suport fan realitat any rere any aquesta fes-

XXXV Torneig de Futbol Base Sant Sebastià la Canonja
ta esportiva. I, en aquesta edició, compta 
amb l’especial participació de dos clubs de 
primera, el Córdoba C.F i el Valencia C.F, 
entre d’altres com el Salesianos de Gua-
dalajara, Pisueña de Cantabria, C.N Helios 
de Zaragoza i equips de la nostra comarca. 

Així doncs, aquesta Setmana Santa, de l’1 
al 5 d’abril, al Camp d’Esports municipal de 
la Canonja s’hi podran veure bons partits 
de futbol. Tothom hi està convidat a assis-
tir-hi i a animar als jugadors participants.
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Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

Solo se trata de encajar piezas

 Las personas que trabajamos bajo estas si-
glas no somos un grupo, somos un equipo. ¿Cuál es la 
diferencia?: trabajar en equipo es coordinar esfuerzos 
entre personas diferentes que comparten unos mis-
mos valores, principios, objetivos y metas para lograr 
resultados óptimos. Se realizan búsquedas conjuntas 

de soluciones, todos aportamos experiencias, cono-
cimientos, ideas y así, nuestra visión es más amplia 
y distinguimos los matices. En equipo se potencia el 
liderazgo colectivo, la responsabilidad es compartida. 
Así es como se puede servir al municipio, con la parti-
cipación ciudadana en primera línea trabajando con-
juntamente. Es necesario consolidar los mecanismos 
de participación para mejorar la calidad, oportunidad 
y transparencia de las acciones públicas. Recuerda 
que las diferencias se han de complementar para con-
tribuir al logro de los objetivos comunes, se trata sólo 
de encajar piezas.

¿Qué aporta nuestro equipo?: Trabajamos para hacer 
la vida más ligera a los demás, con una actitud per-
manente de colaboración, atentos a las necesidades 
reales, con rectitud de intención, no actuando por in-
terés o conveniencia. Nuestro servicio es eficaz, con 
iniciativa, generosidad, viviendo la solidaridad con 
los demás, haciendo todo aquello que deseamos que 

hagan por nosotros. Y todo esto se puede constatar 
con nuestras actuaciones, quien nos conoce lo afirma.

Nuestras propuestas son nobles, humanitarias y soli-
darias, en ellas lo que prima es la persona, cada uno 
de nosotros por encima de cualquier otro interés. Cu-
ando se trata de gestionar el lugar donde vivimos no 
hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, 
todos contamos. Entre todos podemos hacer un lu-
gar idóneo para vivir, desde nuestros mayores hasta 
nuestros niños, ayudándonos los unos a los otros y 
edificando juntos.

Esperamos que con estas palabras decidas conocer-
nos, que dejes que nos acerquemos a ti para darte a 
conocer nuestros propósitos y nuestras aportaciones 
de primera mano, y con ello contribuir fielmente a 
este nuestro municipio, la Canonja. Sólo se trata de 
encajar piezas.

Salvador Ferré Budesca

 Ens acostem al final del mandat, el 31 de 
març es publicarà el decret de convocatòria de les 
eleccions municipals que se celebraran el 24 de maig. 
Els socialistes de la Canonja ens tornarem a presentar 
amb les mateixes il·lusions que sempre, amb ganes, 
amb capacitat per garantir la continuïtat de la bona 
feina que s’ha fet des de l’Ajuntament aquests darrers 
quatre anys, sense aventures i sense improvisacions.

Ens presentarem amb una llista que combina ex-
periència, amb persones versades en les tasques de 
govern, i renovació, amb gent jove amb inquietuds i 
preparada que conforma un equip, liderat pel nostre 
alcalde, amb una mitjana d’edat lleugerament per so-
bre dels 40 anys per gestionar l’Ajuntament pensant 
en el màxim benestar per als ciutadans de la Canon-
ja. Una llista que tancaran dues persones estimades i 
de gran vàlua, la Mila Carreté i la Paqui Orellana, que 
han estat treballant durant molt de temps al servei 
del poble i dels canongins i canongines i a les que des 
d’aquí volem donar les gràcies per tots aquests anys 
d’esforços i dedicació.

Tenim per davant quatre anys amb molts reptes per 
garantir el futur del nostre poble a tots els nivells: 
prestacions, benestar social, serveis municipals, polí-
tica cultural, inversions en equipaments i desenvolu-
pament econòmic de la Canonja. Als socialistes ens 
impulsa i estimula l’empeny permanent de treballar 
per convertir el nostre poble en un paradigma de ben-
estar i qualitat de vida.

