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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí,
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.
SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de
9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita
prèvia.
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari:Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30h.
Dissabte al matí de 9.15 a 12.30h.
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes,
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Cita prèvia al telèfon 696 634 997 (Loli), o directament a
Enrique (encarregat del bar de la Llar)
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@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 9.30 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
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

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

977541540
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – Centre
comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial Tàrraco (nits de
divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria 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.

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489

BASE Gestió d’Ingressos

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

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

-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari: de dimarts a divendres de 16.30 a 19.30h.

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

Horari d’ús de l’skatepark:

www.lacanonja.cat
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Un cop més ho han tornat a fer. No contrastar la informació i no verificar les fonts és el que té,
que en la majoria dels casos t’equivoques. I això és el
que li ha passat al Diari de Tarragona amb la notícia
que va publicar el passat 17 de març on deia que l’IBI
de la Canonja era el més car de la província de Tarragona. Concretament el periodista del Diari deia textualment: “Los que más IBI pagan son los habitantes de la
Canonja, con una media de 878,9 euros por cada uno
de sus 3.288 ciudadanos”. Una afirmació totalment falsa, que s’allunya de la realitat i que no té res a veure
amb la xifra real que paguem els canongins de l’Impost
de Béns Immobles.
Per obtenir aquesta xifra, el periodista va barrejar l’IBI
del nucli urbà, que paguem entre tots els canongins,
i l’IBI del nucli químic, que paguen les indústries i
empreses d’aquest sector. Va sumar els impostos dels
dos nuclis (urbà i químic) i el resultat el va dividir entre el número de rebuts, no de ciutadans com diu ell.
Per això, els 878,9 euros que li surten al periodista no
s’acosten ni per casualitat a la veritable xifra que paguem els canongins per aquest impost.
La informació veraç i real de tot aquest entramat és
que la Canonja paga 1.120.000 euros d’IBI del nucli urbà, que dividit entre els 3.371 rebuts
dóna una mitjana de 332 euros per rebut. Per la seva banda el nucli químic paga 1.900.000
euros que sufraguen entre els 42 rebuts de les indústries del sector i que no repercuteixen de
cap manera en el ciutadà.
Diuen que la premsa és el quart poder, la seva influència està demostrada i per això quan
s’equivoquen amb les seves informacions haurien de rectificar i reparar el dany causat. Tot i que
el mal que fa un titular fals és impossible d’esmenar.
Espero que aquestes ratlles serveixin per a desmentir la informació del Diari de Tarragona i assegurar als nostres ciutadans que l’IBI de la Canonja és dels baixos i que, si no fos per l’increment
del 10% que ens obliga el Govern central, encara seria més baix.

Distribució gratuïta
Prohibida la venda
Els escrits del butlletí són responsabilitat
de l’Ajuntament de la Canonja excepte
aquells que són signats pels autors.
Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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Reconeixement al cos de voluntaris
de Protecció Civil de la Canonja

Esquiada
sota la neu

L’ajuntament de la Canonja ha volgut reconèixer la tasca que du a terme
el cos de voluntaris de Protecció Civil del municipi amb un acte celebrat el passat
7 de març, al Castell de Masricart, on es van lliurar diplomes i credencials a tots els
seus membres. Tant el regidor de Seguretat ciutadana i Protecció civil, Francisco
Domínguez, com l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, van lloar la tasca que realitzen
de forma totalment voluntària i desinteressada en benefici dels ciutadans de la Canonja. A l’acte hi van assistir membres i autoritats dels diferents cossos de seguretat
i els familiars dels homenatjats, que celebraven el reconeixement de moltes hores
dedicades als canongins i canongines.

El cap de setmana del 21, 22 i 23 de març, la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de la Canonja i el Club Excursionista La Canonja van acompanyar
més d’una trentena de participants a l’esquiada que organitzen conjuntament des
de fa 4 anys. El temps no va acompanyar gaire i va oferir una nevada que per a
alguns va significar alguna hora de més de cafeteria, però per als més atrevits i
poc fredolics va esdevenir una esquiada de luxe.

Per part del cos de Protecció Civil, el president de la Federació Catalana va dirigir
unes paraules d’agraïment a l’ajuntament per organitzar aquest reconeixement públic. L’alcalde va donar les gràcies a tots els voluntaris per les hores dedicades a la
Canonja i per la seva labor de servei desinteressat al municipi.

Notícies de l’escola
Colònies de 6è

Els alumnes de 6è, els dies 5, 6 i 7 de març, han realitzat les tradicionals colònies de l’escola. Aquest any han
utilitzat les instal·lacions del Camp d’Aprenentatge de
les Valls d’Àneu per a l’estada.
Uns dies de natura i vida en comú que els ha permès
efectuar multitud d’activitats d’estudi de la fauna, vegetació, relleu i del medi humà de les valls pirinenques,
on les raquetes de neu han estat un dels estris més
utilitzats donada l’abundància de neu al Pirineu.
Aquest mes d’abril, els de 2n aniran de colònies a Rasquera i el mes de maig els de 4t a Prades.
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L’Escola La Canonja participa als tallers Kids’ Lab “Water Love Chemistry” de BASF

Els alumnes de 4t han participat al projecte Kid’s LAb,
tallers que tenen l’objectiu acostar la química als infants. Enguany s’ha realitzat el taller de purificació de
l’aigua, trobar noves formes de netejar l’aigua bruta.
Els nens es vesteixen amb una bata de laboratori i ulleres i cada parella té una safata amb tot el material, els
reactius i un manual on explica els passos a seguir.
Cada vegada un dels nens llegeix en veu alta un dels
passos i tots alhora el fan. Aquesta col·laboració tindrà continuïtat els propers cursos i s’ampliarà a altres
nivells.

