
pàg .1

4
La Canonja Informa

 8

Bu
tll

e
tí 

m
u

n
ic

ip
a

l -
 ju

ny
 i 

ju
lio

l 2
01

5



pàg .2

 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: Podòleg: el segon i quart dijous de cada mes. A partir 
de juliol, nou horari: de 9 a 12h.
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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 Sempre em pregunto quin és el mecanis-
me que activa la voluntat d’una persona per exercir 
aquell dret elemental que és el vot. Dic elemen-
tal, avui, que la democràcia està definitivament 
instal·lada en aquest país.

Doncs bé, això és el que hem fet el passat dia 24 de 
maig, exercir el dret democràtic que és votar, que 
és elegir entre uns i altres, per a què siguin Alcalde 
i regidors del nostre Poble.

Ja és la segona vegada que es vota “normalment” a 
la Canonja en unes eleccions municipals i dic nor-
malment, quan vull dir com un municipi més, com 
qualsevol altre dels 946 de Catalunya. Crec que, 
encara que sigui difícil, això de la municipalitat ja 
ho hauríem d’obviar en els nostres discursos, però 
costa i a mi el primer.

Esperem que totes aquestes lleis que s’han dictat i 
que pretenen aprimar  l’autonomia dels municipis 
no es portin a la pràctica.

Però ara toca un altra cosa. Ara toca felicitar-vos i 
felicitar-nos per les eleccions. A tots els canongins 
que han exercit el vot i, per la meva part i des del 
grup del PSC, agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres una vegada més. 
Ampliada en aquest cas.

Gràcies, moltes gràcies.

És un impuls i també una enorme responsabilitat, però estic segur que no us fallarem. 
Sempre he dit, ja ho sabeu, que amb treball, esforç i dedicació, es pot aconseguir quasi tot.

Això és el que hem fet en aquesta passada legislatura: treballar, treballar molt, amb molts 
encerts i també amb alguns errors, és clar. Però, al final, el Poble ho ha tingut en compte i 
ens ho ha premiat.

No ens ha donat un xec en blanc, ho sé, ho sabem. Esperem ser dignes de la vostra con-
fiança. I quan dic Poble, vull dir tot el Poble. Un ha sigut, és i serà l’Alcalde de tot el Poble. 
No tingueu cap dubte. Estic convençut que en el nostre programa electoral es recull gran 
part de les necessitats, aspiracions i desitjos dels canongins. És extens i ample, elaborat 
acuradament, potent i exigent, i si vam ser capaços de complir l’anterior en un 90%, també 
ho complirem amb aquest.

I, a més, us dic que si l’oposició és capaç de presentar propostes raonables, que siguin via-
bles, no tindrem inconvenient en promoure-les.

No puc acabar aquesta editorial sense abans felicitar a les persones que han estat elegides 
i agrair a tots i, especialment, als que marxen el seu treball, el seu esforç i la seva dedicació. 
Sra. Cori Roca i Albert Guinovart, i a les dues regidores del meu grup, Paqui Orellana i, molt 
especialment, a Mila Carreté - crossa, amiga, suport, crítica, “martillo pilón, machacona”, 
compromesa amb el projecte, consciència de l’Ajuntament, noble, fidel, sempre disposa-
da.... Gràcies Mila, el teu record serà inesborrable per a aquest Ajuntament i, especialment, 
per a mi.

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Gràcies per la
vostra confiança

EditorialServeis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat
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Portaveus municipals

En bloc

Agenda

2

3

4 - 9

10 - 12

13

14 i 15

16 i 17

18

19

Su
mari

La Canonja Informa



pàg .4

  

Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 L’Escola d’Adults del poble va celebrar durant la setmana 
del 23 al 27 de març els 30 anys donant resposta a les necessitats 
formatives de la població adulta de la Canonja.

Les nombroses activitats realitzades van assolir els objectius previs-
tos: despertar l’interès i la curiositat, convidar a la reflexió i a l’opinió, 
intercanviar aspectes culturals i fer créixer el coneixement del nostre 
entorn.

La valoració que se’n fa és del tot positiva. L’alta participació i impli-
cació tant de l’alumnat com de familiars i amics i la practicitat dels 
tallers oferts (elaboració de sabons casolans, de pa marroquí, de cui-
na russa, d’automassatge, de la beguda argentina “mate”), així com 
de les visites realitzades (a la seu del 112 i a la deixalleria municipal)  
i “els espais” que han convidat a pensar (cine-fòrum amb la pel·lícula 
“La fuente de las mujeres” i la conferència “Formació permanent: una 
oportunitat oberta d’en Francesc Roig) i a divertir-nos (gimcana pel 
poble), han aconseguit fer d’aquesta setmana un èxit i una satisfac-
ció grupal.

Celebració dels 30 !

   Un grup d’empresaris de l’empresa MIAVIT i autori-
tats locals de la zona d’Essen-Oldenburg-Bremen (Alemanya), 
el dia 28 de maig, van realitzar una visita oficial a l’ajuntament, 
on es van reunir amb l’alcalde, Roc Muñoz. L’empresa familiar 
dedicada al negoci de la nutrició animal va inaugurar, ara ja fa 
un any, una nau al centre de producció de BASF a la Canonja, ja 
que necessitava més espai per emmagatzemar el producte que 
s’envia al mercat exterior.

L’alcalde va lliurar al president de Miavit, Stefan Niemeyer, el 
llibre “El camí cap a la municipalitat” que parla de la història 
de la Canonja.

Empresaris de Miavit visiten 
l’Ajuntament de la Canonja

Un sopar conjunt amb la participació de l’alumnat i familiars, la 
mestra Montse Solé,  l’alcalde Roc Martínez i els regidors Mila Ca-
rreté, Salvador Ferré, Francisca Márquez i Francisco Domínguez  va 
posar cloenda a l’efemèride. Les emocions van ser-hi notablement 
presents en el contingut de les lectures i/o parlaments realitzats ja 
que van evidenciar la importància de la tasca que es desenvolupa a 
l’Escola, l’agraïment a la sensibilitat de l’Ajuntament per mantenir 
aquest servei per a la població canongina i l’agraïment a l’alumnat 
per fer de les seva participació i aportació a l’aula, un enriquiment 
per a tothom. Cal fer menció especial de la lectura realitzada per part 
d’una alumna que ha après a llegir i a escriure a l’Escola: l’Antonia 
Granadero.

El sopar va reservar com a sorpresa final el reconeixement per part 
de l’Escola d’Adults a la regidora d’Ensenyament, la Mila Carreté, pels 
24 anys que ha estat al capdavant de la regidoria amb dedicació i 
implicació plena per tal d’oferir un ensenyament d’adults de qualitat 
al poble.
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 El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la Canonja va realitzar 
la primera acampada Jove durant els dies de les vacances de Pas-
qua. Aquesta primera edició neix de la iniciativa i de les propostes 
que han realitzat els nois i noies al PIJ.

El destí d’enguany ha estat el terreny d’acampada de la Mussara, on 
els joves i monitors van poder realitzar boniques rutes i gaudir d’un 
dia sencer de btt i de diferents activitats engrescadores.

A l’acampada, organitzada per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de la Canonja, hi van participar una quinzena de joves amb la prin-
cipal motivació de trobar una alternativa a les vacances lúdica, sa-
ludable, divertida i rodejats de bones amistats.

Després de l’èxit d’aquesta primera edició, i de la bona sintonia en-
tre totes les persones que l’han fet possible, joves, monitors, famí-
lies,... es pot dir que hi haurà una segona Acampada Jove.

 El passat 21 d’abril, a l’Escola d’Adults, va tenir lloc  una 
trobada de les parelles lingüístiques que han participat en aquesta 
edició i que s’havien formalitzat el 3 de febrer d’enguany amb el 
compromís de reunir-se un cop per setmana per fer la pràctica 
oral del català.

De la trobada s’ha inferit l’interès, constància i implicació de tots 
els participants. Les sessions que setmana rere setmana s’han anat 
produint han permès a més de millorar la fluïdesa oral, “descobrir” 
el poble, adquirir més seguretat lingüística i fer nous amics.

