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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

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h 
Horari: Club de feina (ofertes) de 9.15 a 11h. Atenció directa d’11 
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: Horari amb cita prèvia trucant al telèfon 
696634997(Loli)
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes, 
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: el segon i quart dijous de cada mes, 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 18,45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat

-BANC DEL TEMPS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n. Primer pis del Centre Cívic
Telèfon: 977 54 05 10
Horari: Primer dijous de cada mes de 17.30 a 18.30h
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: els dimecres d’11 a 13h. i diven-
dres de 12 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 Escoda 
Farmàcia Òptica Miró 
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià 
Tanatori Municipal
Veterinari 

977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627

 977548083 / 977545090  
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

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’aposta pels serveis socials, el foment 
de l’ocupació i la millora i manteniment dels 
equipaments municipals continuen sent els pi-
lars bàsics del pressupost de l’Ajuntament de la 
Canonja per al 2016. Es tracta d’un pressupost 
social i de consens que importa, tant en ingres-
sos com en despeses, la quantitat de 11.029.000 
euros i, presenta, en relació a l’anterior de 2015, 
un decreixement general del 0,91% en xifres 
globals.

Presentem un pressupost social, orientat a do-
nar suport a les persones que més estan patint 
la crisi i això es tradueix en un increment de la 
partida destinada als serveis socials,  passant a 
432.500 € pel 2016. Aquest augment va desti-
nat per una banda a incrementar la partida dels 
ajuts a la natalitat i adopció, a les despeses de 
funcionament i gestió de serveis socials, però, 
principalment a incrementar de forma consi-
derable els ajuts d’urgència, és a dir, a resoldre 
aquells problemes i aquelles situacions en què 
malauradament es troben moltes famílies, vícti-
mes de l’actual conjuntura econòmica.

Des de fa anys, aquest govern municipal ha tingut clar que l’atenció social és prioritària 
i aquesta partida ha tingut un increment sostingut. Però a més d’ajudar a suportar la 
situació econòmica, sabem que la millor política social és generar ocupació i, per això, 
la promoció econòmica és clau en aquest sentit pel creixement futur de la Canonja. La 
partida de foment de l’ocupació també creixerà respecte l’any anterior en 9.500 euros, 
passant a un total de 146.500 euros, dels quals es destinaran 60.000 € a subvencions 
per fomentar l’ocupació i 60.000 € més per projectes de formació i activitats relaciones 
amb l’ocupació. 

Un altra de les partides que es veu incrementada és la dels centres docents i ensenya-
ment, amb 68.500 euros, destinant 30.000 euros al manteniment de l’Escola la Canonja. 
També continuarem donant suport a les entitats culturals, socials i esportives, ja que 
valorem molt la seva implicació en les activitats del municipi.

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Apostem pels serveis
socials i l’ocupació

EditorialServeis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Actualitat
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Portaveus municipals

En bloc
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 Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat 
va organitzar el divendres 30 d’octubre, juntament amb l’empresa 
de productes químics Nitricomax, un simulacre de fuita de produc-
te químic a les instal·lacions que l’empresa té a la Canonja.

L’objectiu de l’exercici va ser comprovar la correcta coordinació 
entre Nitricomax i el sistema de Protecció Civil de Catalunya i el 
correcte funcionament dels protocols d’actuació. L’exercici va 
simular el trencament parcial de la línia d’impulsió del compressor, 
fet que va provocar una fuita d’òxids de nitrogen. Els municipis 
implicats en l’emergència, per la suposada afectació o per fer-ne 
seguiment, van ser la Canonja, Tarragona, Vila-seca, Constantí, 
Reus i Salou.

Aquest ha estat el primer simulacre de risc químic que es realitza 
a la Canonja com a municipi constituït. En aquest exercici, a nivell 
municipal es va aconseguir reunir amb gran efectivitat la mesa de 

crisi, el Centre de Coordinació 
Operativa Municipal (CECO-
PAL), presidida per l’alcalde, 
de manera coordinada amb el 
CECAT, i es va fer front a les 
necessitats que l’emergència 
exigia.

Per altra banda, l’Ajuntament 
de la Canonja ha finalitzat els 
estudis per l’elaboració dels 
plans d’emergència, PLASE-
QCAT, INUNCAT, TRANSCAT, 
AEROCAT, INFOCAT que està 
previst que s’aprovin en el Ple 
del dia 3 de desembre.

 BASF Española i l’Ajuntament de la Canonja han signat a 
finals del mes de novembre la renovació del conveni de col·laboració 
a través del qual l’empresa química es compromet a donar suport a 
les activitats i als objectius del Consistori durant l’any 2015.

En virtut d’aquest acord, l’Ajuntament ajudarà a diverses entitats per 
tal que fomentin les activitats laborals, culturals, esportives, edu-
catives, socials i d’oci. En total 15 entitats rebran aquesta ajuda: 
Club Futbol La Canonja, Club Fútbol España La Canonja, Orfeó Ca-
nongí, Societat Nova Amistat, CEIP La Canonja, Escola Bressol Ver-
ge de l’Esperança, IES Collblanc, AMPA CEIP La Canonja, AMPA IES 
Collblanc, Motor Club La Canonja, Associació de Veïns Sector Nord, 
Club Ciclista, Escola de Futbol Base, Banda de Tambores y Cornetas i 
l’Associació de Veïns Castell de Masricart.

A l’acte de signatura, que aquest any s’ha celebrat al nou centre de 
visites del centre de producció de BASF a la Canonja, hi han assistit 
l’alcalde Roc Muñoz i regidors de l’Ajuntament, representants de les 
diferents entitats del municipi i Anne Berg, directora del centre de 
producció de BASF Española.

 El dilluns 16 de novembre, una cinquantena de ca-
nongins i canongines van expressar el seu condol i rebuig pels 
atemptats terroristes a París, amb un minut de silenci davant de 
l’ajuntament. 

El primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, va agrair la presència, 
en nom del Consistori, als ciutadans que van acudir a la convoca-
tòria en record de les víctimes, i va pronunciar unes paraules per 
a mostrar la seva solidaritat amb els familiars i el poble francès i 
condemnar els atacs.

BASF i l’Ajuntament de la 
Canonja signen un conveni de 

col·laboració

Minut de silenci pels 
atemptats de París

Simulacre d’accident a les 
instal·lacions de l’empresa de 

productes químics Nitricomax a 
la Canonja
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Marc Bovè Ballester Finisher de 
l’Ironman Marina D’Or

 El soci del Club Excursionista La Canonja, Marc Bovè, 
és un altre canongí que ha aconseguit acabar un triatló dis-
tància “Ironman”.

El triatló és considerat  un dels esports més durs que existei-
xen, el seu màxim exponent és la prova denominada “Iron-

man”, en català “Home de Ferro”. 
Consisteix en nedar  3.800 metres 
al mar, 180 kilòmetres de ciclisme i 
una cursa a peu de 42,2 kilòmetres. 
L’atleta de la Canonja va invertir en 
recórrer els 226 kilòmetres un total 
de 10 hores i 48 minuts. Natació: 
1:02:52; Ciclisme: 5:40:17; Cursa a 
peu: 3:53:54.

La cursa es va disputar a la locali-
tat de Oropesa De Mar  (Castelló) 
el passat 24 d’octubre. Els últims 
quilòmetres de la cursa a peu, el va 
acompanyar Sergi Esteve, company 
del Club Excursionista La Canonja.

