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

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

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat

-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h 
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita prèvia.

-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a 
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.

  Perruqueria
Horari:Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30h. 
Dissabte al matí de 9.15 a 12.30h.
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes, 
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Cita prèvia al telèfon 696 634 997 (Loli), o directament a 
Enrique (encarregat del bar de la Llar)

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10 
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat

-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 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: dimarts i dijous de 17.30 a 19h
bancdeltemps@lacanonja.cat

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

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

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.30 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de 
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

-ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon
 977 54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

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)
Adreça: Raval, 25 • Telèfon: 977 546 029
Horari: dimarts i dijous de 10 a 13h.
joventut@lacanonja.cat 

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

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

Horari d’ús de l’skatepark:

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

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

www.lacanonja.cat

Se
rve

is

Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista

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

977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Telèfons d’interès

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de 
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.
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 La participació ciutadana és, avui en dia, un 
dels grans pilars de les societats democràtiques. Els 
diferents mètodes de participació promouen i facili-
ten una estreta col·laboració entre les institucions i la 
ciutadania per tal de millorar la gestió dels governs. La 
Canonja fa una aposta ferma i clara per aquest tipus 
d’administracions obertes al poble, convertint als veïns 
en protagonistes i responsables de les decisions que els 
afecten. 

Un exemple d’aquesta nova cultura política és l’Altaveu 
Ciutadà, que ja fa uns mesos vam posar en marxa amb 
la col·laboració de l’empresa Ceres. A través d’aquest 
altaveu, les persones que hi formen part i que s’han 
apuntat voluntàriament poden opinar i donar el seu 
punt de vista sobre diferents temes locals que afec-
ten al municipi i als mateixos veïns. Fins ara, hem fet 
tres onades de qüestionaris i la valoració que fem des 
del govern és molt positiva per poder millorar la gestió 
municipal.

Però la voluntat de reforçar la democràcia representa-
tiva va més enllà. El nostre ajuntament vol fer partícips 
a tots els canongins d’algunes decisions que s’han de 
prendre des del consistori i que repercuteixen directa-
ment sobre la vida de la Canonja. En aquest sentit, l’exposició pública que es va fer del projecte 
de remodelació de les façanes del Castell de Masricart i del nou projecte de la Plaça de l’Església, 
n’és un clar exemple. Amb aquestes accions el que pretenem és que els veïns puguin conèixer 
de primera mà el que vol fer l’ajuntament i participar constructivament en el desenvolupament 
del projecte. I així ho continuarem fent en els propers mesos. Satisfets de l’acollida que va tenir 
l’acte i de les aportacions que vau fer els veïns, volem seguir en aquesta línia. El proper projecte 
a debatre serà la piscina coberta. Una obra molt important de la qual estem analitzant la seva 
viabilitat. Per això creiem oportú que tots els canongins coneguin el que representa per les 
arques municipals aquest projecte i després es pugui decidir la seva execució.

Els que fem política sabem les dificultats que tenim cada dia per tirar endavant noves inicia-
tives i afrontar nous reptes, però de vegades la ciutadania no és conscient del que això repre-
senta i el més recurrent és la crítica. Per evitar això volem fer de la política una activitat més 
propera a tothom. 

 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

La Canonja aposta per la 
participació ciutadana

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat

Ara toca

En bloc 

Serà notícia

Portaveus municipals

Agenda

2

3

4, 5, 6 i 7

8 i 9

10

11

12 i 13

14

15
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 L’Impossible de la Canonja va tancar la no-
vena edició amb una assistència al voltant de 1.200 
persones. Sens dubte han estat unes jornades amb un 
gran èxit de participació i no tan sols de gent de la 
Canonja sinó de molts aficionats a la màgia que ve-
nen de tots els racons del país.

L’Impossible ha combinat, com cada any, els especta-
cles tancats amb els de carrer, i els de pagament amb 
els gratuïts. D’aquesta manera, com diu el regidor de 
cultura, Salvador Ferré “hem fet una programació 
adaptada a totes les edats i butxaques, buscant so-
bretot fidelitzar unes jornades que l’any que ve arri-
baran a la desena edició i que ja són un referent en el 
món de la màgia”.