Per aquesta 3a edició van ser 9 les parelles que es van inscriure al 
programa de “Voluntariat per la llengua” el qual facilita practicar 
de manera oral el català a aquelles persones, alumnes de l’Escola 
d’Adults, que el volen parlar de manera fluïda en un context real i 
distès amb persones voluntàries del poble que l’usen habitualment. 
Aquest programa s’ha tirat endavant des de l’àrea d’Ensenyament 

 Al nostre institut, com cada any, estem aprofitant al màxim 
els últims mesos de curs i són moltíssimes les sortides pedagògiques 
que s’estan portant a terme. A tall d’exemple, el passat mes de maig, 
els alumnes de quart d’ESO van anar a Barcelona per veure el musical 
Mar i Cel, al Teatre Victòria. 

Sens dubte, va resultar una magnífica jornada ja que tots els estu-
diants van gaudir molt amb aquest fantàstic espectacle, basat en 
l’obra homònima d’Àngel Guimerà. Durant més de dues hores es van 
emocionar amb la història d’amor entre una dona cristiana i un cor-
sari morisc, ambientada en el segle XVII. Un autèntic cant a la pau i 
la llibertat. 

A més a més, durant maig i juny també es faran les ja tradicionals 
colònies a Planes de Son (primer d’ESO), a Cantàbria (segon d’ESO) 
i l’últim viatge de l’exitós projecte Comènius ‘Films that move us’ (a 
Dinamarca). 

Institut Collblanc

Primera acampada jove

Trobada de les parelles 
lingüístiques 3a edició

Últims mesos de curs ben 
moguts a l’Institut Collblanc

de la Canonja amb col·laboració del  Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística de Tarragona.

Es recorda que la inscripció al programa com a voluntari/a està 
oberta durant tot l’any. Per a més informació podeu adreçar-vos  a  
l’ Escola d’Adults: escolaadults@lacanonja.cat o trucant al telèfon 
977 556067.
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 Una de les novetats de la Diada de la Municipalitat 
d’enguany ha estat l’obertura al públic del refugi de la guerra civil de 
la plaça de la O.

L’obertura ha anat acompanyada d’una petita museïtzació a cà-
rrec del Patronat de Cultura del Castell de Masricart en la que han 
col·laborat el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví i l’arxiu 
històric municipal. També ha comptat amb la cessió de material 
per part de diversos particulars com ara Francesc Roig i Queralt i el 
col·leccionista Òscar Baiges Boluda que ha aportat  tot el material 
original de l’època.

Les gairebé 700 persones que l’han visitat han pogut reviure emoti-
vament el neguit de les sirenes anunciant els bombardejos.

És voluntat de l’Ajuntament oferir de nou l’oportunitat de gaudir 
d’aquest espai recuperat de memòria històrica canongina. Men-
trestant, ja ha estat visitat per alumnes de l’institut Collblanc en 
l’activitat del crèdit de síntesi.

El refugi antiaeri, un espai de la 
memòria històrica canongina

 La Diada de la Municipalitat del 15 d’abril, acollí també la 
celebració del desè aniversari del Festival de Màgia IMPOSSIBLE. 
Pastís, cava i màgia d’aprop, com no podia ser d’altre manera van 
posar en marxa el motor d’aquest mó n màgic que és l’Impossible 
canongí.

Tots els actes comptaren amb nombrosa participació però volem 
destacar especialment l’humor i la màgia del Mag Lari que omplí, 
enguany sí, la sala de l’Orfeó Canongí.

La resta d’actes també posaren el llistó molt alt a l’onzè Impossible 
que ja s’està gestant per a l’abril de l’any vinent.

Tal com anunciava el regidor de Cultura, Sr. Salvador Ferré, l’èxit del 
festival de màgia canongí és possible gràcies a una forma de tre-
ball que ho ha facilitat molt: l’empresa Batall Produccions dissenya 
i gestiona des de fa 10 anys aquestes jornades i el Mag Gerard, de 
“Teatre Màgic”, l’assessora artísticament.

10 anys d’Impossible

  

 A mitjans de maig va començar una nova edició de 
l’Anem per Feina, un programa destinat al jovent del poble 
interessat en adquirir coneixements bàsics de feines de poli-
manteniment, fusteria, pintura, electricitat... i en tenir un pri-
mer contacte amb les empreses.

En aquesta nova edició hi estan participant una desena de jo-
ves amb ganes d’aprendre un ofici i poder enfrontar-se al món 
laboral amb més seguretat.

L’Anem per Feina és una iniciativa empresa per les àrees de 
Joventut, Acció social i Ciutadania i Ocupació.

Anem per feina



pàg .7

Ha estat
notícia

 L’àrea de Relacions ciutadanes de l’Ajuntament de la Ca-
nonja va organitzar una xerrada per informar a les entitats de cai-
re social i sense ànim de lucre de la Canonja, el canvi normatiu i 
fiscal proposat del Ministeri d’Hisenda amb la inclusió i l’obligació 
d’aquestes entitats a presentar l’impost de societats a partir de l’any 
2015. 

A la jornada, que es dugué a terme a finals de febrer, hi van assistir 
al voltant de 30 persones de diverses entitats, AMPA CEIP la Canonja, 
entitats socials, esportives, culturals del municipi de la Canonja. La 
sessió informativa fou a càrrec de Rafael González Collado, assessor 
fiscal i tributari de l’assessoria fiscal Asein Assessors Tarragona.

En el decurs de la xerrada es va informar de les obligacions fiscals 
que afecten a les entitats, com són l’impost de societats, la comp-
tabilitat per partida doble, el model 347, els canvis pel que fa a me-
cenatge, l’IRPF i l’IVA, la llei de transparència, així com altres temes 
fiscals que afecten a aquestes entitats.

 El dia 11 de maig, al Castell de Masricart, es van donar a 
conèixer els noms dels dos establiments que van obtenir el major 
número de vots de la ruta gastronòmica “Des-tapa la Canonja”. Així 
doncs, el restaurant el Racó de l’Orfeó amb la seva tapa “Farcellet 
cruixent de llom al Pedro Ximénez” va obtenir el premi a la Millor 
Tapa amb un 32% dels vots. El segon lloc va ser per la cafeteria 
Com a Casa, amb un 16% dels vots i la tapa “Mouse de brandada 
de bacallà a l’estil Chefchu”.

L’objectiu de la iniciativa és dinamitzar el sector de la restaura-
ció i de l’oci de la Canonja, i durant aquesta 
edició hi va haver una gran participació du-
rant els dos caps de setmana i es van vendre 
al voltant de 15.000 tapes. “Estem satisfets de 
l’acollida que té el concurs i és un goig veure 
tanta gent pel poble degustant les tapes”, co-
mentava el regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de la Canonja, Francesc Roca du-
rant l’acte de lliurament dels premis. Enguany 
s’hi han adherit 14 establiments i s’han recollit 
300 butlletes que han participat en el sorteig 
de diferents dinars i sopars en els restaurants 
col·laboradors.

L’establiment patrocinador Makro va atorgar 
el primer premi al Racó de l’Orfeó que consis-
teix en un val de 350 euros per gastar en pro-

La segona edició del “Des-Tapa la Canonja” serveix 15.000 tapes

  

Xerrada informativa sobre les obligacions fiscals de les entitats 
sense ànim de lucre

D’altra banda, el dia 28 de febrer de 2015, es va publicar al BOE el 
Reial decret llei 1/2015, de mecanisme de segona oportunitat, reduc-
ció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, que redueix 
la càrrega que comportava a les entitats aquesta nova mesura fiscal. 
En concret, les entitats i institucions sense ànim de lucre no acolli-
des a la Llei 49/2002 no estaran obligades a presentar declaració de 
l’Impost sobre Societats si compleixen a la vegada els tres requisits 
següents:
•	 a)	 Que	 els	 seus	 ingressos	 totals	 no	 superin	 50.000	 euros	
anuals.
•	 b)	Que	els	ingressos	corresponents	a	rendes	no	exemptes	no	
superin 2.000 euros anuals.
•	 c)	Que	totes	les	rendes	no	exemptes	que	obtinguin	estiguin	
sotmeses a retenció.

Aquesta modificació permet que, en determinades condicions, les 
entitats amb menys de 50.000 € d’ingressos quedin exemptes de 
presentar l’impost de societats.

ductes del seu establiment. El segon premi l’atorga l’Ajuntament i 
consisteix en  una nit per a dues persones a l’Hotel la Boella que 
inclou sopar, dormir i esmorzar. Després de lliurar els premis a les 
dues millors tapes es va procedir a fer el sorteig entre les 300 but-
lletes segellades per tots els establiments.