 Dani Artero, soci del Club Excursionista La Canonja, ha fina-
litzat l’any 2015 amb uns grans resultats esportius. Aquest canongí 
que competeix en la modalitat de canicròs és en aquests moments 
un dels millors corredors d’Europa, i així ho ha demostrat durant tot 
l’any 2015, havent-se proclamat 1r al Campionat de Catalunya de 
Terra, 1r a la Lliga Catalana, 1r a la Copa “Gos Àrtic”, 3r al Campionat 
d’Espanya i, com a punt culminant,  2n a “Le Trophe Rophe Des Mon-
tagnes”, la cursa més dura de la modalitat a Europa que es disputa 
durant 9 dies als Alps Francesos.                                     

El corredor ja està preparant la temporada 2015-2016 en la que ha 
començat proclamant-se campió de Catalunya i esperem que tingui 
la mateixa sort en tots el altres reptes que l’esperen.

El canongí Dani Artero un dels 
millors corredors d’Europa de 

Canicròs

 El dissabte 24 d’octubre, 
David García Torné va guanyar la 
Copa Catalunya Júnior després de 
competir en quatre combats molt 
treballats.

El següent cap de setmana, l’últim 
d’octubre, el judoka canongí va 
disputar emocionants combats al 
EJU European Senior Cup Ciudad 
de Màlaga 2015, on va assolir el 
cinquè lloc  en categoria Absoluta, 
entrant amb força, sent júnior, als 
campionats europeus.

El judoka canongí, David Garcia, 
esdevé campió de la Copa 

Catalunya Júnior

 Tres grups de segon de primària de l’Escola Bonavista van 
visitar el passat mes d’octubre l’Ajuntament de la Canonja i van 
poder reunir-se amb l’alcalde per conèixer una mica més el poble i 
l’ens municipal. 

L’alcalde, Roc Muñoz, els 
va rebre al saló de Plens i 
allí els nens i nenes li van 
poder preguntar sobre 
tot allò que volien sa-
ber. Els alumnes es van 
interessar per saber com 
és el municipi, quantes 
persones hi viuen, si té 
places i parcs per jugar…. 
També li van preguntar a 
Roc Muñoz si li agrada 
fer d’alcalde, quantes 

hores al dia hi dedica, a quin partit polític pertany... entre moltes 
altres qüestions i dubtes que tenien.

Els alumnes de Primària de 
l’Escola Bonavista visiten 

l’Ajuntament
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 Més de 50 famílies s’han pogut beneficiar durant aquest 
any dels ajuts que atorga l’Ajuntament de la Canonja per naixe-
ment de fill o adopció. L’alcalde, Roc Muñoz, va oferir aquest dis-
sabte, 24 d’octubre, una recepció al Castell de Masricart a totes 
les famílies que s’han beneficiat del “Xec Nadó”. L’acte va comptar 
amb la presència de gairebé tots els nadons i els seus pares que 
van immortalitzar el moment amb una gran fotografia.

“Es tracta d’una iniciativa municipal que hem impulsat perquè 
creiem que cal ajudar les famílies. Són temps molt difícils en què 
tota ajuda és necessària. Per això, malgrat que som conscients que 
el xec nadó és només un detall, creiem que pot ajudar les famílies 

L’alcalde de la Canonja lliura el “Xec Nadó” 
als infants nascuts el 2015

 Les àrees d’Ocupació i Acció social i Ciutadania segueixen 
treballant conjuntament i organitzant  accions formatives en els 
àmbits de la prevenció de riscos laborals, seguretat alimentària i  
habilitat socials per tal d’intentar donar resposta a les necessitats de 
formació professional de les persones aturades del municipi. Durant 
aquest mes de novembre s’han portat a terme tres cursos gratuïts 
exclusivament per persones en situació de desocupació que han tin-
gut molt bona acollida.

Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja amb la UGT 
de Tarragona, mitjançant l’IDFO (Institut pel  Desenvolupament de 
l’Ocupació i la Formació), l’eina formativa de la UGT, s’han pogut 
formar 49 persones en 3 accions formatives: Prevenció de Riscos 

Formació per a fer front
a la desocupació

Laborals Sector Químic (50 hores), Manipulació d’aliments (10 h.) 
i Intel·ligència Emocional (20 h.).

Es continuaran fent cursos dirigits als canongins i canongines res-
ponent a les seves necessitats i ajustats a les demandes formati-
ves del territori per aconseguir una millor i major inserció laboral.

que han rebut la bona notícia del naixement d’un fill o filla”, comenta 
l’alcalde Roc Muñoz.

L’alcalde, acompanyat d’altres regidors de la corporació, va compar-
tir una estona amb les famílies beneficiàries d’aquest ajut i els hi va 
recordar que l’Ajuntament té la ferma voluntat de continuar ajudant 
a les famílies durant l’escolarització dels seus fills, amb els ajuts per 
llibres i material escolar.

L’Ajuntament organitzarà a principis d’any un altre acte com aquest 
per donar la benvinguda als nous nadons de la Canonja i convidar als 
que no van poder venir a la passada trobada.
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      El divendres 30 d’octubre 
es va inaugurar al Castell de 
Masricart l’exposició de les obres 
del Tarragonès del projecte «Pa-
relles Artístiques: Experiències 
creatives per la Salut Mental», 
de l’Associació Ment i Salut La 
Muralla i SRC Pere Mata, amb 
la presència del primer tinent 
d’alcalde, Salvador Ferré, els ar-
tistes, amics i familiars.

A l’exposició, que es va poder vi-
sitar fins el 18 de novembre, s’hi mostraven obres d’art creades a 
quatre mans entre un artista professional i un artista amateur dels 
centres de salut mental. En aquest projecte d’experiències crea-
tives l’art és utilitzat com a eina terapèutica, educativa i partici-
pativa. S’utilitza l’art com a mitjà de desenvolupament personal, 
forma de canalització o de relació entre les persones.

Parelles Artístiques és un projecte de Fundació Centre Mèdic Psi-
copedagògic d’Osona que ha crescut al llarg dels anys, estenent-se 

El Castell de Masricart acull l’exposició itinerant «Parelles 
Artístiques: Experiències creatives per la Salut Mental» 

 El festival Teatre Màgic, al seu pas per la Canonja, ha estat 
un cop més un bon motiu per gaudir de l’il·lusionisme al nostre po-
ble.

Petits i grans s’ho passaren d’allò més bé el dia 19 de novembre amb 
els increïbles trucs del Mag Adrián, que va presentar un show molt 
participatiu, amb situacions de comèdia absurda i fins i tot l’evasió 
d’una camisa de força mentre manipulava un cub de Rubik.

L’endemà divendres, des de l’orient, vàrem poder descobrir els “Mis-
teris de chan tun” de la mà de Mad Martin, amb pluja de monedes, i 
també bones dosis d’humor.

El públic assistent a ambdós espectacles fou molt nombrós, om-
plint els recintes tant de 
la biblioteca com de la 
sala noble del Castell de 
Masricart.

El Patronat de Cultura 
del Castell de Masricart, 
patrocinador d’aquests 
espectacles, està prepa-
rant ja el festival de mà-
gia Impossible de l’any 
2016, que tindrà lloc du-
rant el mes d’abril.

 Un centenar de persones van visitar el Castanyot de la Por 
2015 i com cada any, a la sortida, els visitants del passatge del terror 
van poder escalfar-se amb la tradicional paperina de castanyes.

Organitzat des de les àrees d’Acció social i Ciutadania i de Joventut, 
any rere any, per la Castanyada, els locals del Centre Obert de la 
Canonja canvien la seva imatge i es converteixen en passatges de 
terror. Enguany, el Castanyot va estar ambientat en l’època dels egip-
cis, “Una història per Egipte” ha estat el fil conductor d’una vetllada 
terrorífica on voluntaris i voluntàries conjuntament amb els equips 
educatius van treballar dur per la decoració amb mòmies, faraons, 
piràmides,... i per la teatralització.