Matriculació curs 2014/15

Dels dies 11 al 21 de març s’ha efectuat la preinscripció
per al proper curs.
Recordem a les famílies les dates assenyalades del
procés de preinscripció:
-10 d’abril: llistes amb el barem definitiu
-15 de maig: publicació de la llista d’admesos
-10 al 13 de juny: Període de Matriculació
Escola La Canonja

Dimecres 26 de febrer, es va celebrar un
ple extraordinari a l’ajuntament de la Canonja per
presentar una proposta d’acords i iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i
altres disposicions de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).
La proposta va rebre els vots a favor de PSC i CiU. La
regidora del PP no va assistir al ple extraordinari.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria
d’organització territorial i de règim local, i converteix
als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el
seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat
en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

També s’acordà facultar a l’alcalde de la Canonja per a la realització de tots els tràmits necessaris
i per a l’atorgament d’escriptura de poder a favor
de la Procuradora Sra. Virginia Aragón, de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid, per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament de la Canonja,
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local
contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.

L’Ajuntament ha adquirit un testament
de la Canonja de l’any 1585, que ja forma part de
l’arxiu històric municipal. El document és un manuscrit en català i llatí en un pergamí de 310 x 320
mm, i es troba en bon estat de conservació.
Contingut del document:
Testament, per malaltia, de Caterina Pàmies, muller
d’Antoni Martorell, menor de dies (menor de vinti-cinc anys), pagès de la Canonja, en què nomena
marmessors el seu sogre Antoni Martorell, del mateix lloc, i el seu oncle patern Bartomeu Pàmies,
d’Almoster. Destina 3 lliures per a l’extremunció,
sepultura al cementiri canongí, novena i cap d’any
(aniversari), i demana la celebració d’un trentenari
[de sant Amador] (trenta-tres misses) i el lliurament de deixes als bacins de la Verge Maria (2
sous) i de les Ànimes (1 sou) i a cada un dels altres
de l’església (6 diners). Institueix hereva universal
la seva filla homònima i, en substitució d’aquesta,
el seu germà Joan, d’Almoster. Fa diversos llegats:
al seu marit (40 lliures); al seu sogre (10 lliures); a
la seva germana Tecla, muller de Borràs, de Bota-

Obres a la Canonja

Obres d’urbanització parcials del PP45a,
per la implantació del CAP a la parcel·la
destinada als equipaments públics. Aques-

tes obres consisteixen en la urbanització del semi-vial
del carrer H del PP16, per tal de dotar de serveis (aigua,
electricitat, gas...) a la parcel·la destinada a la implantació del CAP. Amb l’execució d’aquestes obres es podrà
arribar fins al CAP tant des de les voreres adjacents a la
Plaça d’Ernest Lluch
com des de la Rambla de les Garrigues.
A més a més amb
l’ampliació d’aquest
vial es fa un primer
pas per permetre la
sortida de vehicles
directa des de la
Rambla de les Garrigues fins al carrer
Rec de Bardina.

Obres de pavimentació i millora del carrer Garrigues. Aquestes obres han consistit en la

millora del carrer Garrigues, modificant la seva tipologia
i convertint-lo en un carrer de plataforma única, on el
vianant pren el protagonisme i es relega el vehicle a un
segon pla. Amb aquest actuació es facilita la connectivitat entre el carrer Raval i la Rambla de les Garrigues.
L’actuació també ha permès la millora dels serveis de
clavegueram i d’abastiment d’aigua.

La Llei 27/2013 aprofita la situació de crisi econòmica
per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis,
principalment dels tres grans serveis públics locals
que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.

Testament canongí
de l’any 1585
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El Ple de la Canonja aprova la
formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Llei 27/2013

rell (10 lliures); a la seva cunyada Paula, esposa de
Martorell (un llençol o dues coixineres i un davant
de llit). Amb els béns de les Borges [del Camp], encarrega la fundació d’un aniversari de 10 lliures, a
l’església d’aquella vila, per les ànimes de la seva
mare i dels seus altres germans. Actuen com a testimonis Pere Busquets, Bertran Sabater i Llorenç
Abadia, habitants de la Canonja i com a notari Miquel Roig, rector de la parròquia del Masricard i
de la Canonja.

Obres d’obertura del 2n accés al refugi
antiaeri de la Plaça de la O. S’han iniciat els

treballs per tal de recuperar l’accés al refugi de la Plaça
de la O des del carrer Ravaleta. Amb aquestes obres, es
propiciarà un accés amb una escala de nova construcció,
donat que de l’escala original i del punt d’accés original
se’n desconeix la seva posició exacta. Aquest accés, de
caràcter secundari, funcionarà com a sortida d’evacuació
alhora que permetrà la correcta ventilació del refugi.
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El Carnaval del Casal
obre les portes a les
famílies
La setmana del 24 al 28 de febrer el Centre
Obert va celebrar el carnaval. Aquest any cada infant
es podia portar una disfressa de casa i es feia taller de
maquillatge. A les 18.15h les famílies venien a jugar
amb els fills/es i per últim fèiem un petit berenar familiar. agraïm la participació a totes les famílies..