La 2a edició de la ruta de tapes de la Canonja ha resultat ser, en de-
finitiva, un gran èxit de participació i d’implicació dels restauradors. 
Els organitzadors ja escalfen motors per a la propera edició que es 
preveu cap a la tardor. 
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 El passat 17 de maig començaren els actes dels Espais Fa-
miliars de la Gent Gran Activa 2015. Enguany, i com a novetat, la 
primera activitat va ser la sortida cultural a Tarragona. La jornada 
va començar amb un bon dinar al restaurant “la Cuineta” i va conti-
nuar amb un passeig pel Casc Antic. Però la motivació principal de la 
sortida fou gaudir de l’obra “Lo Tuyo y lo Mío” a la Sala Trono. L’obra 
és una comèdia musical de la companyia ConUnCantoEnLosDientes 
que narra de manera molt divertida la vida d’una parella, usant com 
a únic diàleg els grans èxits de les últimes dècades, sense textos 
entre balades, només cançons, en concret 75 cançons en 75 minuts.

El dia 18, al Castell de Masricart, es 
va realitzar la xerrada “Viure més 
viu millor. Activitat física i alimen-
tació saludable”, a càrrec de la Dra. 
Esther Solano Fraile, metgessa ad-
junta Endocrinologia i Nutrició HU 
de Tarragona Joan XXIII. La sessió 
fou tot un èxit, més de 60 persones 
van prendre nota dels consells sa-
ludables de la ponent i després van 
poder gaudir d’un berenar saluda-
ble a base de fruites de temporada 
i sucs naturals. 

Espais Familiars Gent Gran Activa 2015Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 El passat 10 de juny, es va dur a terme l’acte oficial de pre-
sa de possessió del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau Substitut 
de la Canonja. Davant la presència de l’alcalde i de la secretària 
del Jutjat de Pau, el Sr. Sebastià Olivé Marca va signar l’acta que li 
atorga la capacitat plena per actuar com a Jutge de Pau Titular del 
nostre municipi durant els propers quatre anys. Al mateix temps, 
el Sr. Antonio Guinovart Solé va signar l’acta de presa de possessió 
com a Jutge de Pau Substitut de la Canonja. L’alcalde va agrair la 
tasca que estan duent a terme els dos jutges i les persones que 
treballen al Jutjat de Pau.

Sebastià Olivé pren possessió 
com a Jutge de Pau Titular de 

la Canonja

A l’endemà, al talller “Receptes de Cuina Saludable”, a càrrec de Nú-
ria de la Morena Saltó, dietista al Grup d’Investigació en Diabetis i 
Alteracions Metabòliques Associades de l’HU Joan XXIII, els partici-
pants van poder posar en pràctica les seves habilitats culinàries i els 
coneixements adquirits en la xerrada del dia abans, amb receptes per 
cuinar aquest estiu, menús equilibrats, fàcils de preparar i boníssims. 

Com en les edicions anteriors dels Espais, també s’ha celebrat una 
sessió de cinefòrum i l’exhibició de gimnàstica de la Gent Gran Ac-
tiva amb família.

El dia 18 de juny a les 7 de la tarda, al Centre Cívic, se celebrarà la 
Festa de final de curs amb el III Concurs de Rebosteria, el Concert 
Coral i l’exhibició de ball de la Gent Gran Activa i un piscolabis.



pàg .9

 En aquest últims mesos s’han realitzat diverses obres de 
millora a diferents places, carrers i espais del poble.

La Plaça de l’Església, després de realitzar-hi una excavació arqueo-
lògica, s’ha remodelat millorant els serveis i l’accessibilitat i s’hi ha 
fet una nova pavimentació. La Plaça del Castell també s’ha pavi-
mentat i s’hi ha renovat la xarxa d’abastament d’aigua. Els carrers 
Sant Isidre i Verge de les Neus s’han convertit a plataforma única 
per tal d’afavorir la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants.

També han finalitzat les obres del Camí Vell de Reus i de l’aparcament 
dissuasiu, així com de la pavimentació de la coca central de la Ram-
bla 15 d’Abril.

Al Camp d’Esports municipal, s’ha condicionat el soterrani dels 
nous vestidors com a magatzem i sala de reunions per als clubs de 
futbol. També s’hi ha realitzat el tancament i cobert del bar de les 
instal·lacions.

Ha estat
notíciaObres finalitzades

      

La guia comercial de la
web municipal

Ja és temporada de piscina!

 La pàgina web de l’Ajuntament de la Canonja té un espai 
destinat a la Guia Comercial del poble. Aprofitant l’estrena del nou 
web, des de l’àrea de Promoció econòmica es vol recordar a tots 
els comerços, empreses i professionals de la Canonja l’existència 
d’aquesta eina i la importància de tenir-la al dia. L’objectiu és 
l’actualització de la Guia Comercial de la Canonja i incloure-hi 
tota la informació d’horaris d’obertura i tancament, el web dels 
establiments si en tenen, així com totes les dades que puguin ser 
útils per als usuaris i usuàries.
 
La regidoria de Promoció econòmica, està treballant, per recupe-
rar l’associacionisme dels comerços de proximitat del municipi, es 
va començar pels bars i restaurants, i ara més que mai és neces-
sari recuperar l’associació dels petits comerciants de la Canon-
ja. Se seguirà treballant perquè això sigui possible, oferint en tot 
moment el suport tècnic per realitzar campanyes de dinamització 
comercial, una de les fórmules més necessàries per la recuperació 
del comerç tradicional de la Canonja.

El dissabte 13 de juny es van obrir les instal·lacions de les piscines 
municipals de la Canonja i, ben aviat, començaran les activitats 
aquàtiques, els diferents cursets de natació i l’aquagym. 

Pots trobar tota la informació dels horaris, activitats, etc. a la pà-
gina web www.lacanonja.cat o al mateix poliesportiu municipal.
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Resultats de les Eleccions locals 2015 a la Canonja

2015 COMPARATIVA 2011

Cens electoral  4.373

Votants 2.563

Candidatures 2.509

PSC-CP 1.574

58,61

58,61

61,87 10

41,39

1,38

11,87

8,18

1

1

0,74

11,79

4,91

1

0

  Nombre    % Cens Electoral

  Nombre    % Vots

  Candidatures    Vots    % Vots vàlids  Regidors

Regidors 13

Abstenció 1.810

Blancs 35

CiU 302

P.P. 208

Nuls 19

CUP-PA 300

ERC-AM 125

PSC-CP

CiU

CUP-PA

P.P.

ERC-AM

61,87%
60,39%

21,35%

12,54%

11,87%

8,18%

11,79%

4,91%
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ActualitatEs constitueix el nou Ajuntament de la Canonja, 
que elegeix a Roc Muñoz Martínez com a alcalde

 El dissabte 13 de juny, s’ha celebrat l’acte de consti-
tució del nou Ajuntament, que ha nomenat Roc Muñoz Mar-
tínez (PSC) alcalde per al mandat 2015-2019. El PSC tornarà 
a governar en majoria absoluta amb 10 regidors, un més que a 
l’anterior mandat. L’oposició queda formada per un regidor de 
CIU, un de la CUP i un del PP. 

Roc Muñoz enfila el cinquè mandat com a alcalde de la Canonja, 
que porta 20 anys amb majoria absoluta dels socialistes. En el seu 
discurs d’investidura va agrair la confiança dipositada una vegada 

 
Els 13 regidors que formen 
el nou consistori són:

1. Roc Muñoz Martínez. Alcalde (PSC)

2. Salvador Ferré Budesca (PSC)

3. Francisca Márquez Sola (PSC)

4. Francesc Roca Gutiérrez (PSC)

5. Lucía López Cerdán (PSC)

6. José Luis Sánchez Lorente (PSC)

7. Francisco Domínguez Sánchez (PSC)

8. Antonio Manuel Reyes Padron (PSC)

9. Glòria Virgili Gispert (PSC)

10. Silvia Sola Clua (PSC)

11. José Ramón Fernández Bermúdez (CIU)

12. Joan Pons Solé (CUP)

13. Mª Encarnación Quílez Valdelvira (PP)

més pels canongins en el PSC. “És un impuls i també una enorme 
responsabilitat, però estic segur de que no us fallarem”. 

Un cop els 13 regidors van prometre o jurar el càrrec, es va fer la vo-
tació per escollir l’alcalde. Com era d’esperar no hi va haver sorpreses 
i cada partit es va votar a sí mateix. Per això, Roc Muñoz (PSC)  va 
aconseguir deu vots, José Ramón Fernández (CiU), un vot; Joan Pons 
(CUP), un vot i Maria Encarnación Quílez (PP), un vot.