 Durant els mesos de març i abril la regido-
ria d’Ocupació amb la col·laboració de les regidories 
de Joventut i Ensenyament ha pilotat un projecte 
dirigit als estudiants de l’IES Collblanc de 3er d’ESO 
anomenat “I QUÈ FER DESPRÉS DE L’ESO?”.

Aquest projecte neix amb la finalitat 
d’explicar als estudiants les dificultats 
que es podrien trobar a l’hora de buscar 
feina sense una bona qualificació for-
mativa. Actualment el mercat de treball 
requereix persones cada vegada més ben 
preparades i amb coneixements de llen-
gües estrangeres, principalment d’anglès. 
També es va fer incidència en la gran 
oportunitat que ofereixen les empreses 
químiques i les empreses auxiliars de la 
industria química situades al municipi 
de la Canonja generant llocs de treball, 
i els requisits mínims que exigeixen per 
a treballar-hi, que són els d’acreditar una 
titulació de FPII o Grau superior de for-
mació professional.

 Dolores Caparrós Cuadros va néixer a Beas 
de Segura (Jaén) el 25 de març de l’any 1914. Des de 
molt jove es va instal·lar a la Canonja i aquí ha fet la 
seva vida. Enguany Dolores ha complert els 100 anys i 
l’ajuntament de la Canonja la va voler felicitar com es 
mereix celebrant un petit acte d’homenatge amb els 
seus familiars i amics. 

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i la regidora 
d’Acció social i Ciutadania, Francisca  Márquez, acom-
panyats per la directora dels serveis territorials de Be-
nestar Social i Família de Tarragona, Anna Vendrell, 
van lliurar un ram de flors a Dolores Caparrós amb 
presència dels seus familiars.

L’Ajuntament de la 
Canonja felicita a 

Dolores Caparrós pels 
seus cent anys

Més de 1.200 
espectadors passen 

per l’Impossible de la 
Canonja 

QUÈ FER DESPRÉS DE L’ESO ??? 

 La Diada de la Municipalitat ha esdevin-
gut un any més un punt de trobada i de record festiu 
del que fou el quinze d’abril de 2010. Data en que 
el parlament de Catalunya, per unanimitat, aprovà el 
projecte de Llei de Creació del municipi de la Canonja. 
L’alcalde Roc Muñoz, així ho recordà, en el seu parla-
ment a la rambla 15 d’abril.

A banda dels actes protocol·laris, cal fer esment de 
tres activitats que obtingueren un fort ressò popu-
lar. Dues foren inauguracions, la de l’skate park que 
comptà amb una molt bona participació de públic i, 
de fet, s’ha convertit en un del llocs més visitats pel 
jovent canongí; i la de les obres de remodelació del 
Castell de Masricart. L’acte va coincidir amb una de 
les exposicions més visitades del Castell, la de l’Arxiu 
Municipal, i amb una petita mostra de l’excavació que 
du a terme l’IPHES al jaciment de la Boella. El tercer 
acte, de caire popular, va ser la consolidació de la pae-
lla “de la municipalitat” al poliesportiu. Un àpat que 
juntament amb l’escudella de la festa major d’hivern 
s’està convertint en un element tradicional de les fes-
tes canongines.

15 d’abril, una data 
per a no oblidar

El programa es va estructurar en dues fases, la primera 
va consistir en quatre xerrades d’orientació laboral i 
acadèmica als alumnes de 3er d’ESO per tal d’explicar 
l’oferta formativa tant de cicles de grau mitjà com els 
cicles de grau superior que ofereix el mapa de for-

mació professional dels diferents IES del territori. I a 
l’alumnat que després de l’ESO volen estudiar batxi-
llerat se’ls va informar sobre els estudis universitaris 
amb majors sortides laborals, aprofitant també les 
oportunitats que generen les industries químiques del 

nostre municipi.

A la segona fase del projecte, gràcies a la 
col·laboració del projecte APQUA (del De-
partament d’Enginyeria Química de la Uni-
versitat Rovira i Virgili), es van dur a terme 
visites educatives i tallers experimentals a les 
empreses BASF, Clariant i Carburos Messeger 
amb l’objectiu que els alumnes poguessin 
visualitzar de manera pràctica les diferents 
ocupacions que generen les indústries quí-
miques.