Màgia i humor per a 
tots els públics

Castanyot de la Por

Ha estat
notícia

per diferents comarques de Catalunya gràcies al seu èxit i als altres 
centres de salut mental que s’han involucrat en aquesta proposta. 
La tècnica més habitual usada en aquestes experiències creatives 
és la pintura a l’oli o amb acrílics, però també es fa escultura, foto-
grafia, joieria, treballs amb vímet, ceràmica, música o vídeo.



pàg .8

  

Ha e
sta

t

no
tíc

ia

 El dissabte 14 de novembre al matí va tenir lloc una plan-
tada d’arbres popular a la Riera de la Boella de la Canonja. Van par-
ticipar unes 150 persones en una jornada on es van plantar uns 130 
arbres i arbusts autòctons dels ecosistemes de ribera, com són àlbers, 
freixes, lledoners, matabou, ginesta, etc. La plantada va acabar amb 
un esmorzar popular i l’obsequi d’un barret identificatiu per tots els 
assistents.

La plantada va comptar amb l’organització i promoció de la Coo-
perativa Entra i la Canonja 3 i la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja, la Diputació de Tarragona i l’Obra Social La Caixa.

 Els nens i nenes de 2n de l’Escola La Canonja hem tingut el 
plaer de poder gaudir d’una sortida pels carrers del nostre poble amb 
les explicacions de l’Alba Cañellas, l’escriptora de la «Petita història de 
la Canonja».

Setmanes abans, a l’escola hem estat treballant aquest llibre de la 
història del nostre poble amb il·lustracions de Pilarín Bayès, editat pel 
Patronat de Cultura del Castell de Masricart i patrocinador d’aquesta 
sortida juntament amb la regidoria d’Ensenyament.

La jove autora canongina, ens va explicar, d’una manera molt entre-
tinguda i divertida, les curiositats més importants de la nostra locali-
tat i amb ella passejàrem pels indrets més importats del nostre poble. 

Al Castell de Masricart ens vàrem imaginar com podia ser aquest 
mas, fa molts i molts anys, i com serien d’importants les persones 
que hi vivien. Vam conèixer una mica més l’obra de Salvador Marto-
rell, a partir del seu autoretrat.

Després, poc a poc, ens vam dirigir a les escoles velles, i allà mateix, 
on els avis d’alguns nens i nenes sortien al pati quan eren petits, vam 
esmorzar i jugar nosaltres també. 

Gran participació en la plantada 
popular a la Riera de la Boella

La «Petita història de la Canonja» 
a l’escola

De l’església, del terme de la Boella, del carrer que té dos noms, d’un 
antic refugi de la guerra, de les festes, ... vam poder parlar de tot.

Va estar molt bé, perquè l’Alba és com un pou de ciència sobre la his-
tòria del nostre poble i, podia contestar totes les nostres preguntes, 
per estranyes que fossin. Va ser un matí molt entretingut i divertit, i 
vam poder aprendre un munt de coses i curiositats de la Canonja. De 
segur que el curs vinent voldrem tornar a repetir.

Escola La Canonja

L’alcalde participa en la jornada 
“Govern obert, una altra manera 

de veure la ciutadania”

 En el marc de la Fira Municipàlia que cada dos anys se 
celebra a Lleida, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va participar 
en la jornada “Govern obert, una altra manera de veure la ciuta-
dania” que va organitzar el Gabinet Ceres. La sessió va començar 
amb una ponència a càrrec de Coia Poblet, directora tècnica de 
l’Àrea de Participació ciutadana de Gabinet Ceres, que va parlar 
de la implantació del govern obert en els municipis i de l’eina de 
l’Altaveu Ciutadà per millorar la participació ciutadana. Tot seguit 
es van posar sobre la taula diferents casos d’èxit d’experiències de 
govern obert, com és el cas de la Canonja amb l’Altaveu Ciutadà.

L’alcalde va parlar de la voluntat que hi havia des del Consistori 
de fomentar la participació ciutadana en les decisions i la gestió 
d’un municipi recentment constituït. “Per això vam posar en marxa 
l’Altaveu per copsar l’opinió dels canongins sobre temes diversos 
i poder ser més actius amb tot allò que escoltem”. També hi van 
participar altres alcaldes com el de les Borges del Camp, Joaquim 
Calatayud, i el de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. 
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L’Ajuntament de la Canonja
al mòbil i a les xarxes socials

Ara toca

 L’Ajuntament de la Canonja presenta una nova eina co-
municativa per tal d’aconseguir un major grau d’apropament a la 
població. Es tracta d’una aplicació per a mòbils, anomenada Ca-
nonjatour, que ofereix als canongins una via més de comunicació 
complementant les ja existents com la web, la revista municipal, les 
pantalles informatives i les xarxes socials. L’aplicació mòbil Canon-
jatour és un canal innovador i obert al públic on trobar les novetats 
informatives del municipi, els actes més destacats de l’agenda i els 
serveis més necessaris pel ciutadà.

En l’actualitat els smartphones i les tablets s’han convertit en els 
acompanyants de viatge inseparables de la majoria de la població i, 
l’Ajuntament de la Canonja no s’ha volgut quedar enrere en aquest 
viatge i ha volgut aprofitar les grans possibilitats que ens ofereix 
aquest nou canal.

En concret l’app Canonjatour és una aplicació gratuïta tant per a 
Android com per a Apple, amb la qual els veïns, un cop descarrega-
da, podran navegar amb comoditat per a trobar-hi la informació i 
l’actualització constant de les notícies municipals, l’agenda cultural 
i altres informacions d’interès. També podran rebre alertes sobre la 
programació d’actes o aspectes que es considerin rellevants pel co-
neixement del ciutadà.

Segons paraules del primer tinent d’alcalde i responsable de l’àrea 
de Comunicació social, Salvador Ferré, “sempre hem considerat molt 
important disposar de les eines de comunicació més avançades per 
a poder donar a conèixer l’actualitat del nostre municipi.  Avui en dia 
es fa del tot imprescindible impulsar noves iniciatives comunicatives 
que garanteixin la màxima transparència i el màxim rigor informa-
tiu, per això seguirem treballant en aquest sentit”.

L’Ajuntament també present a les xarxes socials
En aquest mateix sentit, i amb l’objectiu de comunicar de manera 
més immediata i d’obtenir una connexió més directa amb la ciuta-
dania, l’Ajuntament de la Canonja també ha obert un compte a les 
xarxes socials Twitter i Facebook.

Amb aquests dos nous canals de comunicació es pretén millorar 
la difusió de les accions, actes i activitats municipals, fer-les més 
visibles, i arribar al major nombre de població possible.

Us convidem a seguir-nos al nostre compte de Twitter @laCanonja 
i al Facebook Ajuntament de la Canonja!
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Trobareu més informació a:

www.lacanonja.cat

desembre 2015

28
29
30

Parc de
Poliesportiu de la Canonja

Entitats col.laboradores: 
Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, Amigos del caballo, Asociación Cultural Gitana, Associació de Mares i Pares de l’Escola de la 
Canonja, Banda de Cornetas i tambores, Beat Dansa, Biblioteca Pública, BTT la Canonja, Caritas, Club ciclista la Canonja, Col.lectiu de 

Dones, Comissió de Carnaval, Diables de la Canonja, La Canonja 3 poble paisatge i sostenibilitat, Llar d’Infants, Punt d’Informació Juvenil

Horari al públic: d’11 h a 13.30 h i de 16.30 h a 19 h
A les 19 h, espectacle familiar

 
Preu: 3 € tot el dia

Activitats adreçades a nens i nenes  d’entre 3 i 12 anys

Organitza:

Regidoria
de Cultura

Amb el suport de: La Regidoria de Joventut i la Regidoria d’Esports

Gestió tècnica: Enxarxa

Nadal

La meva volta al món

També de les empreses:

anunci Parc de Nadal 2015.indd   1 1/12/15   12:08

 La regidoria de Cultura, amb el suport de diverses àrees de 
l’Ajuntament canongí, està preparant un any més el Parc de Nadal, 
que enguany, tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de desembre.