Un cop proclamat oficialment alcalde de la Canonja, Roc Muñoz va 
prometre el càrrec després d’un llarg aplaudiment i va tornar a rei-

terar que està a disposició de tots els canongins 
per continuar treballant pel seu poble i escoltar 
totes les veus del consistori.

A banda de Roc Muñoz, els líders de cada grup 
també van fer discursos al ple d’investidura 
del passat dissabte, per ordre de menys a més 
representació. Tots van coincidir en donar les 
gràcies per la confiança dipositada en els seus 
partits polítics i van assegurar que a partir d’ara 
començarien a treballar per la Canonja i per als 
canongins.

El ple d’investidura va ser un dia de felicitacions 
als que entren de nou i als que surten i no repe-
teixen. Així doncs, l’alcalde va agrair l’esforç i la 
dedicació de Cori Roca i Albert Guinovart (CiU) 
i es va emocionar quan va fer referència a la 
tasca duta a terme per les dues regidores sor-
tints del PSC, Paqui Orellana i especialment Mila 
Carreté, que l’acompanya des dels seus inicis al 
consistori. 
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Paraules de comiat

  Ja fa 12 anys que 
em van oferir la gran oportu-
nitat de formar part d’aquest 
Ajuntament i no m’he pene-
dit mai d’haver acceptat. Un 
cop finalitzada aquesta etapa, 
només em cal agrair de tot 
cor a totes aquelles persones 
que m’han acompanyat du-
rant aquest període, sense les 
quals tot aquest camí segur 

 Després de tots aquests anys...
Ha arribat l’hora del comiat, després de tots 

aquests anys, me’n vaig. Però 
amb una sensació agredolça  
per no haver pogut fer més 
per la Canonja, i també per tal 
com queda la representació 
de la nostra formació política 
- perquè potser no hem sabut 
arribar més als canongins i ca-
nongines.  Perquè m’agradaria 
que en José Ramón hagués 
pogut tenir una força més de-
cisiva en el consistori.

  Després de 24 
anys a l’Ajuntament, ara 
m’acomiado, donant pas a la 
joventut. Durant aquests anys 
he pogut servir al poble de la 
Canonja des de diferents re-
gidories, com Serveis Socials, 
Comunicació, Ensenyament…

Com podeu imaginar, en 24 
anys he viscut moltes expe-
riències, moltes bones i algu-
nes dolentes.  Les bones les 

guardaré en el meu record per sempre, mentre 
que les dolentes… ja intentaré oblidar-les.

Quan penso en aquests anys, em venen al 
pensament molts moments. Per exemple la 
lluita per aconseguir que a la Canonja es fes 
un Institut. Finalment ho vam aconseguir, i és 
molt important, ja que els nostres nens i jo-
ves poden estudiar prop de casa fins a la seva 
incorporació al treball o a la universitat. Tam-

          Aquí acaba la meva 
etapa com a regidor de 
l’Ajuntament de la Canonja. 
És molt difícil i complicat es-
tar a l’oposició ja que moltes 
de les teves propostes, opi-
nions i fets no són recone-
guts (a les últimes eleccions 
s’ha pogut veure). Però també 
s’ha de saber explicar-les, i 
potser en aquest sentit nosal-
tres no ho hem fet del tot bé.

bé l’explosió de la fàbrica TDSA, que afortu-
nadament va ser en hores no escolars, i que 
va trencar tots els vidres del Col·legi Públic la 
Canonja. I les inundacions al mateix centre, 
fins que es van realitzar les obres d’un nou 
col·lector d’aigües pluvials a Carrasco i For-
miguera. I els grans esforços emprats des de 
l’Ajuntament perquè la Llar d’Infants tiri en-
davant… I els Serveis Socials, amb la Paquita 
com a treballadora social, una gran professio-
nal… I la Llar de Jubilats…, i Ràdio la Canonja, 
tantes i tantes coses…  

En el capítol de records a les persones, el Sr. 
Josep Canadell, el meu primer alcalde, que 
em va ajudar molt en aquells inicis, totalment 
nous per mi, però molt il·lusionants. I el Pau 
Jansà, que em va fer entendre el que és un 
pressupost municipal, les partides pressupos-
tàries, etc. I la Magda, sempre vigilant que no 
em passés, en compliment de la seva feina, 
i que també em va ajudar molt. I l’Encarna, 
sempre atenta en la seva tasca a la secretaria 

municipal… I Manolo, que em donava totes les 
explicacions necessàries. Crec que aleshores a 
les oficines de l’Ajuntament no hi havia ningú 
més.  Després van venir el Felicià, la Carme, Sa-
grario, Rosa, Judit, Dani Prieto, Miquel, Esther, 
Mayra, Tere, etc., etc. I el Dani Sánchez, al front 
de la secretaria que també sempre m’ha ajudat 
i aconsellat. 

Ara l’Ajuntament s’ha fet gran. Alguns dels que 
anomeno ja s’han jubilat, però de tots, tant els 
que han passat com els que estan ara mateix, 
en tots els departaments municipals, guardaré 
un molt bon record. 

Als meus companys dels diferents equips de 
govern, a tots el meu carinyo, ja que hem vis-
cut moltes coses junts, hem treballat molt, 
però també hi ha hagut bona harmonia, i sem-
pre he sentit el vostre suport.

I com no, a Roc Muñoz, alcalde. Roc, has sigut 
un alcalde valent, has aconseguit moltes coses 
per la Canonja que la història valorarà.  

I per últim al poble de la Canonja. Gràcies a 
tots els que m’heu donat el vostre suport, i 
també a aquells que m’heu qüestionat, ja que 
tot m’ha ajudat a créixer com a persona i m’ha 
fet més forta. Només us puc dir que he treba-
llat amb ganes i que mai he perdut la il·lusió de 
pensar que treballava per la Canonja, pel meu 
poble, pel vostre poble.
Moltes gràcies a tots.

Mila Carreté Grogués (PSC)

Però ha anat així i hem d’acceptar-ho, i 
agraeixo a les persones que han fet confiança 
al nostre partit. Sempre he dit que estar a la 
oposició és una tasca dura i ara ho serà pel 
company José Ramón, des d’aquí el vull ani-
mar a treballar per la Canonja sense defallir i 
ell sap que sempre ens tindrà al seu costat.

I per altre banda agrair als companys de con-
sistori de tots aquests anys que hem treballat 
d’una manera o altra per una mateixa fita: el 
nostre poble. Cal dir que han estat molts anys, 
moltes hores i moments viscuts que ara for-
maran part d’una etapa que s’acaba. 

També agrair a totes les persones que treba-
llen a l’ajuntament i de qui durant tots aquests 
anys  hem rebut ajuda i col·laboració .
I des d’aquí vagi també una salutació de co-
miat per les regidores i el company Albert 
que deixen d’estar al consistori. I encoratjar a 
la nova Corporació a treballar per la Canon-
ja acceptant la col·laboració de tothom i amb 
la màxima transparència i participació, que és 
cap on ha d’anar la gestió municipal.
Moltes gràcies.

Cori Roca Vila (CIU)

En aquests quatre anys m’ha interessat, he 
après i he valorat la política municipal, i crec 
que és una experiència que cadascun dels ciu-
tadans de la Canonja haurien d’experimentar.

Però bé, no són tot males notícies, doncs 
disposaré de més temps per la meva família, 
amics, la meva dona, i sobretot pel millor que 
m’ha passat mai: i que m’ha passat en aquests 
quatre anys, els meus fills.

Donar les gràcies a tota la Corporació per fer-
me sentir un més des del primer dia. Gràcies 
Cori, per confiar amb mi. I també donar les grà-
cies a tota la gent que treballa a l’ajuntament, 
sou un pilar bàsic perquè la Canonja funcioni.

Desitjar  molta sort i  molts encerts a la nova 
Corporació.

Fins aviat.
 

Albert Guinovart Rull (CIU)

hagués estat més complicat. Mai oblidaré 
tots aquells moments que han estat tan sig-
nificatius per la identitat de la Canonja com 
a poble.

Gràcies a tots de nou, i els meus millors desi-
tjos pels nous regidors que formaran part 
d’aquesta nova etapa.