Institut Collblanc
Un grup d’alumnes, participants en el
projecte Comènius de l’Institut Collblanc (‘Films that
move us’), van viatjar el passat mes de març per a la
primera trobada amb la resta de participants europeus. En aquesta ocasió, França va ser el país amfitrió
i fins allí es van desplaçar els estudiants arribats des
d’Espanya, Alemanya, Holanda i Dinamarca.
Al llarg dels set dies que han estat fora, els alumnes
han pogut dur a terme multitud d’activitats; primer,
al centre educatiu francès (Lycée des métiers de
l’automobile et du commerce Vauvert) a Bourges i,
més tard, durant la visita a París.

Bon inici d’any pel
judoka canongí
David García
El judoka canongí David García Torné va
disputar a Tortosa la Copa d’Espanya en la categoria
júnior de pes de menys de 60 kg, el 18 de gener, assolint la medalla de bronze. El 25 de gener, per segon
cap de setmana consecutiu, David va donar una gran
lliçó de judo a Masnou en una competició molt disputada en el rànquing català de la categoria cadet i en
fou campió.
El dissabte 15 de febrer, David va quedar subcampió
del Campionat de Catalunya Júnior (sub-21) que es va
celebrar en les instal·lacions esportives del Mundet,
Barcelona. Com és habitual, el judoka es mostrà estable, segur, i va competir sense errors, i li van guanyar
la final per tan sols un yuko, la mínima puntuació.
El 8 de març, a la Fase Sector Est del Campionat
d’Espanya en categoria sub-21 que va tenir lloc a Alacant, David García va quedar directament classificat,
amb una meritòria medalla de plata, pel Campionat
d’Espanya del 29 de març a Madrid.

D’altra banda, gràcies a la col·laboració de l’ajuntament
de la Canonja, en els mesos de febrer i març els alumnes de tercer d’ESO van realitzar un taller d’edició de
vídeo. Una profitosa activitat formativa que ja han
pogut explotar en la seva visita a França, donat que
van gravar en equips la vida quotidiana d’un adolescent francès.
Institut Collblanc

Airán Fernández, guanyador de la 28a
Challenge de la Canonja
Airán Fernández (Moreno 112) va ser el
guanyador de la Challenge de la Canonja, celebrada
els dies 15 i 22 de febrer, entrant en el grup capdavanter a la meta del Trofeu d’Hivern. La seva millor

classificació en les dues curses li va valdre per quedar per davant d’Oriol Escolano (Bicis Esteve) i Carles
Juncosa (Lizarran Reus) que amb el mateix temps
que el guanyador van completar el pòdium final.

Invasió
Groga
El diumenge 2 de març els carrers de la
Canonja van ser envaïts per les emoticones grogues, aportant alegria, diversió i interacció amb el
públic de la Magnífica Rua de Carnaval.
Aquest grup està format pels voluntaris i voluntàries que amb els seu esforç i l’ajuda de les mares
voluntàries i dels dinamitzadors de l’Espai Jove
han aconseguit el reconeixement merescut a tota
la tasca realitzada durant aquestos mesos.
Ara només queda gaudir del premi en comunitat,
seguir col·laborant amb el poble i començar a pensar la disfressa pel proper carnaval.
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Guanyadors del Carnaval 2104

La Magnífica Rua de Carnaval del dia 2 de març va culminar el seu recorregut amb l’entrega de premis al poliesportiu municipal. La comparsa PARXIS de la colla
Picarols es va endur el primer premi de la Rua 2014 i el CIRC de la colla Fotem-li Canya i la DISCOTECA de l’Alma Flamenca el segon i el tercer respectivament.
Les comparses FANTASIA SALVAJE de la colla Canasteros, ARCS DE TARDOR de l’Orfeó Canongí i NINFAS de la colla del Sector Nord també van ser premiades.
De la categoria de grups de menys de 20, la INVASIÓ GROGA de la colla dels Voluntaris de Joventut es va endur el primer premi i les PIMPALEDA, LES FREGONES QUE NETEGEN LA CRISI de la Colla Pim Pam el segon.
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Dissabte 12 d’abril
De 10 del matí a 9 del vespre
Al poliesportiu municipal
Marató esportiva i solidària amb masterclass de Trx, Body Pum, Zumba, spinning i altres modalitats esportives.
Gratuït: cal portar un aliment no perible
per al banc d’aliments.
Informació i inscripcions al poliesportiu
municipal

Diumenge 13 d’abril

A 2/4 de 8 del vespre
A l’Orfeó Canongí
Funció teatral a càrrec del grup de teatre
“Amanida” de la ONCE de Tarragona
Representació de la obra: “Don Juan” de
Molière
Gratuït

Dimarts 15 d’abril

A la rambla 15 d’abril
Acte protocol·lari de celebració de la
municipalitat
Parlaments de les autoritats i encesa de
la tronada
A continuació brindis popular
Ballada de sardanes a càrrec de la cobla
Cossetània

De 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia
A la rambla 15 d’abril
jocs per a totes les edats a càrrec de
Guixot de 8

A les 2 de la tarda
Al poliesportiu municipal
Paella popular (Preu 8 €)
Venda de tiquets a partir de l’1 d’abril al
poliesportiu

A 2/4 d’1 del migdia
Sortida des del Castell de Masricart
Seguici de la Corporació en Ple cap a la
rambla 15 d’abril amb l’acompanyament
dels gegants Bià i Esperança