Durant aquests anys passats hem posat les neces-
sitats reals dels veïns del poble en l’epicentre de la 
nostra acció política des de l’Ajuntament, amb una 
política de proximitat a la ciutadania per ser capaços 

de copsar les inquietuds i preocupacions dels canon-
gins i canongines. Els nostres regidors i regidores no 
han tingut mai un NO per resposta a les demandes 
de la gent. Conscients de les dificultats provocades 
per la crisi econòmica hem fet tot el possible per im-
pulsar serveis municipals útils per donar satisfacció a 
aquestes necessitats dels veïns de la Canonja. Ara cal 
donar un nou impuls a aquest afany que és també un 
compromís polític i moral. 

Fa quatre anys ens presentàvem amb un programa 
electoral ambiciós i detallat amb molts objectius per 
assolir, un programa extens que cap altra força políti-
ca de les que van concórrer va presentar als ciutadans, 
un programa que s’ha acomplert en un percentatge 
altíssim i en el que continuarem treballant afegint 
noves propostes i fites per al futur i que durant la 
campanya us donarem a conèixer. Sens dubte la lluita 
contra l’exclusió social, el garantir un mínim de qua-
litat de vida per a tothom i el no permetre que cap 
família ho passi malament ha de ser l’eix principal de 
les nostres accions en aquest context encara de crisi 
econòmica.

La Canonja ha de continuar en aquesta línia de pro-
grés, aquest és el nostre compromís.

Compromesos amb la Canonja, 
progressem junts

 
 Aquesta vegada començo l’escrit d’una 
manera més personal, i ja m’ho permetreu, doncs és 
la última vegada que em dirigeixo a tots vosaltres des 
del raconet que tenim assignat en aquest butlletí.

Molts records em venen a la memòria ara que és l’ho-
ra de fer balanç, moltes hores dedicades per tal de fer 
la feina a la que m’havia compromès amb el poble i 
amb el partit.

Moltes coses podria dir després d’estar tots aquests 
anys a l’Ajuntament, però penso que ho reduiré a 
dir-vos: GRÀCIES. A totes les persones que ens heu 
acompanyat en aquest camí, que ens heu donat su-
port a les eleccions, que ens heu utilitzat com a por-
taveus de les vostres inquietuds i per fer-les arribar a 
l’equip de govern a través nostre. Sí, perquè hem estat 
preguntant, suggerint, reivindicant,  informant, quei-
xant-nos... de tot el que no trobàvem bé, del que feia 
falta o del que no era correcte. També he de dir que 
no sempre ens han escoltat, que moltes vegades la 
resposta era una evasiva o un “ja ho havíem pensat”, 
“ja ho sabem, ho farem”, o el típic: “només us arriben 
a vosaltres les queixes”,... respostes com aquestes són 
les més comunes.

I no vull tancar l’escrit sense fer referència també,  a 
com tenim el poble aquests últims mesos: obres per 
tot arreu, just ara a tocar de les eleccions, cal deixar 
l’última empremta i que la gent digui que han fet mol-
tes coses. A aquesta manera d’actuar també ens hi te-
nen acostumats, i són les dinàmiques que cal canviar.

El treball des de l’oposició és molt ingrat i els meus 
companys i jo hem procurat fer tot el que ens ha estat 
possible per arribar a la ciutadania i fer entendre que 

érem els representants de tots aquells que no estan 
d’acord amb com es fan o s’han fet les coses.

La Canonja necessita un canvi, i és això el que us pro-
posem.

Suposo que tots i totes sabeu que aquestes prope-
res eleccions municipals el candidat de CIU és José 
Ramón Fernández Bermúdez. Ell encapçala una llista 
de gent que vol que a la Canonja es facin les coses 
d’una altra manera, que ja n’hi ha prou que sempre 
ELS MATEIXOS ho maneguin tot i durant tants i tants 
anys. José Ramón i l’equip de CIU proposaran per la 
Canonja reptes i solucions per encarar el futur d’un 
poble que ha de  tenir uns objectius a curt i llarg ter-
mini que el situïn en un lloc privilegiat a la Comarca 
i a Catalunya.

Ara toca acomiadar-me, però encara que deixi d’anar 
a les llistes no em desvinculo del partit, els companys 
saben que poden comptar amb mi, però també tots 
vosaltres  sempre tindreu una canongina disposada a 
ajudar i col·laborar en tot el que calgui.