Visca la Canonja
Paqui Orellana Ruiz (PSC)
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Troben una “latrina” de hienes de fa un milió d’anys al Barranc de la Boella, 
una concentració d’excrements poc freqüent en contextos arqueològics

Ara toca

 A punt ja d’acabar (el 5 de juny) la campanya d’excavació 
arqueològica que des del passat 11 de maig realitza un equip diri-
git per l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social) al Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragona), s’ha posat al 
descobert una latrina de copròlits (excrements fossilitzats) de hienes, 
amb una concentració de restes d’aquestes característiques molt 
poc freqüents al Plistocè. L’estudi d’aquests fòssils permetrà saber 
com era l’alimentació d’aquests animals i, conseqüentment, quin era 
l’entorn que va acollir les societats homínides que fa sobre un milió 
d’anys van viure en aquell indret, concretament en el jaciment que 
avui coneixem com La Mina.

Palmira Saladié, codirectora de l’excavació juntament amb Josep Vallver-
dú, ambdós arqueòlegs de l’IPHES, ha manifestat que aquests tipus 
d’excrements “són unes bones trampes per capturar i conservar el 
pol·len i, per tant, les dades que podem obtenir després al labora-
tori d’Arqueobotànica del nostre institut seran molt bones per saber 
com era el paisatge i el clima de fa un milió d’anys”. D’aquesta feina 
s’ocuparan els palinòlegs Isabel Expósito i el Dr. Francesc Burjachs, 
ambdós també de l’IPHES.

Els mateixos copròlits són uns bons instruments per saber com era 
la conducta de les hienes fa un milió d’anys. “La latrina ens indica 
que la seva etologia és possiblement com la de la hiena tacada a 
l’actualitat. Aquests animals generen acumulacions d’excrements 
com a marcatge territorial”, apunta Palmira Saladié.

En el mateix jaciment, a La Mina, l’equip ha descobert una important 
col·lecció  d’indústria lítica, tant petites ascles com els còdols que 
van usar com a matèria primera per elaborar les eines de pedra. Són 
sobre una cinquantena de peces molt ben conservades, fetes sobre 
sílex. “Tot això ens aportarà moltes dades sobre la cultura de les pri-
meres poblacions humanes de Catalunya ampliant el que ja sabíem 
per les  campanyes anteriors”, assegura Palmira Saladié.

A l’espera de l’estudi en laboratori de totes aquestes restes, Pal-
mira Saladié avança: “Ja d’entrada aquesta associació de copròlits 
i indústria lítica indica que tenim un entorn amb recursos molt 

Ha tingut lloc a La Mina i l’estudi dels copròlits aportarà mol-
ta informació sobre la conducta d’aquest animals i sobre com 
era l’entorn al Plistocè

En paral·lel a l’excavació es realitzen treballs topogràfics a la 
zona de la Cala 1 per instal·lar una coberta protectora de 200 
metres quadrats  

abundants, perquè viuen en un mateix espai dos dels més grans 
depredadors del Plistocè: els homínids i les hienes”. 

A això cal afegir-hi, que els homínids de fa un milió d’anys ja gau-
dien de bones capacitats cognitives, doncs van saber adaptar-se a 
un medi freqüentat també per aquests animals, ja que devien estar 
en competició directa amb aquests grans carnívors, comenta Sala-
dié. En aquesta línia, Antonio Pineda, arqueòleg i membre de l’equip 
que excava al Barranc de la Boella, està elaborant un article cientí-
fic en el qual insisteix en aquesta coexistència homínida amb altres 
grans depredadors. A més de les hienes, cal remarcar la presència de 
grans felins.

La Mina del Barranc de la Boella és de cronologia propera a la Gran 
Dolina d’Atapuerca. “Són dos jaciments complementaris –observa 
Palmira Saladié- perquè a Gran Dolina tenim el campament on vi-
vien els homínids i el Barranc de la Boella és un indret on obtenien 
recursos, però no hi residien”.

De la Cala 1, l’altre dels jaciments del Barranc de la Boella on en-
guany hi treballa l’equip, s’hi estan prenent sobretot dades topogrà-
fiques i preparant el terreny per a la instal·lació d’una gran coberta 
protectora. “És una zona molt rica en restes de mamuts i ganivets de 
pedra, però, hi aprofundirem en els pròxims anys”, puntualitza Josep 
Vallverdú. 

La importància de la Cala 1, que omple un buit molt significatiu per 
conèixer la prehistòria de fa entre 600.000 i 800.000 anys, ho avala 
el fet que es pretén convertir no només en una àrea d’excavació de 
200 metres quadrats per potenciar la recerca, sinó que també es pre-
veuen organitzar activitats docents i de socialització relaciona-
des. Els treballs de condicionament que s’hi estan fent són possibles 
gràcies a la bona sintonia entre l’IPHES, els propietaris dels terrenys 
i l’Ajuntament de La Canonja.
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La Riera de la Boella acollirà un 
any més un camp de treball

El Senalló de Contes, tot un èxit

 Per quart any consecutiu, aquest estiu tindrà lloc el camp 
de treball de voluntariat ambiental a la Riera de la Boella, en con-
cret del 12 al 26 de juliol. El camp, organitzat per “La Canonja 3 
– Poble, paisatge i sostenibilitat” amb el suport de la Direcció Gene-
ral de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Canonja, reunirà un total de 24 joves provinents 
d’arreu del món. Aquest any els joves vindran de països com França, 
Itàlia, Sèrbia, Rússia, República Txeca, Taiwan, Alemanya, Turquia, 
Ucraïna i Grècia.

Durant les dues setmanes que durarà el camp de treball, els partici-
pants col·laboraran en tasques de restauració ambiental de la Riera 
de la Boella, tals com retirada de residus, eradicació d’espècies inva-
sores, afavoriment de la vegetació autòctona de ribera, instal·lació 
de caixes-niu per ratpenats, entre d’altres.

A més a més de les tasques de voluntariat ambiental, el camp de 
treball també promourà la descoberta de la societat i la cultura de 
la Canonja i la resta del Camp de Tarragona, amb visites culturals, 
descobertes d’entitats, excursions, etc.

De ben segur que durant els quinze dies del camp de treball els veu-
reu per carrers i places de la Canonja!

 El pròxim mes de juliol la Biblioteca Pública de la Canonja 
celebra l’últim Senalló de Contes del curs, amb Sherezade Bardagí. La 
contacontes explicarà la magnífica història de Maurice Sendak Allà 
on viuen els monstres, que ajuda als infants a perdre les pors. Aquest 
mes, la Biblioteca ja obrirà en horari d’estiu i el conte s’explicarà a les 
11 del matí. El Senalló tanca així aquesta edició amb un gran èxit de 
públic.

El dimecres 3 de juny, dins el Cicle “Primavera de contes” que el Con-
sell Comarcal del Tarragonès ha impulsat amb la col·laboració de 

Fundació Mútua Catalana, l’Agus Fa-
rré ens va portar “Contes de violins”, 
històries on uns instruments tenen 
més poder que el de la música. 

La primera setmana de maig, va ser 
el torn d’un contacontes molt diver-
tit, l’Ós mandrós, que ens va explicar 
“Contes a dojo”, un munt d’històries 
divertides per a fer-se un tip de riure. 
Els infants van participar en tots els 
contes i s’ho van passar d’allò més bé.

Cloenda del Grup de Lectura 2014-15
Per a la cloenda del Grup de lectura, amb la col·laboració de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, enguany la Biblioteca té el plaer de 
rebre la visita del guanyador del premi Josep Pla 2015, Andreu Ca-
rranza. L’Andreu presentarà la seva última novel·la El poeta del poble 
basada en la vida de Jacint Verdaguer.

Se
rà 

no
tíc

ia

Comença l’horari d’estiu
A partir del 22 de juny, la Biblioteca canvia el seu horari.  Així, 
durant les vacances escolars, obrirà: Els matins de dilluns a 
divendres de 9 a 1. I les tardes dels dilluns de 4 a 8. 
El mes d’agost la Biblioteca està tancada.

La cursa 10 K de la Canonja 
arriba a la cinquena edició 

 La cursa dels 10 K, organitzada pel Club Excursionis-
ta de la Canonja amb la col·laboració de la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament de la Canonja, arriba a la cinquena edició i se celebrarà 
el proper diumenge 21 de juny.

Si a les primeres edicions ja es podia considerar que va ser tot un 
èxit pel que fa a la participació, l’any passat la cursa va donar un 
salt qualitatiu i quantitatiu amb més de 450 participants entre les 
dues proves.