A 2/4 de 8 del vespre
Al castell de Masricart
Projecció del documental “Las maestras
de la República”, guanyador del premi Goya
al millor llargmetratge
documental 2014.
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Propera inauguració del renovat Castell de Masricart
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inauguraran el proper dijous 10 d’abril les obres de consolidació
estructural i ampliació del Castell de Masricart.
Amb aquesta actuació, s’ha complert amb un dels principals objectius de l’obra, poder apropar la cultura a totes les persones del municipi que tenen problemes de
mobilitat reduïda mitjançant la instal·lació d’un ascensor que comunica i dóna accés a totes les plantes de l’edifici. D’aquesta manera espais com la Sala Noble, el Jutjat
de Pau i Registre Civil, la Biblioteca o l’Arxiu històric són avui totalment accessibles a la ciutadania.
D’altra banda l’actuació també ha suposat una ampliació substancial de la superfície de l’edifici, que permetrà la prestació de nous serveis necessaris per a un municipi
com la Canonja.
Coincidint amb la inauguració, el vestíbul del Castell acull una petita mostra de l’excavació que du a terme l’IPHES al jaciment de la Boella de la Canonja. També es podrà
veure l’exposició de l’Arxiu Històric de la Canonja a la sala d’exposicions.

La història de la Canonja a través del seus documents

Serveis i sales del Castell

A partir del dia 10 d’abril, i coincidint amb la festa de la municipalitat, es podrà
visitar a la planta baixa del Castell de Masricart l’exposició L’Arxiu Municipal
de la Canonja: Identitat i memòria.

Un dels canvis més significatius de les obres de remodelació del Castell de
Masricart és l’accés a les instal·lacions. Amb la construcció de la nova ala,
l’entrada habitual de l’edifici s’ha traslladat al carrer de Masricart, amb una
recepció accessible, àmplia, moderna i lluminosa, que disposa d’ascensor.

L’exposició comptarà amb documents originals que formen part del patrimoni
de la població i que es troben dipositats en l’arxiu del municipi, així com també
algunes reproduccions de documents procedents de l’Arxiu Històric de Tarragona, que, en conjunt, donaran una perspectiva de l’evolució del municipi al
llarg del temps.

El nou vestíbul, amb tota una paret de vidre, és la carta de presentació i pretén
no ser només una zona de pas, sinó que s’hi realitzaran petites mostres i exposicions. Un cop dins de la part antiga del Castell, hi seguim trobant la sala
d’exposicions i els serveis. Baix la nova entrada, s’ha destinat a arxiu del fons
bibliogràfic el soterrani.

A banda dels documents textuals, l’exposició comptarà també amb un ampli
recull d’imatges antigues de la vida social canongina.
Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer una petita part del fons
documental que hi ha dipositat a l’Arxiu del municipi i que esdevé, sens dubte,
un important llegat històric i una peça clau per testimoniar la identitat de la
població.

A la primera planta, a l’ala nova, s’hi ha creat una sala polivalent on es duen
a terme des d’actes i activitats culturals fins a cursos formatius i ocupacionals
o xerrades i reunions. Tornant a la zona antiga, s’ha mantingut, amb alguna
remodelació, l’anomenada Sala Noble on se celebren també multitud d’actes
com casaments, conferències, cine-fòrums, actes institucionals i protocol·laris.
Paret amb paret, hi trobem el servei administratiu del Patronat de Cultura.
Davant, el Jutjat de Pau de la Canonja compleix les funcions tant d’àmbit civil
com penal en les quals és competent, i les de Registre Civil, entre les quals hi ha
la inscripció de nadons, la tramitació de l’expedient de matrimoni i la inscripció
de les defuncions ocorregudes al municipi.
A la segona planta, la Biblioteca Pública ocupa un espai important on ofereix
servei de préstec de llibres, publicacions periòdiques i audiovisuals, diverses
activitats d’animació a la lectura per a petits i grans, a més a més de disposar
d’ordinadors amb connexió a Internet a disposició dels usuaris. A la mateixa
alçada, a la part de l’ampliació, hi trobem l’Arxiu Històric de la Canonja, amb
zona de consulta.
Finalment, les antigues golfes del Castell s’han convertit en el Fons de Ricard
Salvat i el Fons del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví.
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L’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament de la
Canonja segueix organitzant diversos cursos ocupacionals relacionats amb els idiomes, el comerç, la restauració i hoteleria i la logística.
Actualment, s’està impartint un curs d’iniciació al rus
enfocat a l’atenció al client i, properament, se’n posaran en marxa de nous. A finals de febrer, va finalitzar
el Curs d’Operador de Carretó elevador i retràctil amb
el lliurament de diplomes per part de l’alcalde, Roc
Muñoz.

La voluntat del Patronat de Cultura és fer un mínim
de 3 concerts de música clàssica al llarg de l’any
comptant amb l’assessorament del músic canongí
Dani Espasa. Les dates aproximades seran sempre al
voltant de Sant Jordi, la Diada Nacional de Catalunya
i el Nadal.
L’obra “400 anys en 1 hora”, primer d’aquest concerts, es podrà gaudir el dia de 23 d’abril a 2/4
de 9 del vespre a l’església de la Mare de Déu de
l’Esperança, amb la col·laboració de la Parròquia de
Sant Sebastià.

És el primer cop que membres de Camerata XXI actuen a la Canonja i aquesta obra pretén fer un tomb
per la música dels darrers 400 anys. El concert està
acompanyat d’explicacions que ajuden a situar la
música en el seu context corresponent.

ia

La secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI enceta l’any musical a la Canonja.