El parc comptarà de nou amb la participació de diverses entitats 
canongines i també d’empreses de l’entorn que s’han implicat en 
aquest projecte per tal que els nens i nenes de la Canonja puguin 
gaudir d’un Nadal ben divertit.

El preu serà de 3 € per a tota la jornada i està adreçat especialment 
a infants entre els 3 i els 12 anys. Com en anys anteriors estarà farcit 
de tallers on es podran portar a terme les més atrevides activitats. 
També hi haurà diversos elements com ara inflables i jocs diversos, i 
un espectacle final cada dia. El jovent canongí del Punt d’Informació 
Juvenil també s’ha volgut afegir a la participació que suposa el Parc 
de Nadal preparant diverses activitats.

El Parc de Nadal:
La meva volta al món
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 La regidoria de Festes organitza de nou la revetlla de cap 
d’any al poliesportiu. Ja fa vuit anys que aquesta festa és tot un èxit 
i des del 2010 que comença amb un bon sopar.

La mítica Orquestra Gira-Sol tornarà a ser l’encarregada de conver-
tir la nit en una gran festa on ningú deixarà de ballar. I qui vulgui 
agafar energies abans del 
ball gaudint d’un menú es-
pecial per l’ocasió també ho 
podrà fer al mateix polies-
portiu i amb bona compan-
yia, i amb l’opció de menú 
infantil.

Els tiquets pel sopar + revet-
lla es poden adquirir fins el 
29 de desembre. Les entra-
des per gaudir només de la 
revetlla es poden comprar 
de manera anticipada o el 
mateix dia, amb descompte 
amb el carnet del PIJ i preu 
especial pels menors de 14 
anys. Amb l’entrada també 
es tindrà dret a bossa cotilló, 
raïm de la sort, una consu-
mició i coca amb xocolata 
desfeta a la matinada.

 El Patronat de Cultura del Castell de Masricart organitza un 
nou concurs de pessebres canongins. Per tal de participar-hi, cal fer 
la inscripció al Castell de Masricart en l’horari habitual d’obertura al 
públic, abans del dia 18 de desembre.

El jurat que estarà format per diferents membres del Patronat de 
Cultura i dues persones escollides pel regidor de Cultura, valo-
rarà l’elaboració artesanal dels pessebres, els elements mòbils i la 
il·luminació, l’ús de materials naturals i reciclats i la participació de 
les diferents persones de la unitat familiar en el seu muntatge.

Tots els concursants rebran un record de la seva participació. 
L’entrega de premis es farà en el transcurs del Parc del Nadal.

Revetlla a la Canonja  per 
rebre l’any nou

Concurs de pessebres 
2015

 Com cada any la Biblioteca Pública de la Canonja es traslla-
darà al Parc de Nadal del poble. En el seu estand s’hi podran trobar 
les últimes novetats bibliogràfiques adquirides. Els més petits po-
dran  gaudir de bonics i divertits llibres infantils i, els adults, a més 
a més dels llibres, hi podran llegir el diari fent un petit parèntesi en 

aquest espai dedicat als infants.

Com que la Biblioteca es trobarà al 
Parc durant les festes de Nadal, les 
seves instal·lacions estaran tanca-
des del 24 al 31 de desembre. I la 
setmana del 4 al 8 de gener, coin-
cidint amb les vacances escolars, 
obrirà en horari de matí, de 9 a 1.

Abans que arribi el Nadal, la Bi-
blioteca segueix amb la seva pro-
gramació del Senalló de Contes i 
el dimecres 2 de desembre serà el 
torn de la companyia Tanaka Tea-
tre que presentaran «No tinc por», 
a les 5 de la tarda. Està previst que 
al gener, es reprengui el Senalló de 
Contes el dimecres dia 13.

Per altra banda, el Grup de Lectu-
ra de la Biblioteca ja ha tancat el 
primer cicle d’aquest curs, dedicat 
a l’escriptora Rosa Regàs. Passat el 
dia de Reis es realitzarà la següent 
reunió iniciant un cicle nou cen-
trat en la novel·la actual en català.

L’Hivern i el Nadal
a la Biblioteca
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 La secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI serà 
l’encarregada de presentar el Concert de Nadal que, organitzat pel 
Patronat de Cultura del Castell de Masricart i amb el suport de la 
Parròquia de Sant Sebastià, es portarà a terme el proper dia 27 de 
desembre a les 7 de la tarda a l’església de Sant Sebastià.

El repertori està format bàsicament per cançons nadalenques molt 
populars com ara Dimoni escuat, El Rabadà o El noi de la Mare. Tam-
bé hi tindran cabuda altres nadales d’arreu del món.

Aquest concert, que comptarà amb petites narracions explicatives, 
finalitzarà amb la presentació d’alguns valsos d’Strauss associats ha-
bitualment a les celebracions nadalenques centreeuropees.

 El saló d’actes de l’escola de la Canonja obrirà les seves por-
tes el proper 3 de gener a les 7 de la tarda per tal de rebre uns pas-
torets una mica especials.

Un Rovelló atípic i un Lluquet “modernet” han tornat a perdre el seu 
ramat. L’hivern ja s’acosta i si no volen passar fam i fred, hauran 
de fer mans i mànigues per trobar-lo. Pel camí viuran un grapat 
d’aventures amb un àngel una mica despistat, un Pere Botero més 
estrambòtic que mai i d’altres sorpreses que els faran fer un viatge 
fins al mateix Betlem.

Les aventures dels Pastorets de tota la vida vistes des de l’òptica 
d’uns pallassos.

L’espectacle, a càrrec de la companyia tarragonina “El Teatre Blanc”, 
està organitzat pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart i és 
d’entrada gratuïta.

 Els Reis Mags ja han emprès el seu llarg camí des d’Orient 
fins a la Canonja per arribar puntuals el dia 5 de gener a la cita 
que tenen any rere any amb els infants del poble. Aquest és un dia 
molt especial per a tothom; els més menuts es passen l’any esperant 
l’arribada fugaç de Ses Majestats, les famílies es preparen durant set-
manes per poder gaudir al màxim dels somriures dels seus petits en 
aquesta gran nit, i els joves canongins treballen de valent per oferir 
l’espectacular rebuda que es mereixen aquests Reis que durant tants 
anys els han fet anar a dormir amb un gran somriure.

Com cada any, els patges reials seran els primers en arribar i seran 
els encarregats de recollir les claus del poble a l’Ajuntament. Amb les 
claus de la Canonja a les seves mans, tornaran enrere a buscar a Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient i el seu seguici.

Però dies abans de la Cavalcada, el 27 de desembre al matí, al Castell 
de Masricart, els Patges Reials faran una primera parada al poble per 
recollir les cartes amb els desitjos dels nens i nenes de la Canonja.

Nadales d’aquí i d’arreu al
Concert de Nadal

Pastorets i Uts

Els Reis Mags, des d’Orient
fins a la Canonja
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Iniciades les obres de construcció 
d’un nou gimnàs al poliesportiu 

municipal

Pensant en la Baixada de 
Carretons 2016

 L’Ajuntament de la Canonja està realitzant les obres compreses en 
el Projecte de construcció d’un nou gimnàs al pavelló municipal. 