L’objectiu d’aquesta edició és consolidar la cursa amb la novetat 
presentada l’any passat de la cursa dels 5 K, destinada a la gent que 
es vol iniciar en el món de les curses a peu i que encara no s’atreveix 
amb els 10 quilòmetres.

La cursa estarà inclosa dins del Circuit Champion Chip de les comar-
ques de Tarragona i de la Challenge 10 K comarques de Tarragona.

La cursa té la seva sortida a les 9 del matí i té un recorregut de 5.000 
metres. Els participants de la prova 10 K faran dos tombs per tota-
litzar els 10 quilòmetres i els de la prova 5 K només faran una volta. 
La sortida i arribada estan situades davant del Poliesportiu municipal 
de la Canonja, per tal de poder oferir als participants els serveis de 
vestuaris, lavabos i dutxes.

Hi haurà premis pels 5 primers classificats, tant en categoria mas-
culina com en femenina de la cursa dels 10 K i als tres primers de la 
general dels 5 K masculins i femenins.
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Serà notícia

Estiu Actiu 2015

El Punt d’Informació Juvenil de la Canonja (PIJ) engega de nou l’Estiu 
Actiu. Una proposta refrescant pels joves des de primer de l’ESO fins 
als 16 anys. 

El PIJ ofereix dues quinzenes de diversió amb sortides a la platja, 
curses d’orientació, btt, esports, piscina, gimcanes, jocs tradicionals, 
etc. on la bicicleta es convertirà en el principal mitjà de transport i 
els joves en els protagonistes. 

Els dies d’Estiu Actiu són:

 Primera quinzena del 29 de juny al 10 de juliol
 Segona quinzena del 13 de juliol al 24 de juliol 
 Acampada d’Estiu Jove del 27 de juliol al 29 de juliol
 31 de juliol festa de cloenda, sopar de motxilla i disco

Surt a la fresca
 El mes de juliol d’enguany esdevindrà un nou escenari per 
al “Surt a la fresca”. Enguany, el Patronat de cultura del Castell de 
Masricart, continuarà la línia iniciada l’any passat de utilització d’un 
major nombre d’espais i una obertura a públics diversos.

El dia 10 de juliol, protagonitzarà la nit canongina el grup Els Cre-
mats, que són una banda formada l’any 1996 a l’entorn de la mú-
sica popular del cant de taverna i el món de les havaneres, amb 
seu a Palafrugell, Calella i Begur. Han trencat molts tòpics sobre el 
tractament d’aquest gènere de per si molt conservador. En podrem 
gaudir a la plaça de la O a 2/4 d’11 de la nit.

Divendres dia 17, l’hort 
de l’abeurador s’obrirà per 
a l’homenatge a l’Ovidi 
Montllor que dirigiran  Ar-
turo Gaya, Paco Prieto, i 
Kike Pellicer. Ens proposen 
un joc mestre de paraules 
i música amb una veu, una 
guitarra i un contrabaix. 
Un concert que compleix 
una funció doble: donar a 
conèixer l’Ovidi Montllor a 

nova gent i recordar-lo ara, tot just als 20 anys de la seua mort, 
però sense cap nostàlgia, ans al contrari, amb la certesa que estem 
davant d’un repertori necessari per interpretar la societat actual. 

El dia 24 a les 7 de la tarda, el saxofonista canongí Eloy Quintela 
Esteve, interpreta juntament amb Albert Julià Torné, Saxòfon, Xavier 
Larsson Paez, Saxòfon i Daniel Garcia Gonzalez, Piano, el programa 
“Una tarda d’estiu amb l’acadèmia”, a l’església de Sant Sebastià, 
amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Sebastià.

Finalment, el dia 31, esdevindrà una nit d’humor amb la presència 
de “Los Martínez”. Un nou espectacle de duet que ja ens ha visitat 
en anteriors ocasions i que de ben segur despertarà les rialles de qui 
ens vulgui acompanyar a la plaça del Castell.

 La Festa de Masricart, el proper dia 5 
d’agost tindrà enguany un nou al·licient.

Ens visitarà al Castell de Masricart la 
il·lustradora Pilarín Bayés per tal de fer la pre-
sentació del llibre que amb els seus dibuixos i 
el text d’Alba Cañellas Canadell, conformen la 
“Petita història de la Canonja” que a iniciativa 
del Patronat de Cultura del Castell de Masricart 
ha anat prenent forma des del passat desem-
bre.

El volum núm. 292 de la col·lecció Petites His-
tòries de l’Editorial Mediterrània pretén fer un 
esbós d’alguns elements històrics de la Canon-
ja per tal de fer arribar als més petits de la casa 
una breu síntesi del que és avui la Canonja i 
com el nostre poble ha anat prenent forma.

Petita història de la Canonja
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Salvador Ferré 
Budesca

 Comencem un nou mandat, des-
prés de les eleccions municipals  del 24 de 
maig, el passat 13 de juny es va constituir el 
nou ajuntament sorgit d’aquests comicis.

En primer lloc, des del nostre grup, volem 
felicitar a tots el canongins i canongines 
que exercint el seu dret i utilitzant la més 
important eina de participació democràti-
ca, van acudir a les urnes en unes eleccions 
destinades a triar els seus representants en 
la seva administració més propera, el seu 
ajuntament, contribuint amb el seu vot a 
enfortir i reforçar la democràcia.

També volem felicitar a tots els components 
d’aquest renovat consistori, als que s’estre-
nen i també als que repeteixen, del nostre 
grup i dels altres, enhorabona a tots i que 
tingueu encert en la vostra tasca, no tenim 
cap dubte que l’objectiu i allò que ens mou 
a tots plegats, tot i les discrepàncies políti-
ques, és treballar pel bé del poble de la Ca-
nonja.

El canvis en els regidors electes han fet que 
tres regidores i un regidor ja no segueixin 
en aquest mandat. Deia l’escriptor uruguaià, 
Eduardo Galeano que: “Mucha gente pe-
queña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Doncs 
bé, la petita contribució d’aquestes quatre 
persones, des d’un lloc petit com la Canonja 
segur que ha ajudat a canviar una miqueta 
el món. Cori i Albert, però molt especialment 
a les nostres companyes de grup Mila i Pa-
qui, moltes gràcies per la vostra feina en 
tots els anys dedicats a la política municipal.

També volem donar les gràcies 1.574 vega-
des, una per una, a totes les persones que 
ens van votar i van confiar en el nostre pro-
jecte i en el nostre equip donant un suport i 
un aval àmpliament majoritari a la candida-
tura que encapçalava Roc Muñoz.

Fa quatre anys, ja vam dir que confiàvem 
tenir el seny, l’empenta, la prudència, la 
humilitat i la serenor necessaris per poder 
demostrar, al poble de la Canonja, que té un 
govern municipal que creu en el respecte a 
la paraula donada. Aquest extraordinari su-
port rebut de forma tan majoritària ens fa 
pensar que la majoria de l’electorat així ho 
ha entès.

Els nostres regidors i regidores han estat 
sempre disposats a escoltar les demandes 
de la gent. Conscients de les dificultats pro-
vocades per la crisi econòmica hem fet tot 
el possible per impulsar serveis municipals 
útils per donar satisfacció a les necessitats 
dels veïns de la Canonja. Ara cal donar un 

nou impuls a aquest afany que és també un 
compromís polític i moral.

Us donem les gràcies, doncs, per la reno-
vada confiança dipositada i assumim amb 
humilitat el repte de seguir treballant en 
aquest proper mandat, com sempre hem 
fet, des del diàleg, amb responsabilitat, po-
sant les necessitats reals dels veïns del poble 
en l’epicentre de la nostra acció, amb una 
política de proximitat a la ciutadania per 
ser capaços de copsar les inquietuds i pre-
ocupacions dels nostres convilatans. Amb 
un lideratge indiscutible, el de l’alcalde Roc 
Muñoz, al que els canongins i canongines 
han donat suport, reconeixent la seva tasca, 
la seva dedicació, la molt bona gestió que 
ha demostrat durant anteriors mandants, el 
seu coneixement del nostre poble i la seva 
proximitat amb la gent.