Sant Jordi
de la
Gent Gran Activa
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L’Ajuntament de la Concert per Sant Jordi
Canonja continua
impulsant la Formació
Ocupacional

Com és tradició, a la plaça de Catalunya,
la Gent Gran Activa celebra la seva particular diada
de Sant Jordi, oberta a tothom, amb actuació de la
Coral de la Llar Municipal, exhibició del grup de ball
de la Llar i ballada de sardanes a les 5 de la tarda.

a
Gent Gran Activ
Sant Jordi 2014
d’ Abril
Dimecres dia 23
lunya
a la Plaça Cata
a les 17 hores
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Social i Ciutad
Àrea d’Acció
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Ajuntament de

II Edició
de l’Anem
per Feina

Per obtenir informació sobre l’oferta formativa podeu
dirigir-vos a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (C/ Raval, 11).

Marató lúdica, esportiva i solidària
Esport, oci i solidaritat seran els protagonistes de la jornada maratoniana que se celebrarà el
dissabte 12 d’abril, de 10 del matí a 10 de la nit, al
Poliesportiu Municipal de la Canonja. La Marató es
planteja com una gran festa de l’esport i la solidaritat, i s’organitza per tal que tothom pugui gaudir
durant tot un dia de l’exercici mitjançant les més
innovadores disciplines esportives, podent assistir a
diverses i variades classes dirigides tan sols fent una
donació de queviures de llarga caducitat.

MARATÓN

POLIESPORTIU
DE LA CANONJA

MARATÓ ESPORTIVA i SOLIDÀRIA
Masterclass de :

TRX

Spinning
Body Pum

S’impartiran màster-classes d’spinning, zumba, TRX i
Body Pump durant tot el dia en diferents horaris. I a
més a més hi haurà dj. en directe, exhibicions, balls
urbans, menús low cost...
Tots els participants rebran obsequis i participaran
en el sorteig d’un cap de setmana de relax.
Més informació i inscripcions a l’oficina del poliesportiu. Places limitades.
Participa gratuïtament i col·labora amb el “Banc
d’aliments”.

Zumba

GRATUÏT

Cal portar un
aliment no perible
per al banc
d’aliments

Menús low cost •Balls Urbans •Exhibicions, DJ’s
CES
Regals per a tots els participants
PLA DES
• Informació i Inscripcions:
Oficina del Poliesportiu Municipal de la Canonja
• Les entrades anticipades tindran regal afegit

A
MIT

LI

Poliesportiu Municipal de la Canonja : C/ Alcalde Marià Fonts i Ciurana 1 • Tel. 977 54 78 85

Ajuntament de
la Canonja

La regidoria de Joventut posa en marxa
la segona edició de l’Anem per Feina amb el mòdul
de polimanteniment domèstic.
Aquest projecte es dirigeix a joves d’entre 16 i 22
anys que no estan estudiant i que es troben en
situació d’atur, per tal de millorar les seves oportunitats d’ocupació i d’inserció professional. El
programa pretén ensenyar les tècniques bàsiques de diversos oficis dels sectors de la fusteria,
l’electricitat, lampisteria, entre d’altres, i està pensat
perquè disposin d’una experiència ocupacional demostrable a través d’un certificat.
Amb el treball conjunt amb l’àrea d’Ocupació de
l’ajuntament, enguany s’ha complementat el projecte amb la formació sobre tècniques per la recerca
de feina, la presentació del currículum, l’entrevista
de feina, etc.
Les persones interessades poden dirigir-se al Punt
d’informació Juvenil els dimarts i els dijous de 10
del matí a 1 del migdia.
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Abril, un mes per als contes i la lectura
Taller de contacontes

Fira del Tengui-Falti,
Mercat d’Intercanvi de Llibres
Dimecres 23 d’abril, de les 5 a 2/4 de 8 del vespre al Jardí del Castell de Masricart
farem una nova edició de la fira d’intercanvi de llibres.
Com hi pots participar?
De l’1 al 17 d’abril, porta els llibres que tinguis avorrits (tant d’adults com infantils),
però que estiguin en bon estat, a la Biblioteca. A canvi rebràs un tiquet de punts que
podràs bescanviar el dia de la fira per altres llibres que t’interessin.
Si es disposa de punts d’edicions anteriors de la Fira, aquests també són vàlids per
comprar llibres a la Fira d’enguany.

Aquest abril iniciem una activitat nova dirigida a tots aquells
a qui els agradi la narració oral:
Un taller d’iniciació a la narració
oral. L’objectiu del taller és donar
a conèixer eines i recursos que
permetin captar l’atenció dels
oients i oferir una sessió de contacontes atractiva. El taller s’organitzarà en dinàmiques individuals i col·lectives
mitjançant exercicis de confiança, vocalització, improvisació... així com exercicis
creatius d’expressió oral i corporal.
Aquest taller està destinat a un públic adult. Les places són limitades. Si us hi
voleu inscriure dirigiu-vos a la Biblioteca per correu electrònic (biblioteca@lacanonja.cat) donant les següents dades: nom, cognom , adreça, telèfon de contacte, edat i professió.
Tallerista: Joan Rioné
Dates: Dimarts 8, dimecres 9 i dijous 10 d’abril.
Horari: 18.30 a 20h.

Sant Jordi 2014

El Senalló de Contes de l’abril

Com cada any podreu veure les novetats editorials d’aquest Sant Jordi a la nostra
paradeta. Ens podeu trobar al jardí del Castell de Masricart de les 5 a 2/4 de 8 del
vespre.