Amb una valoració molt positiva de la inicia-
tiva per part de les tres àrees organitzadores, 
l’Ajuntament de la Canonja espera repetir la 
col·laboració amb l’institut el curs vinent.
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 El programa “Voluntariat per la llengua” 
torna a engegar per segon any consecutiu. A la pre-
sentació hi van assistir la regidora d’Ensenyament de 
l’ajuntament de la Canonja, Mila Carreté, el dinamit-
zador del Voluntariat per la llengua, Gerard Escarré, 
la mestra d’Adults del municipi, Montserrat Solé i les 
persones participants.

Es tracta d’un programa que facilita als aprenents de 
català de l’Escola d’Adults de la Canonja, que tenen 
uns coneixements bàsics de la llengua, que puguin 
practicar conversant amb persones catalanopar-
lants del mateix municipi, en un context real i distès. 
L’objectiu de l’Escola d’Adults, que promou conjun-
tament aquesta activitat amb el Centre de Norma-
lització Lingüística (CNL) de Tarragona, impulsor del 
projecte, és que el català surti de l’aula i s’estengui a 
altres àmbits. El compromís dels voluntaris és dedicar 
una hora setmanal durant 10 setmanes a parlar en 
català amb la seva parella lingüística. 

Les inscripcions continuaran obertes indefinidament. 
Cal posar-se en contacte amb l’Escola d’Adults (es-
colaadults@lacanonja.cat o al tel. 977556067 els 
divendres, de 16 a 19 h) o amb el CNL de Tarragona 
(tarragona@cpnl.cat; tel. 977243527)

Per Setmana Santa el Torneig de Futbol Base Sant 
Sebastià, organitzat pel C.F. Canonja i l’Escola de 
Futbol base Sant Sebastià, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Canonja, va celebrar la seva XXXIV 
edició de manera consecutiva.

Foren quatre dies i mig dedicats al futbol amb un ca-
lendari molt ajustat amb més d’una trentena d’equips 
participants, i com ja ve passant en les edicions ante-
riors, amb la participació de clubs de fora la província 
i de Catalunya com el Getafe, l’Elche i l’Helios de Sa-
ragossaque s’arriben a la Canonja per a jugar i gaudir 
d’aquestes jornades d’esport i germanor. A més a més 
de l’èxit de participació, les jornades han estat tot un 
èxit de públic i han omplert de gom a gom el Camp de 
Futbol municipal.
 

 El dia 11 d’abril es va celebrar l’acte inau-
gural de les obres d’ampliació del Castell de Masricart 
amb la presència de l’alcalde de la Canonja, Roc Mu-
ñoz, i el President de la Diputació Josep Poblet. Les 
obres eren necessàries per aconseguir l’accessibilitat 
total de l’edifici amb la incorporació d’un ascen-
sor, que connecta les tres plantes, però també, deia 
l’alcalde per convertir el Castell de Masricart en la 
casa de cultura del municipi. De fet amb aquesta obra 
“hem dignificat la memòria de la Canonja i ara dis-
posem d’una biblioteca pública, d’un arxiu històric i 
un espai amb el Fons Ricart Salvat, canongí i un nom 
de referència del teatre català i el Fons del Centre 
d’Estudis Canongins Ponç de Castellví”.

Durant l’acte, Roc Muñoz va anunciar que ara “que ja 
tenim el Castell acabat, és el moment de recuperar les 
dues entitats socials i culturals del poble que estan en 
decadència”. L’ajuntament de la Canonja ha fet una 
proposta ferma per mantenir els edificis de l’Orfeó Ca-
nongí i del Casino. “No ens volem apropiar d’elles, sinó 
dotar-les d’uns espais dignes i d’unes infraestructures 
adequades a les activitats que es realitzen”.

El Castell de 
Masricart, la casa 
de la cultura de la 

Canonja

Segona edició del 
Voluntariat per la 

llengua a la Canonja

XXXIV Torneig de 
Futbol Base Sant 

Sebastià

 El passat dia 15 de març, es va celebrar el 
dia del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, 

Protecció Civil a Tarragona. Hi van participar 57 associacions de tot 
el territori català, entre elles l’AVPC de la Canonja, i 
aproximadament 600 voluntaris de tot Catalunya. Ac-
tualment hi ha 78 associacions (un 40% més que l’any 
passat) i 881 voluntaris/es registrats al Departament 
d’Interior.