Els i les socialistes volem millorar encara 
més la Canonja i la qualitat de vida dels 
canongins i canongines. Ara més que mai 
sensibles a la situació canviant que se’ns 
presenta, per tal d’aconseguir una societat 
més solidària però sobre tot més justa. I 
per fer-ho, aplicarem el programa electoral 
amb què ens vam presentar durant la cam-
panya, estem oberts a suggeriments i col-
laboracions dels altres grups però sempre 
sense deixar de banda allò a que ens hem 
compromès amb el nostre electorat. No serà 
feina fàcil, els temps que estem vivint són 
molt complicats però amb treball i amb la 
col·laboració de tothom i amb una mica de 
sort, per què no, esperem aconseguir-ho.

Compromís renovat, seguim 
progressant

 Celebrades les eleccions munici-
pals, cal felicitar primer a tots els càrrecs 
electes que han sortit dels resultats, tant 
als nous regidors i regidores, com als que 
repeteixen en aquesta legislatura que ara 
comencem. I agrair la feina dels companys i 
companyes que no repeteixen al càrrec.

Des d’aquí felicitem al Sr. Alcalde pel gran 
resultat obtingut, i sobretot donar les gràci-
es a tots els canongins i canongines que una 
vegada més heu demostrat un gran acte de 
civisme, participant en una jornada sense 
cap tipus d’incident, el fet d’anar a votar en 
llibertat ha estat la tònica regnant.

I com no, ens cal donar les gràcies a tots i 
cadascuna de les persones que han donat 
suport amb el seu vot a la candidatura de 
Convergència i Unió.

S’obre una nova etapa en la que seguirem 
estan com a grup en l’oposició, encara que 
aquesta vegada i davant els resultats obtin-
guts estaré jo sol.

Ara ens toca a nosaltres com a grup analit-
zar en què hem fallat, davant dels resultats 
obtinguts, estar clar que no hem sabut ar-
ribar als votants, o hem comès errors en el 
passat que ara ens han passat factura.

Davant aquesta situació, res més lluny de la 
meva idea així com dels meus companys i 
companyes de deixar-nos guanyar pel des-
ànim, tot el contrari, tenim clar el missatge, 
tenim clar el que els canongins i canongines 
volen de nosaltres com a grup a l’Ajunta-
ment, tenim clar que la nostra feina durant 
aquests quatre anys propers, serà la de fer 

oposició. Una oposició constructiva, crítica 
quan toqui, treballant sempre pels interes-
sos de la Canonja, col·laborant quan se’ns 
demani, però vigilants... i, sobretot, fer que 
una de les nostres banderes de la campa-
nya:  la transparència en la gestió i la parti-
cipació ciutadana, es converteixin en l’eina 
de treball de l’equip de govern municipal.

Sé que és un objectiu ambiciós, una feina 
dura i no gaire fàcil, però si ens ho havíem 
proposat per fer-ho com a equip de govern, 
ho exigirem des de l’oposició.

Des d’aquí també vull reconèixer la feina 
dels que fins ara han estat els meus com-
panys en el grup municipal durant aquests 
quatre anys: Cori i Albert. Dues persones a 
les que trobaré a faltar a les comissions i 
plens. Encara que continuarem treballant 
plegats i de forma activa per tal de portar 
endavant la tasca que m’ha estat encoma-
nada com a cap de llista del nostre partit. Us 
trobaré a faltar.

José Ramón
Fernández Bermúdez

Comencem una nova etapa
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Portaveus

municipals

Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

¡NO OS VAMOS A FALLAR!

 Doy las gracias a los 208 votantes 
que han hecho posible que pueda continuar 
en el Consistorio, y a mis compañeros de lis-
ta, pues hemos trabajado mucho para llegar 
hasta aquí, no lo duden, aunque los resulta-
dos no hayan sido los esperados. Renuevo 
con expectativas y esperanzada que estos 
próximos cuatro años van a ser fructíferos.

Asumo la responsabilidad con el compromi-
so personal de trabajar, hacer y crecer. Es-
toy contenta, tengo ilusión, y me esforzaré. 
Pero eso sí, desde aquí ruego una vez más a 
nuestro Alcalde que nos tenga en cuenta y 
que nos escuche. Deseamos que La Canon-
ja tenga un gobierno dialogante, abierto, 
que sitúe la participación ciudadana en el 
eje de sus políticas. Hay servicios que me-
jorar y ciudadanos a los que ayudar, somos 
conscientes más que nunca, de las dificul-
tades por la que están pasando muchos de 
nuestros vecinos. No vamos a fallar al buen 
número de personas que han confiado en 
nosotros para que defendamos las políticas 
sociales de nuestro programa. 

No entendemos otra cosa que no sea traba-
jar desde la política original: SERVICIO. Nada 
nos impide servir a los demás. Sin presupo-
ner nada, vamos a la realidad de lo que se 
necesita. Sin arrogancia, no esperamos que 
sean los demás quienes se acerquen. No 

lo sabemos todo, y tampoco justificamos 
siempre nuestro punto de vista. Estamos 
solo para ayudar y tenemos comprobado 
que las personas aprecian de verdad cuando 
te esfuerzas, por poco que sea, por tratar de 
ver las cosas desde su punto de vista y ayu-
darlas. ¡Qué regalo es ser capaz de alentar 
y ayudar a quien lo pasa mal!. Es nuestra 
prioridad y para esto estamos.

Por último, quiero públicamente expresar mi 
reconocimiento, respeto y agradecimiento a 
mis ex-compañeros de Consistorio, a Cori, a 
Mila, a Albert y a Paqui. Todos han trabajado 
con esfuerzo y dedicación, algunos de ellos 
durante muchos años, con mucha dignidad 
y con verdadera vocación de servicio. La po-
lítica se ha tergiversado tanto, corrompido y 
manipulado, que encontrar personas como 
ellos es un regalo. Son dignos de admira-
ción. Gracias otra vez.

 Joan Pons Solé

 La CUP vam decidir concórrer a les 
eleccions municipals de finals de maig des-
prés d’un llarg procés de debat intern, per 
tal de consolidar un moviment social i polí-
tic que oferís una alternativa de govern des 
de l’esquerra independentista. Teníem molt 
clar que no ens presentaríem si no constru-
íem una assemblea nombrosa, si no aconse-
guíem transmetre el nostre missatge i si no 
teníem suport popular. Tot això vam creure 
que era al nostre abast i els resultats així ens 

ho han confirmat. Estem més que satisfets 
dels resultats obtinguts (300 persones que 
ens van votar i 1 regidor com a resultat) i 
volem que aquests resultats es converteixin 
en debat ciutadà, en govern obert i transpa-
rent i en altaveu del poble.

Per davant de qualsevol interès, la CUP ens 
vam presentar amb un codi ètic ben clar i 
que complirem escrupolosament. Un codi 
ètic amb el qual ens hem compromès a li-
mitar-nos els mandats i els salaris públics, a 
rendir comptes amb el poble constantment, 
a treballar per la igualtat, a ser una formació 
política sense líders i que donarà la veu al 
poble, a no dependre financerament de nin-
gú i a treballar per la justícia social. Per això, 
com a primera acció de transparència, anun-
ciem que el cost de la campanya electoral de 
la CUP de la Canonja va ser de 1.071,72 €, 
tot assumit per fons propis de l’organització 
i que podreu consultar amb major detall al 
nostre web lacanonja.cup.cat . Ens agradaria 
veure el mateix grau de transparència en la 
resta de formacions polítiques.

Una de les nostres primeres accions a 
l’Ajuntament serà obrir l’activitat municipal 

al poble, de manera que farem pública tota 
la nostra feina, informarem de tot el que 
es debati als Plens Municipals i promou-
rem que la ciutadania tingui més accés a 
la governança de la Canonja. Per començar 
anunciem que el nostre espai al butlletí mu-
nicipal l’obrirem periòdicament a entitats 
de la Canonja que vulguin publicar articles 
o informacions, i que actualment no poden 
degut a la política de publicació de la revis-
ta, supeditada a la col·laboració de l’Ajun-
tament. El govern obert i la transparència 
passen per la plena llibertat d’expressió, i si 
la CUP som la veu del poble, farem el possi-
ble perquè així sigui.

Volem treballar amb la confiança de la gent 
i de la resta de formacions polítiques que 
conformaran el nou Ajuntament, estem 
convençuts que trobarem punts de trobada 
en l’impuls de polítiques socials, en l’apli-
cació de la democràcia directa i la transpa-
rència, en les polítiques d’esquerres i en tot 
allò que impliqui activar la Canonja per la 
transformació social.

Nosaltres estem a punt, està a les nostres 
mans.