Com cada primer dimecres de mes, a l’abril també tenim el Senalló de Contes.
El dia 2, a les 5 de la tarda, la Blanca Solé ens portarà un conte d’aparences ben
enganyoses... Que dur és ser un monstre!

Portes obertes i preinscripcions a la Llar d’Infants
El període de preinscripció a la llar
d’infants pel curs 2014/15 és del 5 al 16 maig. I la llar
d’infants Mare de Déu de l’Esperança farà el dia de
portes obertes el dia 29 d’abril de 5 a 6 de la tarda.
La llar d’infants és el primer graó del sistema educatiu. És la casa on els nens i nenes de 0 a 3 anys viuen
i s’eduquen unes hores al dia en contacte amb altres
nens de la seva edat, amb personal professionalment
preparat per a realitzar la tasca, en unes condicions
materials i d’organització adequades a les seves necessitats i en estreta col·laboració amb la família.
Tots els infants, des de que neixen, tenen el dret de
ser educats. Totes les activitats que es fan a la llar
ajuden a afavorir el vincle família-escola.
A la nostra llar oferim: Horari de 7.45h a 17h, servei
de menjador, servei de mainadera, sortides extraescolars i un contacte diari amb les educadores on
es poden comentar les incidències de cada dia. La
mensualitat és 170 euros al mes.

LLAR D’INFANTS “MARE DÉU DE L’ESPERANÇA”,
44 anys educant els nostres infants
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L’exposició començarà amb una intervenció de
l’arquitecte municipal, Miquel Orellana, explicant en
què consisteixen els nous projectes.

L’Espai Jove és un espai lúdic per al jovent
del poble, on es pot gaudir tant de les diferents activitats organitzades com de les que el mateix jove proposa.
El nou funcionament d’aquest servei té com a principal objectiu ser proper i convertir-se en un lloc de
referència de tots i totes les joves del municipi.

Marco Polo viatja al
Casal de Setmana
Santa

Els dies 14, 16 i 17 d’abril tindrà lloc el casal de Setmana Santa, enguany dedicat al viatge de
Marco Polo. Durant els tres dies de casal es recordarà
el viatge de Marco Polo que va durar 25 anys, i es descobriran les meravelles d’aquesta aventura. El dimarts
15 no hi haurà Casal ja que es dia festiu a la Canonja
amb motiu de la Diada de la Municipalitat.
Marco Polo va ser un mercader i aventurer del s XIII.
Va néixer a Venècia, la principal ciutat comercial de la
mediterrània. Als 17 anys va emprendre un viatge cap
a l’Orient Llunyà, seguint la ruta de les caravanes de la
seda, fins a arribar a la Xina i a la capital del regne dels
mongols. Les seves gestes i aventures estan explicades
en el “Llibre de les meravelles”.

També es podrà veure una maqueta i uns plafons explicatius de com serà la futura Plaça de l’Església després de la remodelació i els plànols de la reforma de
la façana del Castell. Aprofitarem l’avinentesa per fer
una jornada de portes obertes.
L’acte serà el dia 29 d’abril a les 19 hores al Castell de
Masricart. Hi esteu tots convidats.

Destaquem algunes activitats que s’hi duen a terme
com les tardes creatives, conferències sobre temes
d’interès juvenil, tardes de tornejos, dimecres esportius......
T’esperem al nostre local de dimarts a divendres de 2/4
de 5 a 2/4 de 8 de la tarda.

L’ajuntament de la Canonja posa en marxa el Banc del Temps
La Canonja tindrà el seu Banc del Temps (BDT) gràcies a la col·laboració entre la regidoria d’Acció
social i Ciutadania de l’ajuntament i la canongina Pilar Orellana que ha impulsat la idea des del seu inici.
Els Bancs del Temps són xarxes d’intercanvi de temps (hora per hora) entre persones que s’inscriuen al projecte amb l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb altres persones, generalment del seu entorn
més proper.
Són espais de sociabilitat on s’intercanvien habilitats, coneixements i serveis puntuals, com acompanyaments
o petites tasques domèstiques. El tret més característic dels bancs del temps és que funcionen sense diners
i la unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del tipus de servei. Cada hora que un usuari ofereix a
un altre usuari és cobrada pel donant per mitjà d’un taló de temps que ingressa en el seu compte corrent
d’hores. Aquest capital el podrà fer servir per demanar qualsevol tipus de servei que figuri al llistat del seu
BDT. D’aquesta manera la persona a qui s’ajudi no ha de ser necessàriament qui després retorni el cop de mà.
Qualsevol persona, dona, home, gran o jove que resideixi o treballi a la Canonja, es pot inscriure al Banc
del Temps omplint un full d’adhesió i tenint una entrevista amb els gestors de la secretaria del BDT, per tal
d’aclarir què poden oferir, què volen rebre i durant quantes hores de temps. L’admissió al Banc del Temps
implicarà l’acceptació de les normes d’intercanvi. La seu física del Banc del Temps estarà situada al Centre
Cívic a la Plaça de Catalunya.

Ajuntament de
la Canonja

Xerrada informativa
sobre el funcionament
del Banc del Temps
de la Canonja
a càrrec de

JOSEFINA ALTÉS
I CAMPÀ,
coordinadora del
Programa Bancs del Temps
11 d’abril, a les 19 hores
al Castell de Masricart

Per conèixer bé el funcionament d’aquestes xarxes d’intercanvi de serveis, el proper divendres 11 d’abril la
coordinadora dels Bancs del Temps a l’estat espanyol, Josefina Altés, vindrà a la Canonja a fer una xerrada
informativa. Serà a les 7 de la tarda, al Castell de Masricart.
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El proper dia 29 d’abril tindrà lloc l’exposició
pública del projecte de remodelació de la Plaça de
l’església de Sant Sebastià i la reforma de la façana del
Castell.