El projecte tracta de l’ampliació, en planta soterrani i en primera planta 
de l’edifici del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana, per poder 
allotjar magatzem i gimnàs, respectivament.

Aquestes actuacions estan subvencionades per la Dipu-
tació de Tarragona, en base a la convocatòria del proce-
diment administratiu per a la concessió de subvencions 
del Pla Especial d’Inversions Municipals 2015. L’import de 
subvenció concedit a l’Ajuntament és de 93.053,00 €.

 Per Sant Sebastià cap infant ni jove sense la baixada de Ca-
rretons. Per la Festa Major d’hivern es celebrarà la tradicional Baixa-
da de Carretons per la Raval. 

Els més menuts podran construir el seu propi carretó amb l’ajuda 
d’educadors i educadores, dies abans de la Baixada a la Nau de Ser-
veis municipal o al mateix Casal, i després gaudir d’una baixada ple-
na d’emocions i diversió. El jovent també tindrà la seva Baixada Jove 
per gaudir d’una tarda on les rialles i la diversió sempre en són les 
protagonistes.

Recordar que els vehicles han de ser de fusta amb rodes petites i no 
tenir punxes ni forma de pic. Per a fer la Baixada és obligatori casc i 
guants, i és necessari haver-s’hi inscrit abans.

Sant Sebastià 2016

 La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja està 
preparant els actes de la Festa Major d’Hivern que, com d’altres 
anys, comptarà amb el suport de diverses entitats canongines.

Tot i que a hores d’ara la programació encara està en fase 
d’elaboració, us podem avançar que tot que el dimecres dia 20 con-
tinuarà aglutinant els aspectes més tradicionals de la Festa, gran 
part dels actes es faran entre el divendres dia 22 i el diumenge dia 
24. Així, aquests dies contindran els actes infantils, els balls de Festa 
Major, a càrrec, com és habitual de l’Orquestra Maravella, el cros 
comarcal i l’escudella popular.

Tan bon punt el programa d’actes estigui confeccionat es podrà con-
sultar mitjançant les xarxes socials i també pels mitjans habituals.
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La il·lusió d’aprendre i créixer Dos anys d’Altaveu Ciutadà

 Els nois i noies de l’Institut Collblanc estan immersos en la 
preparació de les activitats culturals que els donen vida i fan del seu 
aprenentatge una experiència palpable i real. 

Per una banda, els alumnes de Primer d’ESO sortegen una fantàstica 
cistella per finançar la seva sortida a Planes de Son. D’altra banda, 
els alumnes de Quart preparen un seguit d’activitats culturals i gas-
tronòmiques relacionades amb la sortida que faran a Madrid, així 
com d’altres com la cantata que amenitzarà la Festa de Nadal de 
l’Institut que donarà pas a les vacances de Nadal.

A més a més, els nois i noies de les aules de projectes s’endinsen en 
la cultura d’aquí i d’allà decorant l’Institut amb motius referents a la 
Castanyada i Halloween.

Molt aviat, de ben segur que ens podrem enorgullir del resultat 
d’aquestes activitats que ara s’estan gestant. És evident que estem 
d’allò més il·lusionats amb l’esforç, joia  i dedicació que els nostres 
alumnes inverteixen dia a dia en la tasca de créixer com a persones 
pensants.

Institut Collblanc

 L’Ajuntament de la Canonja està treballant per ser cada dia 
un govern més obert. Amb aquest objectiu, a finals de l’any 2013, 
va posar en marxa el projecte “Altaveu Ciutadà” que consisteix en 
una plataforma on el ciutadà pot expressar la seva valoració i opinió 
entorn les accions que realitza l’Ajuntament i entorn les problemàti-
ques i necessitats del municipi. La Canonja és un dels primers mu-
nicipis catalans que ha incorporat aquesta eina de participació, amb 
una gran acollida per part dels ciutadans.

Ara, després de dos anys de funcionament de l’Altaveu Ciutadà, és 
moment de fer una petita anàlisi i valoració de com ha anat aquesta 
eina i quines conclusions se’n treuen. L’Altaveu està format per una 
vuitantena de panelistes que anònimament i voluntàriament con-
testen els formularis o onades que se’ls hi envien. 

Durant aquests dos anys s’han realitzat sis onades on s’han trac-
tat diferents temes que afecten el municipi i als canongins. S’ha 
preguntat sobre les actuacions urbanístiques, els equipaments i in-
fraestructures municipals, la valoració de les festes i d’altres acti-
vitats, les eleccions, els canals de comunicació, la percepció sobre 
determinats problemes de civisme i d’inseguretat, entre d’altres. Han 
sortit problemes concrets que afecten pocs veïns i altres que són 
més generals i amb més repercussió. Però tant uns com altres han 
estat valorats i posats sobre la taula de l’equip de govern per tal de 
trobar-hi una solució.

Les conclusions de les onades que s’han fet les podeu consultar 
des de la web de l’Ajuntament www.lacanonja.cat.

Per tot això des del Consistori es té la ferma voluntat de conti-
nuar apostant per les polítiques de participació ciutadana i obrir 
l’administració local al ciutadà. De fet, per l’any vinent continuarem 
amb l’Altaveu Ciutadà, renovant part dels panelistes per aconseguir 
una major representativitat del poble de la Canonja en la gestió mu-
nicipal. 

Abans de llençar, podem 
reutilitzar

 Cada vegada estem més acostumats a usar i llençar. Un 
envàs buit és un objecte mancat d’utilitat, destinat a anar a les es-
combraries, sense pensar que tal vegada pugui convertir-se en un 
portallapis, o en la matèria primera per un joc infantil. És un exem-
ple per veure com productes ja usats es poden reutilitzar per poder 
tenir la mateixa funció o bé una altra de diferent.

La reutilització ens permet consumir menys productes i, per des-
comptat, disminuir la quantitat de residus.

Altres exemples són:
Aprofitar el paper fotocopiat o imprès per una sola cara.
Aprofitar les bosses de plàstic que ja es tenen a casa per anar a com-
prar, així no se n’hauran d’agafar de noves.

Usar la imaginació per donar un nou ús a alguns productes que te-
nim a casa: per exemple, es pot fer servir un iogurt de vidre com a 
posa-llapis o com a got per beure; un envàs de gelat pot ser útil com 
a carmanyola per a congelar aliments,…
Productes que es poden vendre de segona mà o fer intercanvis.
Utilitzar productes recarregables (piles...)



pàg .15

Serà notícia

   

L’Ajuntament inverteix 407.000 € a la recta final de l’any

 En conjunt, es destinaran a diferents 
inversions financerament sostenibles un to-
tal de 407.000 euros que, sumats a altres que 
s’han portat ha terme durant l’any, ascendei-
xen a 503.500 €, tots ells provinents del su-
peràvit pressupostari de l’any 2014 que va ser 
de 566.104,56 €. La resta d’aquest superàvit, 
62.604,56 €, s’ha destinat a amortitzacions 
anticipades de crèdits bancaris pendents.

L’actuació de més import serà la remodelació 
del parc de Carrasco i Formiguera, al costat de 
l’escola. Aquest serà el primer que es remode-
larà iniciant les actuacions en diferents parcs 
infantils que es va fixar l’equip de govern per 
al llarg d’aquest mandat.

També es durà a terme el condicionament, 
la pavimentació i la millora de serveis de la 
plaça del Barri Nou que, juntament amb la 
construcció de la vorera del costat est de 
l’avinguda del Sector Nord, suposarà una mi-
llora urbanística important en aquesta zona 
del poble.