El poble fa un pas més
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Contacte

Adreça: Primer pis del Centre Cívic. Plaça 
Catalunya, s/n
Telèfon: 977 540 510
correu electrònic:
bancdeltemps@lacanonja.cat
Horari: Dimarts de 17.30 a 19h.

Com s’hi pot formar part?

Qualsevol persona que resideixi o treba-
lli a la Canonja es pot inscriure al Banc 
del Temps. Només s’ha d’omplir el full 
d’adhesió i tenir una entrevista amb els 
gestors de la secretaria del BDT, per tal 
d’aclarir què poden oferir, què volen rebre 
i durant quantes hores.

Com es fa l’intercanvi?

La unitat d’intercanvi en el Banc del Temps 
és l’hora. Cada persona inscrita al BDT dis-
posarà d’un talonari de temps, que utilit-
zarà en cada moment que rebi un servei, i 
així mateix rebrà un taló quan utilitzi el seu 
temps a favor d’una altra persona.

Què es pot intercanviar?

Coneixements i aficions: jugar a escacs, 
ballar, internet, idiomes, fer visites culturals, 
explicar contes...

Tasques quotidianes: cuinar, cosir, comprar, 
ajudar a netejar...

Petites reparacions domèstiques: arreglar 
un endoll, penjar un quadre, ajudar a pintar, 
canviar un fluorescent...

Cuidar animals i plantes.

Acompanyament: al metge, a un concert, al 
teatre, dur els infants a l’escola...

Aquests són uns exemples del que es pot 
trobar al Banc del Temps. Animeu-vos a fer 
les vostres propostes per més originals que 
us semblin.

Quines són les normes?
Funciona sense ànim de lucre, promou la 
igualtat i les relacions entre els veïns i veïnes 
i fomenta la confiança mútua a través de 
l’organització de trobades i altres activitats.

La secretaria del Banc del Temps edita un 
llistat en el qual figura la relació de serveis 
disponibles.

Les persones inscrites al BDT i la pròpia secre-
taria es comprometen a guardar la màxima 
confidencialitat i privacitat sobre les dades 
dels inscrits que en formen part.

Les persones inscrites al BDT es poden donar 
de baixa en el moment que vulguin, sempre 
que el seu compte no estigui en negatiu.

Les persones inscrites al BDT es comprome-
ten a acceptar i complir aquestes regles de 
funcionament.

Qui el gestiona?

Es gestiona mitjançant la secretaria forma-
da per algunes persones inscrites al Banc 
del Temps i amb el suport de l’Àrea d’Acció 
social i Ciutadania de l’Ajuntament de la 
Canonja.

Relació de serveis disponibles

Serveis que s’ofereixen actualment al Banc 
del Temps de la Canonja:

Atenció a les persones
-Acompanyament amb vehicle (estacions, 
col·legi, metge...)
-Acompanyament sense vehicle (caminar, 
acompanyar a espectacles, metge, oci, 
col·legi...)
-Acompanyament amb animals (passejar 
amb animals)
-Acompanyament en el domicili per a adults 
(conversar, lectura, manualitats...)
-Acompanyament en el domicili per a in-
fants (jocs, fer deures, explicar contes...)
-Assistència personal per a gent gran
Assessorament
-Orientació d’ajuda psicològica
-Investigació social i de mercats
Formació
-Curs de Photoshop (disseny de cartells)
-Matemàtiques (nivell ESO)
-Informàtica
-Patchwork
-Música (guitarra bàsica i música)
Informàtica
-Reparació ordinadors
-Edició imatge (vídeo)
Ofimàtica
-Fulls de càlcul
-Passar documents a documents ofimàtics
Decoració, bricolatge i reparacions a la llar
-Penjar quadres, estanteries...
-Treballs d’electricitat
-Treballs de serralleria
-Treballs de pintura
-Treballs de fontaneria
-Treballs de paleta
Agricultura i jardineria
-Cultius agrícoles bàsics (com iniciar un hort 
urbà)
-Cuidar les plantes
-Regar en vacances
Tasques domèstiques i quotidianes
-Planxar
-Encàrrecs (comprar, treure la brossa, treure 
el gos,...)
-Cuinar econòmicament
-Rebosteria
-Retocs de roba (baixos, cremalleres,...)
Serveis d’estètica i massatge
-Depilació
-Manicura i pedicura
-Massatges
Temps de lleure i entreteniment
-Sortides amb bicicleta
-Festes
-Festes infantils
-Animació musical
-Realització de fotografies

Suggeriments per a nous serveis

Fent balanç dels serveis actualment dispo-
nibles, seria interessant la incorporació de 
nous usuaris i usuàries amb ganes i dispo-
sició d’oferir coneixements i serveis com:

-Restauració de mobles
-Reparació de bicicletes
-Eliminació de taques a la roba
-Pentinar i tenyir
-Massatges
-Taller de bijuteria
-Disseny gràfic
-Ganxet
-Idiomes
-Organització de festes
-Teràpies energètiques

Banc del Temps

El Banc del Temps (BDT) és una xar-
xa d’intercanvi de serveis i coneixe-
ments entre persones, amb l’objectiu 
de donar, rebre i compartir part del 
seu temps amb altres.
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Agenda
Festa Final de Curs: Espais 
Familiars Gent Gran Activa
Dia: 18 de juny
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Centre Cívic
II Concurs de Rebosteria, concerts de la 
Coral Gent Gran Activa, exhibició del Grup 
de Ball Gent Gran Activa i piscolabis

Cursa 10 K
Dia: 21 de juny
Hora: 9 del matí
Lloc de sortida: Davant del poliesportiu 
municipal
Organitza: Club Excursionista la Canonja 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja

Estiu Actiu
Primera quinzena del 29 de juny al 10 de 
juliol
Segona quinzena del 13 de juliol al 24 de 
juliol 
Del 27 de juliol al 29 de juliol: Acampada 
d’Estiu Jove
31 de juliol: festa de cloenda, sopar de 
motxilla i disco

Revetlla de Sant Joan
Dia: 23 de juny

Vesprades a l’Hort: ¿Saps que 
respires?
Amb la Plataforma Cel Net
Dia: 26 de juny
Hora: 10 de la nit
Lloc: Plaça de la Raval
Organitza: La Canonja 3 - Poble, paisatge i 
sostenibilitat

Inscripció per l’Excursió al
País Basc 
Dia 30 de juny: Apuntar-se i primer 
pagament (245€). De 10 a 11 del matí, al 
Centre Cívic.
Dia 30 de juliol: Segon pagament, al Centre 
Cívic.
Dates excursió: del 17 al 22 d’agost
Inclou: Autobús, pensió completa en un 
hotel de 3*, assegurança de viatge i guia 
d’acompanyament.
Preu del viatge: 485€ per persona. 
(Suplement habitació individual: 15€)
Per més informació: 977 54 57 17 (Manoli 
Vico)
Organitza: Col·lectiu de Dones La Canonja

Senalló de Contes: Allà on 
viuen els monstres amb la 
contacontes Sherezade Bardagí
Dia: 8 de juliol
Hora: 11 del matí
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Surt a la Fresca: Havaneres i cançó 
de taverna amb Els cremats
Dia: 10 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça de la O

Festes sector nord
Dies: 11,12,18 i 19 de juliol
Lloc: Castell de Masricart

Surt a la Fresca:  Gràcies Ovidi a 
càrrec d’Arturo Gaya, Paco Prieto i Kike 
Pellicer
Surt a la Fresca:  Gràcies Ovidi a càrrec 
d’Arturo Gaya, Paco Prieto i Kike Pellicer
Dia: 17 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Hort de l’abeurador 
(entrada lliure fins completar l’aforament)

Surt a la Fresca: Una tarda d’estiu 
amb l’acadèmia. Amb Eloi Quintela 
Esteve, Albert Julià Torné, Xavier Larsson 
Paez i Daniel García González
Dia: 24 de juliol
Hora: a les 7 de la tarda 
Lloc: Església de Sant Sebastià.

Vesprades a l’Hort: 
Apicultura urbana
Dia: 31 de juliol
Hora: 8 del vespre
Organitza: La Canonja 3 - Poble, paisatge i 
sostenibilitat

Surt a la Fresca: Humor amb
 “Los Martínez”
Dia: 31 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell

Festa de Masricart
Dia: 5 d’agost

Presentació del llibre “Petita 
història de la Canonja”
Dia: 5 d’agost
Lloc: Castell de Masricart
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