L’Espai Jove
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Exposició pública
del projecte de la
Plaça de l’Església
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Salvador Ferré Budesca

L’esperit del 15 d’abril ha de
continuar viu
El proper 15 d’abril tornarem a celebrar
l’aniversari d’aquella data que restarà per sempre més
en la memòria de tots els canongins i canongines,
sembla que fos ahir però han passat quatre anys i
al consistori hem continuat tirant endavant feina
i projectes com ja es venia fent durant l’època
de l’Entitat menor descentralitzada. Un d’aquests
projectes era l’ampliació del Castell de Masricart,
una obra que va partir un cert retard pels problemes

Cori Roca Vila

econòmics de la primera empresa adjudicatària de
l’obra que van obligar a fer una nova adjudicació, però
que des de ja fa uns pocs mesos els usuaris i usuàries
del Castell ja en poden gaudir.
Des de l’ajuntament s’ha anat dotant de contingut les
noves dependències, la planta superior acollirà l’arxiu
històric municipal i ja es porta un temps treballant
en el trasllat i la classificació de tots els documents.
També és molt utilitzada la sala polivalent de la
primera planta que s’està emprant principalment per
donar cursos de formació ocupacional promoguts
per la regidoria de promoció econòmica i ocupació.
La nova entrada pel carrer de Masricart servirà,
a part d’aconseguir adequar l’edifici des del punt
de vista de l’accessibilitat amb l’eliminació de les
barreres arquitectòniques existents combinat amb
la instal·lació del nou ascensor, per a ser utilitzada
com espai de petites mostres complementant la
sala d’exposicions ja existent. Amb la finalització
d’aquestes obres i amb la ubicació a l’antiga biblioteca
dels fons bibliogràfics del dramaturg Ricard Salvat
i del Centre d’estudis canongins Ponç de Castellví,
la Canonja disposarà d’un centre cultural de primer
ordre del que ens hem de sentir tots molt orgullosos,

Aquesta llei és totalment perjudicial per al conjunt
de la ciutadania i per al bon funcionament de
l’administració local, donat que posa en perill el sistema
de prestació de serveis municipals i concretament, el
sistema de serveis socials de proximitat.
El Govern de l’estat també està fent una invasió de
competències en temes tan sensibles com l’educació.

El Ple de l’Ajuntament va donar suport a
la proposta de presentar recurs davant el Tribunal
Constitucional en defensa de l’autonomia local.

El model educatiu català que hem anat construint des
de fa més de 30 anys i que ha donat com a resultat un
model pedagògic i de convivència eficaç i respectuós
amb tot l’alumnat i a les famílies. En definitiva, un
model d’èxit reconegut internacionalment que ha
facilitat la integració i cohesió social de totes les
persones que viuen a Catalunya.

Una vegada més des del Govern de l’Estat s’intenta
portar a terme una reforma que vulnera clarament
l’autonomia local i les competències exclusives en
matèria de règim local i d’organització territorial de
la Generalitat reconegudes en l’Estatut d’autonomia
de Catalunya.

La Generalitat ha assumit al llarg de la seva història
aquesta responsabilitat: des dels primers traspassos
rebuts l’any 1981 fins a la darrera llei, la Llei d’educació
de Catalunya, s’han elaborat diverses normes en
l’àmbit educatiu per tal de desenvolupar i consolidar
la nostra escola catalana i sistema d’immersió.

Reformes per anar endarrere

Mª Encarnación Quílez
Valdelvira

Renovarse o morir
¿De verdad pensamos que podemos seguir
siendo los mismos y viviendo de la misma forma?
Lo tenemos difícil, pero hemos aprendido. Seamos
conscientes, pues nada debe ser, ni será como antes.
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Hemos aprendido a eliminar las duplicidades, a no
gastar más de lo que se ingresa, a trabajar y funcionar
en luz y con transparencia, a ejercer nuestro derecho
a estar informados, a probar a los que se dicen justos,
a racionalizar, a entender, a buscar garantías, igualdad
de acceso, y a alcanzar objetivos de estabilidad.
Además de ser solidarios, compañeros, consejeros y
ayudadores, hemos aprendido a unificar esfuerzos
y a trabajar por la paz. Gracias a esta voluntad y a
este espíritu seguimos adelante. Pero está claro que
no hay marcha atrás y que cuando salgamos de esta
no debemos volver a las andadas. Los tiempos serán
nuevos para todos y está en nosotros el ejercicio
de sentar las bases para las nuevas generaciones,
nuestros hijos.

La plena municipalitat ha de ser l’eina que ens permeti
avançar en la millora dels serveis als ciutadans, però
el principi d’autonomia municipal està ara amenaçat,
com expliquem en aquest butlletí, per la nova llei
de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local que ha tirat endavant el govern central, i
que juntament amb altres normatives limiten les
competències dels municipis petits com el nostre que,
tot i tenir una folgada situació econòmica i complir
amb tots els requisits legals de control del dèficit i
del deute, no podrem decidir ni incidir sobre molts
aspectes que afecten a la nostra ciutadania.
Al grup del PSC no estem disposats a que, després del
llarg i difícil viatge per aconseguir ser un municipi de
ple dret, ara ens acabem trobant que podríem tenir
menys autonomia que quan érem una EMD, és per
això que el plenari del nostre ajuntament va aprovar
per unanimitat iniciar els tràmits per la interposició,
de manera conjunta amb molts més municipis
d’Espanya, d’un conflicte en defensa de l’autonomia
local davant del Tribunal Constitucional.