El patí del Castell de Masricart serà l’objectiu 
d’una altra actuació destacada. Després que 
una forta turmenta fes caure fa un temps la 
morera existent, els tècnics municipals estan 
treballant per dur a terme una remodelació 
total amb la col·locació d’elements nous i 
la reubicació d’elements existents amb una 
nova distribució dels espais.

Aquestes actuacions, juntament amb altres 
que es detallen al quadre adjunt, es duran a 
terme gràcies a la bona gestió dels pressu-
postos municipals i la racionalització de la 
despesa que ha permès que l’estalvi aconse-
guit s’hagi pogut destinar a aquestes noves 
inversions de millora en aquest tram final de 
l’any.

IMPORT PROVINENT 
DEL SUPERÀVIT 
PRESSUPOSTARI

IMPORT
TOTAL

INVERSIÓ

Arranjament zona verda i vorera espai davant Correus.           18.500,00 €          18.500,00 € 
Condicionament murs i marges Camí Vell de Reus          40.000,00 €          40.000,00 € 
Remodelació Parc Infantil Av. Carrasco i Formiguera          77.000,00 €         77.000,00 € 
Creació de camins i circuit de bicicletes a la zona del Mur Verd         30.000,00 €          30.000,00 € 
Condicionament, millora de serveis i pavimentació Pl. Barri Nou         58.000,00 €           58.000,00 € 
Execució vorera est Av. Sector Nord i millora itinerari adaptat         44.000,00 €          44.000,00 € 
Condicionament. Zona jocs infantils Pl. Ernest Lluch           30.000,00 €          33.500,00 € 
Rehabilitació de la façana de l’Abadia de Masricart (llar infants)         10.000,00 €          10.000,00 € 
Remodelació Pati del Castell de Masricart            57.000,00 €          57.000,00 € 
Rehabilitació edifici c/Ravaleta 10 per ubicar el Dept. d’informàtica Mpal.     10.000,00 €          10.000,00 €
Il·luminació façana entrada c/Masricart del Castell de Masricart          10.000,00 €         10.000,00 €
Il·luminació camí de la Coma (de c/Marina fins la Deixalleria)         19.000,00 €          19.000,00 € 
Total                       403.500,00 €      407.000,00 € 

El ministeri d’Hisenda inicia la 
regularització del Cadastre a 

la Canonja
 De conformitat amb la Resolució de 27 de juliol de 2015, 
de la Direcció general del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i les 
Administracions públiques (BOE de 30 de juliol de 2015), el muni-
cipi de la Canonja està inclòs en el procediment de regularització 
cadastral amb la finalitat de garantir la adequada concordança de 
la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immo-
biliària. 

En els propers mesos la Direcció General del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà d’una empresa en-
carregada, realitzarà inspeccions tècniques cadastrals en els immo-
bles del municipi de la Canonja. Els tècnics prendran fotografies de 
les façanes i poden demanar informació al veïns sobre els immobles.

El procediment de regularització cadastral té com a finalitat la in-
corporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rús-
tics amb construcció, així com de les alteracions de les seves carac-
terístiques, en supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de 
forma completa i correcta les circumstàncies determinants d’un alta 
o modificació cadastral. 

Més informació al següent enllaç del ministeri:
http://www.catastro.meh.es/esp/regularizacion_sec.asp

Entre els projectes destacats hi ha la remodelació del parc de l’avinguda Carrasco i Formiguera, la remodelació del pati del Castell 
de Masricart i el condicionament, pavimentació i millora de serveis de la plaça del Barri Nou .
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Salvador Ferré 
Budesca

 Passats sis mesos des de la celebra-
ció de les eleccions municipals i la constitu-
ció del nou Consistori per al mandat 2015- 
2019 ha arribat el moment de fer un petit 
balanç d’aquest mig any d’activitat munici-
pal.

Des del passat més de juny, el nostre grup 
municipal, que d’acord amb el resultat elec-
toral va rebre la responsabilitat atorgada per 
la ciutadania de governar, ha començat des 
de les diferents regidories a desplegar diver-
ses propostes del nostre programa electoral.

Pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, pròxima-
ment es licitaran diversos projectes: la pla-
ça del Barri Nou, la vorera est de l’Av. del 
Sector Nord, els parcs infantils de Carras-
co i Formiguera i Ernest Lluch i el pati del 
Castell de Masricart, entre d’altres. També 

s’han començat, durant el mes de setembre, 
les obres d’ampliació del poliesportiu amb la 
construcció del nou gimnàs.

En l’àmbit cultural hem continuat amb el 
suport a les excavacions del jaciment del 
barranc de la Boella per part de l’IPHES, 
tasca en la que seguirem compromesos, 
doncs hem augmentat la corresponent par-
tida pressupostària un 20% de cara el 2016. 
També direm que les converses amb l’Orfeó 
Canongí i el Casino per arribar a un acord 
per la cessió dels edificis estan en una fase 
molt avançada.

Hem vist amb satisfacció que les companyi-
es de telecomunicacions han desplegat la 
fibra òptica per gairebé tot el poble, el que 
facilitarà i millorarà la connexió a Internet i 
altres serveis.

Des de l’àrea d’Ensenyament hem conti-
nuat amb la subvenció del llibres de text i 
material escolar que ara ja abasta des de la 
llar d’infants a batxillerat i hem aprovat les 
bases pels ajuts d’estudis futurs dels millors 
expedients de batxillerat.

Hem de dir, també, que des del Departa-
ment de Salut, en una reunió amb càrrecs 
directius dels Serveis Territorials i amb assis-

tència de tots els grups municipals, se’ns ha 
comunicat que el proper 2016 s’iniciaran per 
fi les obres del nou CAP.

Des de l’àrea de Medi ambient hem  conti-
nuat les tasques d’adequació i neteja de la 
Riera de la Boella i les de manteniment i cus-
tòdia del Mur Verd en col·laboració amb les 
entitats ecologistes i la indústria química.

Finalment, hem aprovat les noves ordenan-
ces fiscals on s’han mantingut els tipus im-
positius dels impostos (IBI, vehicles, IAE, etc.) 
i altres tributs, fent petites modificacions en 
algunes taxes i preus públics per ajustar-los 
al cost del servei.

Al tancament d’aquest butlletí estàvem a 
punt d’aprovar els pressupostos per al 2016 
que hem treballat amb la resta de grups i que 
esperem hauran rebut un suport àmpliament 
majoritari del plenari.

Continuem doncs la tasca que ens vam im-
posar per aconseguir els objectius fixats en el 
nostre programa i sempre oberts a les apor-
tacions i suggeriments dels altres grups als 
quals agraïm la seva preocupació i interés 
per contribuir a la millora del nostre poble i 
de la qualitat de vida dels seus veïns.

Seguim avançant

 Ja acabem l’any 2015 i això com-
porta tota una sèrie de qüestions, com fer 
balanç de com ha anat l’any que s’acaba, 
què s’ha fet i què no i quines coses queden 
pendents, però també cal planificar l’any 
que començarà. Per tant elaborar i aprovar 
el pressupost municipal.

Per una banda, si analitzem l’any que s’aca-
ba no podem donar-nos per satisfets pels 
resultats del nostre grup municipal, però 
això no ens farà defallir, sinó que es refor-
çarà per treballar amb afany tot i els entre-
bancs.

Per tant, nosaltres hem presentat una sèrie 
de propostes a  l’equip de govern per tal que 
les incloguin en l’elaboració del pressupost 
del proper  any.