Per tant no és un adéu, sinó un fins sempre.

Cori Roca Vila

De manera personal:
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Agenda
Acampada Jove a la Mussara
Dies: del 30 de març a l’1 d’abril

Casal de Setmana Santa
Dies: del 30 de març al 2 d’abril

XXXV Torneig de Futbol Base 
Sant Sebastià
Dies: del 2 al 5 d’abril
Lloc: Camp d’Esports Municipalitat
Organitza: C.F. Canonja i Escola de Futbol 
base Sant Sebastià

Senalló de Contes
amb la contacontes Blanca Solé
Dia: 8 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Des-Tapa la Canonja
Dies: del 10 al 12, el 15 i del 17 al 19 d’abril

Celebració del Dia Internacional 
del Poble Gitano
Dia: 11 d’abril
Hora: Sortida del Sector Nord a 2/4 d’11 
del matí. A les 11, ofrena floral al Jardí del 
Castell de Masricart
Organitza: Asociación Sociocultural Gitana 
de La Canonja

Diada de la Municipalitat
Dia: 15 d’abril
(veure la programació completa a la pàgina 8)

Obertura i visita lliure del refugi 
de la plaça de la O
15 d’abril: de 2/4 d’11 del matí fins la 1 del 
migdia
16 i 17 d’abril: de 5 de la tarda a 8 del 
vespre
18 i 19 d’abril: d’11 del matí a 2 del migdia

Presentació del Festival de 
Màgia Impossible
Dia: 15 d’abril
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart

Festival de Màgia Impossible
Dies: 17, 18 i 19 d’abril
(veure la programació completa a la pàgina 9)

II Marató Esportiva Solidària
Dia: 18 d’abril
Hora: A partir de les 10 del matí
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Places limitades. Aportació aliment no 
perible

Fira del Tengui-Falti
Dia: 23 d’abril
Hora: de 5 a 7 de la tarda
Lloc: Pati del Castell de Masricart

Per a participar-hi: de l’1 al 20 d’abril, es 
poden portar els llibres de casa que ja no 
es vulguin a la Biblioteca per a canviar-los 
per punts. Els punts obtinguts serviran de 
moneda de canvi per altres llibres el dia de 
la Fira.

Sant Jordi de la Gent Gran 
Activa
Dia: 23 d’abril
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Plaça Catalunya

Presentació del llibre “Temps 
complet. Obra poètica” de 
Francesc Roig Queralt
Dia: 23 d’abril
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart

Senalló de Contes
“Contes a dojo” amb l’Ós 
Mandrós
Dia: 6 de maig
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Espais Culturals de la Gent Gran 
Activa
Dies: del 18 de maig al 18 de juny

50è Aniversari de l’Agrupament 
Escolta i Guia Bisbe Borràs

Tres caps de setmana: del 9 al 12 i del 24 al 
26 d’abril, i 2 i 3 de maig. 

Dijous 9 d’abril
Inauguració de l’exposició de fotografies i 
pica-pica al Castell de Masricart
Dissabte 11 d’abril
Acte institucional i Celebració a la porta de 
la casa del Cau (C/ de la Font, 11)
Diumenge 12 d’abril
Fira del 50è a la Plaça de la O

Divendres 24 d’abril
Gimcana pel poble a càrrec de l’Equip 
de Pares i Mares de l’Agrupament i, 
seguidament, sopar i monòleg amb Paco 
Enlaluna
Dissabte 25 d’abril
Xerrades per a infants i per a adults, al PIJ i 
a l’Orfeó Canongí
Diumenge 26 d’abril
Ruta pel poble acabant amb una 
macarronada popular a càrrec dels Trucs de 
l’Agrupament.

Dissabte 2 de maig
Sopar del 50è i, més tard, Concert de 
l’Orquestra Mitjanit a la Plaça Catalunya
Diumenge 3 de maig
Vermut solidari amb el Casal Amic, amb 
la col·laboració de Vermut Yzaguirre, amb 
concert de gralles i inflables per als més 
petits. Fideuada popular a càrrec de l’Equip 
de Pares i Mares. A la plaça Mestre Gols i a 
la Raval.
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des-
2€
TAPA +
BEGUDA

TAPA
La Canonja

DEL 10 AL 12, EL 15 
i DEL 17 AL 19 

d’abril de 20 15

Ajuntament
de la Canonja

PATROCINA: COL.LABORA:ORGANITZA:

la florida

CAN CHATO