Convergència Democràtica de Catalunya considera un
intent clar i injustificat de desestabilització del nostre
sistema educatiu per part del Govern de l’estat amb la
LOMCE, perquè és recentralitzadora, intervencionista
i uniformitzadora, clarament és una invasió
competencial contra l’autogovern de Catalunya” i
ataca el model d’escola catalana i empeny la llengua
catalana cap a la residualitat, menysté llengua i
cultura catalanes en l’ensenyament i impossibilita
la continuïtat de l’escola inclusiva i del sistema
d’immersió lingüística en plantejar la segregació de
l’alumnat per raons de llengua.
És per totes aquestes i moltes altres raons: la llei
de l’avortament, les reiterades insinuacions de la
suspensió de les competències d’autogovern, ...Una
llarga llista de despropòsits que sentim i llegim cada
dia des de tots els àmbits del govern central i els
seus ministres, així com de determinats presidents
autonòmics, i és per tot això que hem de defensar,
com deia el poeta Salvador Espriu:
“aquesta, meva pobra
bruta, trista, dissortada pàtria.”

Muchos de nosotros, en estos tiempos, hemos
sacrificado mucho para salir adelante y queremos
continuar por un camino de recuperación y confianza.
Esperamos que continúe la creación de puestos de
trabajo porque queremos ver activado este país,
olvidar y desechar las viejas políticas, recuperar la
confianza en las instituciones con leyes de regularidad
y transparencia; y por supuesto, no perpetuar lo que
no funciona. Gracias, porque sabemos que se está
trabajando por todo ello.
Por lo demás, seguimos como grupo municipal
poniéndonos a vuestro servicio, para ayudaros en
vuestras necesidades y para prestaros ayuda en la
medida que podamos. Por favor, que nadie se quede
solo.

Dia: 2 d’abril

Diada de la Municipalitat
Dia: 15 d’abril

Hora: 5 de la tarda

XXXIV Torneig de Futbol Base

Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Dies: del 16 al 20 d’abril

9es Jornades de Màgia
Impossible
Dies: 4, 5 i 6 d’abril

da
en
Ag

Senalló de Contes amb
Blanca Solé

Senalló de Contes amb Joan
Rioné
Dia: 7 de maig
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Lloc: Camp de Futbol municipal
Organitza: Escola de Futbol Base Sant Sebastià. Amb
la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja

Portes obertes Llar d’Infants
Mare de Déu de l’Esperança
Dia: 29 d’abril

Taller d’iniciació a la
narració oral

Fira d’intercanvi de llibres
Tengui-Falti i mostra de les
novetats bibliogràfiques

Dies: 8, 9 i 11 d’abril

Dia: 23 d’abril

Hora: de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre

Hora: de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre

Exposició pública del projecte
de la Plaça de l’Església

Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Lloc: Jardí del Castell de Masricart

Dia: 29 d’abril

Places limitades

Exposició “La història de la
Canonja a través del seus
documents”
Dies: del 10 al 30 d’abril
Lloc: Sala d’exposicions del Castell de Masricart

Sant Jordi de la Gent Gran
Activa
Dia: 23 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Plaça de Catalunya

Hora: De 5 a 6 de la tarda
Lloc: Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart

Preinscripcions a la Llar
d’Infants Mare de Déu de
l’Esperança curs 2014/15
Dies: del 5 al 16 de maig

Xerrada informativa: El Banc
del Temps

400 anys en 1 hora.
Concert Secció de Cordes de
l’Orquestra Camerata XXI

Dia: 11 d’abril

Dia: 23 d’abril

Excursió a Suïssa amb
el Col·lectiu de Dones de la
Canonja

Hora: 7 de la tarda

Hora: 2/4 de 9 del vespre

Dies: Del 22 al 27 de maig

Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart

Lloc: Església Mare de Déu de l’Esperança

Hora de sortida: per determinar
Lloc de sortida: parada d’autobús Rec de Bardina

Marató lúdica, esportiva i
solidària

Batibull
Dies: 26 i 27 d’abril

sona: 26 de febrer. Segon pagament: 22 d’abril

Dia: 12 d’abril

Organitza: Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs

Lloc: Centre Cívic

Per apuntar-se i primer pagament de 500€ per per-

Hora: de 10 del matí a 10 de la nit
Lloc: Poliesportiu municipal de la Canonja

Paella popular
Dia: 13 d’abril
Hora: 2 del migdia

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Del 28 d’abril al 30 de juny
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Impost de Béns Immobles Urbans (IBI). Taxa
de recollida i eliminació de brossa. Taxa de guals d’ocupació de domini públic. Taxa de
conservació de Cementiri.

Lloc: Poliesportiu municipal
Venda de tiquets a partir de l’1 d’abril al
poliesportiu. Preu: 8 €

Casal de Setmana Santa
Dies: 14, 16 i 17 d’abril
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Més informació:
www.lacanonja.cat
http://canonjacultura.wordpress.com/
Patronat de Cultura del Castell de Masricart
977 54 53 08. pcultura@lacanonja.cat
Batall Produccions
977 61 33 39. impossible@batall.com
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