D’altra banda, el dia 4 d’abril, durant l’acte oficial a 
Tarragona del 20è aniversari de Protecció Civil, es va 
reconèixer la tasca realitzada durant els vint anys de 
servei a l’entitat de dos actuals voluntaris de la Ca-
nonja.
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 Durant la segona setmana de maig, els 
estudiants que participen al Projecte Comènius 
han visitat el nostre institut. En total, han sigut 24 
alumnes procedents de França, Holanda, Dinamarca 
i Alemanya al costat dels seus respectius professors. 

El programa europeu, anomenat ‘Films that move 
us’, neix al nostre centre educatiu i gira entorn a la 
idea de viatjar a través d’unes pel·lícules rodades als 
països participants. Així, abans de desplaçar-nos fí-
sicament a ells, ens apropem a la seva cultura i cos-
tums gràcies als curtmetratges. En aquests primers 
mesos del projecte (té una durada de dos cursos), els 
nostres estudiants ja han visitat França. 

Durant els dies que va durar la visita, els alumnes 
han treballat per grups en els seus storyboards, 
han gravat els seus ‘sketches’ i han muntat els seus 
treballs. No podem oblidar que, el producte final 
d’aquest projecte consisteix en la realització d’una 

 S’inicia a la Canonja el programa “Eduquem 
a casa amb les famílies: pares i fills, fills i pares” del 
Consell Comarcal del Tarragonès. El dilluns 5 de maig 
de 2014 es va engegar aquest projecte de suport a les 
famílies que comptarà amb 5 sessions de treball amb 
les 15 famílies proposades per a participar, i durarà 
fins al 2 de juny de 2014 moment en que es farà la 
cloenda.

L’eix central del programa “Pares i fills, fills i pares” és 
la realització d’un grup amb pares i mares, per tre-
ballar les conductes, els límits, els models educatius, 
la responsabilitat, les relacions entre germans, les re-
lacions internes familiars, això com les relacions que 
estableixen amb els professionals. Aquest programa 
ofereix la possibilitat a les famílies de treballar en 
grup per tenir més eines davant els reptes que plante-
gen els seus fills, compartir amb altres famílies dificul-
tats i estratègies de solució. El projecte, el desenvolu-
pa l’equip de Serveis socials municipal i amb el suport 
d’experts externs del Centre de Teràpia Relacional i 
Familiar de Tarragona i està finançat per la Diputació 
de Tarragona mitjançant el Conveni de col·laboració i 
coordinació amb els consells comarcals per la presta-
ció de serveis municipals. 

Projecte “Eduquem 
a casa”

Preparats, 
llestos, acció!

 La Llar d’Infants “Mare de Déu de l’Esperança” ha celebrat la seva XXX Setmana de la llar d’infants. 
Aquest any l’han dedicat als animals de granja, fent diferents activitats tant a la llar com fora de la llar. Volem 
donar les gràcies a tothom que ha col·laborat.

Llar d’Infants “Mare de Déu de l’Esperança”

XXX Setmana de la Llar d’Infants

pel·lícula sobre el dia a dia dels adolescents de cadas-
cun dels països. 

A més, per descomptat, hi ha hagut temps per visitar 
la Canonja, Reus, Tarragona i, finalment, Barcelona. 
Pàgina web del projecte: http://filmsthatmoveus.jim-
do.com

També, un any més, a l’institut Collblanc hem celebrat 
la festivitat de Sant Jordi amb activitats molt espe-
cials. En primer lloc, vam tenir als joglars que van pas-
sar per totes les aules recitant poemes acompanyats 
de música. A més, van ser ells mateixos els encarregats 
de repartir els centenars de cartes que els alumnes 
s’havien escrit entre ells anònimament. A continuació, 

van venir els festivals de primer cicle i segon cicle de 
l’ESO durant els quals vam poder gaudir d’una obra de 
teatre anomenada ‘El somni de Carlota’ i de la cantata 
que van protagonitzar els alumnes de primer, ‘Et rega-
laré totes les estrelles del cel’. Per cloure la jornada, es 
van lliurar els premis del certamen literari. Va ser una 
jornada fantàstica! 

Finalment us recordem a tots que el proper dia 5 de 
juny es representarà el musical que els alumnes de 
segon cicle han preparat. Aquest any s’anomena “Me-
mory”, i tracta de la vida d’una cantant que ens durà 
a recórrer Broadway i ens mostrarà moltes sorpreses 
agradables. Us hi esperem!!!