A l’hora de presentar aquest escrit no s’ha 
fet el ple i per tant no sabem si ens hau-
ran acceptat res del que hem proposat, però 
volem fer-vos coneixedors de les coses que 
ens agradaria que  es contemplessin en les 
diferents partides pressupostàries:
1.- Ajudes a les famílies o persones que ne-
cessiten adaptar els habitatges per motius 
de dependència:
   - Ascensors i salva escales.
  - Reformes interiors (portes, d’ample es-
pecial, banys adaptats), (taxes de permís 
d’obres gratuïtes per exemple).

2.- Més inversió en parcs i jardins (però que 
es faci visible): Fer un estudi de seguretat 
que inclogui instal·lar cartells informatius i 
la possibilitat de posar algun tipus de wc., 
millora de la neteja, manteniment de les es-
tructures i del terra (clots, després de ploure 
alguns parcs són impracticables.)

3.- Parcs d’esbarjo i pipi-cans per a gossos 
acompanyat d’una acció de conscienciació a 
la ciutadania per la netedat dels carrers en 
referència a la recollida d’excrements.

4.- Ajudes per a tothom que vulgui anar a 
la piscina a l’hivern (Tarragona  o Vila-seca).
Així com recuperar l’activitat de natació pels 
alumnes de l’escola, institut i escola bressol, 
que es va deixar de fer pel cost econòmic 
que tenia per les famílies.

5.- Reservar l’1% de les inversions del pres-
supost  per tal que els canongins i canon-
gines puguin fer propostes a l’Ajuntament .
Des de la nostra formació política volem es-
tar el màxim oberts a les opinions i propos-
tes que ens vulgueu fer arribar, ens trobareu 
a les xarxes socials.

I com s’acosten dates molt significatives per 
tothom volem fer arribar des del nostre ra-
conet els millors desitjos per totes les festes 
que s’acosten i que el proper any 2016 si-
gui millor en tots els aspectes, que el nostre 
poble segueixi endavant i que el nostre País 
posi els fonaments cap a una nova etapa.

José Ramón
Fernández Bermúdez

Cal fer propostes:
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

Ocupa tu lugar

 La mayor de nuestras crisis es la 
pérdida de los valores universales, y en este 
último tiempo estamos comprobando como 
nos puede llevar a un conflicto bélico mun-
dial. Como ejemplo de intolerancia conoce-
mos las alertas de la iglesia perseguida en 
el mundo, día a día se va incrementando la 
lista de países donde no hay libertad reli-
giosa, y existe una persecución evidente por 
parte del gobierno, de la sociedad e incluso 
de la misma familia. Ya no consiste solo en 
choques dialécticos de ideologías o pérdidas 
de trabajo, podemos contar por miles los 
que han sido brutalmente asesinados por 
sus creencias, sin esperanza de restaurar el 
diálogo entre las comunidades enfrentadas 
por la violencia. 

Me preocupa mucho el futuro que estamos 
dejando a nuestros hijos, parece que su he-
rencia no va a ser sólo un planeta degrada-
do, sino también una civilización degradada 
por la pérdida de los valores universales, 
que deben ser respetados para poder convi-
vir en sociedad. Nuestros hijos deben apren-
der sobre el respeto, que no hay diferencias 
por edad, raza, sexo, credo e ideología. Si no 
queremos una sociedad de violentos, delin-
cuentes y asesinos, debemos transmitir a 
nuestro hijos el respeto a la autoridad, a los 
mayores, a los más débiles, primando valo-
res como el amor, el gozo, la paz, la pacien-
cia, la benignidad, la bondad, y la fidelidad. 
Siendo agradecidos, dignos, generosos, ín-
tegros, honestos, leales y responsables, con 
un profundo respeto por la vida.

No nos podemos limitar sólo a observar 
y a dar opiniones. Retomar las riendas de 
la historia es decidir y actuar. Nuestra ac-
tuación es en las urnas, siendo conscien-
tes de la importancia de nuestro apoyo a 
quienes trabajan por un mundo mejor de 
forma equilibrada y firme. Y sobre todo, 
no debemos de tener miedo ni duda, debe-

mos ocupar nuestro lugar y expresarnos. Es 
más necesario que nunca. Nuestro tiempo 
es excepcional y se necesita una respuesta 
excepcional, no dubitativa, ni a medias tin-
tas, ni demagógica, sin experiencia, ni de 
alternativa fanática, ni absentista. Sólo el 
respaldar el trabajo, el buen hacer, el obte-
ner resultados, la acreditación de la expe-
riencia y la firmeza en principios y valores es 
lo que debe primar en tu decisión del 20 de 
diciembre. Sólo una mayoría como la obte-
nida en las pasadas elecciones nos pueden 
garantizar la continuidad del proyecto para 
este país, el resto daría opción a no sabe-
mos bien qué. Y si te preguntas: ¿y qué de la 
corrupción?..., fruto de la decadencia moral 
que nos ha llevado al periodo más oscuro de 
la democracia. La Justicia hace su trabajo, y 
para la mayoría política que lucha por man-
tener la democracia: ¿pensáis que no han 
recibido el doble de su castigo?
 
Te deseo que en este tiempo puedas hacer 
de la paz tu estilo de vida para lograr cosas 
grandes en lo personal y como familia. Te 
deseo Feliz Navidad.

 Joan Pons Solé

 Aquest mes el Grup Municipal de 
la CUP de la Canonja cedim el nostre espai 
d’opinió al col·lectiu 4 Gates:

Som l’assemblea feminista revolucionària 
4 Gates, nascuda a la Canonja. Portem 4 
anys en actiu, realitzant actes i tallers, i col-
laborant amb altres assemblees del Camp de 
Tarragona i voltants. 

En motiu del 25N, dia internacional contra la 
violència de gènere, volem aprofitar aquesta 
oportunitat per tractar aquest tema, el qual 
malauradament només es fa visible el fe-
minicidi -assassinats- i els maltractaments. 
Nosaltres entenem que això només és la fu-

lla d’un ganivet, un ganivet que ens mata, el 
mànec del qual passa desapercebut tot i tro-
bar-se ple de violència, tant en les nostres 
relacions, com en la societat. Més enllà del 
maltractament físic existeixen tot un ven-
tall d’exemples molt més subtils i quotidians 
que no deixen de ser violència de gènere: el 
control econòmic, l’assetjament sexual, el 
control de les xarxes socials i mòbil, les di-
ferències salarials, la pressió estètica, la pe-
nalització de l’avortament, la doble jornada 
laboral i una llarga llista d’etcèteres. 

En el que portem d’any, a l’Estat Espanyol hi 
ha hagut un total de 93 dones assassinades, 
35 de les quals han estat assassinades als 
Països Catalans. Ens fa por la concepció aï-
llada que es té d’aquests assassinats, com si 
aquests no tinguessin cap relació entre ells. 
Tothom lamenta aquests crims, però cal, 
anar a la base, comprendre perquè aques-
tes morts no són pas un cas aïllat, sinó fruit 
del patriarcat, sistema que es retroalimenta 
amb totes les estructures de poder que ens 
regeixen. 

N’estem fartes, no volem haver de reivindi-
car mai més el dia en contra de la violència 

de gènere, ja és hora de fer un pas endavant 
i alliberar a les dones de totes les opressi-
ons que patim, trencant tots els sistemes 
que ens reprimeixen, i ens fan mostrar-nos 
a la societat com a éssers passius i indefen-
sos. Estem fartes d’haver de lluitar per als 
nostres drets, volem poder decidir sobre el 
nostre cos, volem decidir com vestir, com i 
amb qui mantenir relacions sexo-afectives. 
Volem no ser jutjades per cap decisió prò-
pia que prenguem, això ens violenta i si ens 
violenta és perquè també és violència de 
gènere. 

No volem res que no ens pertanyi, i per això 
ho volem TOT, TOT per no deure res a ningú. 
Per guanyar-nos-ho tot per nosaltres ma-
teixes, per fer-nos lliures. 

PER TOT AIXÒ ENS VOLEM VIVES I AMB VI-
DES DIGNES. 

Volem agrair a la CUP la Canonja la cessió 
d’aquest espai. És important que existeixi un 
canal de comunicació per a donar a conèixer 
les idees de les entitats del poble i així crear 
un poble crític i participatiu. 

Ens volem vives

Portaveus

municipals
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El Patronat de Cultura del Castell de Masricart i la promoció 
d’espectacles adreçats al públic familiar

 L’any 2010 el Patronat de Cultura del Castell de Masricart 
va iniciar una proposta amb dos objectius bàsics. El primer era posar 
a l’abast dels nens i nenes de la Canonja tot un seguit d’espectacles 
adreçats especialment per a aquest sector de públic, que amb ga-
rantia de qualitat es sumessin al seguit d’actes que habitualment es 
programaven des del Patronat de Cultura.

El segon objectiu era proporcionar a les entitats culturals que tre-
ballen amb infants la possibilitat d’oferir noves propostes sense que 
això signifiqués una despesa econòmica per a les entitats.
D’aquestes dues premisses va néixer el cicle d’infantils del Patronat 
de Cultura del Castell de Masricart.

Així, les diverses entitats 
culturals, quan desitgen 
programar un espectacle 
infantil, han de fer la 
corresponent sol·licitud 
al Patronat, que és qui 
gestiona la contractació i el 
pagament.

L’Entitat d’aquesta manera, 
no cal que avanci cap diner 
i únicament cal que gestioni 
la recepció dels artistes, tèc-
nics, etc...

 El passat dimarts dia 3 de novembre tingué lloc la sessió 
constitutiva del Patronat de Cultura del Castell de Masricart.
El ple del passat dia 1 d’octubre va aprovar per unanimitat l’acord 
que nomena els diferents membres del Patronat de Cultura tal com 
s’assenyala als seus estatuts.

El Consell d’Administració, que és el principal òrgan de govern del 
Patronat de Cultura per les següents persones, i la  seva represen-
tació, que coincideix amb el mandat electoral dels membres de la 
Corporació municipal, tindrà una durada de quatre anys.

-PRESIDENT:
Roc Muñoz Martínez (Alcalde)
-SOTS-PRESIDENT I PRESIDENT EXECUTIU:
Salvador Ferré Budesca (Regidor de Cultura)

Constitució del Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart

L’assistència als actes programats ha de ser gratuïta tot i que cada 
entitat pot fer els extrajobs que cregui necessaris al seu voltant: so-
par, servei de bar, rifes, etc.

Cada any, s’han dedicat al voltant de 6.000 € a aquest projecte del 
que se n’han beneficiat molts nens i nenes alhora que moltes enti-
tats.

Així, gràcies a aquest programa, al llarg d’aquests anys, actes com 
la desena cultural canongina de l’Orfeó Canongí, el Batibull de 
l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, el sopar ecològic de La Ca-
nonja 3, trobades de final de curs de l’AMPA de l’Escola la Canonja o 
de la Llar d’Infants, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa del Patronat 
de Cultura que també té un lloc en els pressupostos de l’any 2016.

-VOCALS:
Gustavo Neila Pozo, designat pel PSC
Albert Guinovart Rull, designat per CiU
Ramon Marin García, designat pel PP
Antoni Guillemat Álvarez, designat per la CUP
Sebastià Bofarull Veciana, designat pel Centre d’Estudis Canongins
Raül Pons Albeda, designada per l’IES Collblanc
Francesc Xavier Rion Robert, designat pel Col.Públic la Canonja
Josep Espasa Canadell, designat per l’Orfeó Canongí
Blas Cano Giménez, designat per la Societat La Nova Amistat
María de la Coba Navarrete, designada per l’alcaldia
Marc Ferré Barenys, designat per l’alcaldia
Sílvia Ruíz Martínez, designada per l’alcaldia
Maria Teresa Olivé Guinovart, designada per l’alcaldia

Els objectius del Patronat de Cultura del Castell de Masricart són 
realitzar, coordinar i promocionar tota mena d’activitats culturals, 
socials i recreatives, dirigint la seva tasca a procurar tot allò que sigui 
important pel desenvolupament cultural dels vilatans.

A la mateixa reunió es va constituir la Comissió Executiva.
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Agenda
Senalló de Contes:
No tinc Por amb Tanaka Teatre
Dia: 2 de desembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

XXXIII Desena Cultural de 
l’Orfeó Canongí. Taller de billar
Dia: 3 de desembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Club de Billar de l’Orfeó Canongí

Caminem per la Marató de TV3
Dia: 13 de desembre
Hora de sortida: 2/4 de 10 del matí
Lloc de sortida: Plaça de la O
Recorregut de 5 km saludables
Col·laboració mínima: 3 €
Confirmar a: celc@tinet.org / tel. 620 080 
578 / Cal Quimet
Organitza: Club Excursionista La Canonja
Amb el suport de l’Ajuntament de la 
Canonja

Inscripcions pel Concurs de 
Pessebres
Termini: fins el 18 de desembre
Horari: Matins de dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 1. Tardes de dilluns a 
divendres de 4 a 8.
Lloc: Castell de Masricart

Visita del Patge de Ses 
Majestats els Reis Mags 
d’Orient
Dia: 27 de desembre
Lloc: Castell de Masricart

Concert de Nadal amb la 
secció de cordes de l’Orquestra 
Camerata XXI
Dia: 27 de desembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Església de Sant Sebastià
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart
Col·labora: Parròquia de Sant Sebastià

Parc de Nadal
Dies: 28, 29 i 30 de desembre
Horari: Matins de les 11 a 2/4 de 2. Tardes de 
2/4 de 5 a les 7. A les 7, espectacle familiar
Lloc: Poliesportiu municipal Josep Canadell 
i Veciana
Preu: 3 € tot el dia

Revetlla de Cap d’Any
Dia: 31 de desembre
Lloc: Poliesportiu municipal Josep Canadell 
i Veciana
Venda anticipada: fins el 29 de desembre al 
mateix poliesportiu
Organitza: Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de la Canonja

Ens trobaràs a:

      @LaCanonja

        Ajuntament de la Canonja

      a l'app Canonjatour 

I com sempre al web:
www.lacanonja.cat

Horari de Nadal de la Biblioteca Pública de la Canonja 

Dilluns     Dimarts        Dimecres              Dijous                 Divendres       Dissabte          Diumenge

21 Desembre 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31       1 Gener 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

Pastorets i Uts
Dia: 3 de gener
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Saló d’actes de l’Escola la Canonja
Organitza: Patronat de Cultura del Castell 
de Masricart

Arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient
Dia: 5 de gener

Senalló de Contes
Dia: 13 de gener
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Festa Major d’Hivern
Del 15 al 24 de gener

Arribada del Carnestoltes
Dia: 31 de gener

 Obertura en 
Horari habitual

Retorn a l’horari 
habitual

Matí: de 9 a 1 Matí: de 9 a 1 Matí: de 9 a 1 Dia de Reis

Senalló de Contes

Matí: de 9 a 1 

La Biblioteca és 
al Parc de Nadal

La Biblioteca és 
al Parc de Nadal

La Biblioteca és 
al Parc de Nadal

Caga tió!

Cap d’any Any Nou

Nadal Sant Esteve
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