Institut Collblanc
 

 

L’Ajuntament de la Canonja dóna la 
benvinguda als estudiants del Comènius

 L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i les regidores d’Ensenyament i Joventut, Mila Carreté i Lucía 
López, van donar la benvinguda als més de 50 estudiants i 12 professors de quatre països europeus que for-
men part del projecte Comènius que té l’Institut Collblanc de la Canonja amb altres centres.

L’alcalde va explicar als alumnes la història tan particular de l’últim municipi de Catalunya i els hi va mostrar 
el remodelat Castell de Masricart on se celebrà l’acte de benvinguda. El projecte Comènius té com a objectiu 
reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat 
i cooperació entre centres educatius. Els alumnes i professors s’allotjaren en cases de famílies de la Canonja.
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 El passat dissabte 26 d’abril els voluntaris 
de la Canonja, van participar en una trobada amb al-
tres voluntaris i premonitors de diferents municipis 
de Tarragona i de diversos projectes de la fundació en 
Xarxa. L’objectiu de la trobada, celebrada a la platja 
del Miracle, era relacionar-se i compartir experiències 
amb els diferents participants de la jornada.

 La Gent Gran Activa va celebrar la seva tra-
dicional diada de Sant Jordi a la plaça de Catalunya. 
La Coral de la Llar Municipal va oferir un bonic con-
cert amb un repertori de celebració i narraren vàries 
històries mentre el cor cantava. Després del concert 
el grup de Ball va oferir tota una exhibició dels balls 
apresos durant el curs, passant pel pas-doble, el txa-
txa-txa i el country. I per posar el punt i final, aperitiu 
i brindis i una tradicional sardana.

 Els integrants de la Junta Directiva de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona i la 
resta de membres de l’Assemblea que la conformen 
celebraren l’Assemblea General Ordinària, una de les 
dues anuals que marquen els estatuts de l’associació, 
al Castell de Masricart. L’Assemblea tenia com a prin-
cipals objectius la ratificació de la presidència de Je-
sús Loma-Ossorio, la presentació de la memòria 2013 
i l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici anterior. 

Abans de l’inici d’aquesta sessió assembleària, l’alcalde 
Roc Muñoz va exercir d’amfitrió donant la benvingu-
da als assistents i va destacar el compromís del poble 
amb la Indústria Química, a la vegada que ha reite-
rat la voluntat de treballar pel futur de la mateixa a 
l’entorn de les nostres comarques. En aquest mateix 
preludi el president de l’AEQT, Jesús Loma-Ossorio, 
va agrair el tracte rebut per l’Ajuntament, a la vega-
da que ha recordat que la voluntat de l’Associació és 
portar els seus actes a les poblacions que conformen 
el territori de la Indústria Química a Tarragona, com 
ja es va fer en les passades assemblees, celebrades a 
Salou, la Pobla de Mafumet i Vila-seca.

Sant Jordi de la Gent 
Gran Activa 2014

El Castell de Masricart 
de la Canonja acull 
l’Assemblea General 
Ordinària de l’AEQT 

Els voluntaris del PIJ 
de la Canonja par-
ticipen en una tro-

bada de premonitors 
a Tarragona

 El dia 24 d’abril, el grup de teatre de la Gent 
Gran Activa va participar a la Setmana Cultural de 
l’Escola la Canonja explicant contes a l’alumnat de 2n 
de primària, contes que elles ja escoltaven de petites i 
que ara expliquen al seus néts i nétes.

Activitats intergeneracionals entre l’Escola 
la Canonja i la Gent Gran Activa

Ha estat
notícia

El 26 de març, en la mateixa línia de col·laboració, 
els alumnes de 6è de primària van visitar la Llar de 
Jubilats i Pensionistes de la Canonja per realitzar 
un treball de classe que consistia en entrevistar a 
les dones de la Gent Gran Activa sobre aspectes 
socials de quan elles eren petites: com vivien, a què 
jugaven, què menjaven... Els infants entrevistadors 
van quedar molt sorpresos de les diferències entre 
les seves vides i les de la infància de les dones.

 El segon cap de setmana de maig, el ca-
nongí David Torné va esdevenir Campió d’Espanya de 
judo en la seva categoria de cadet. El cap de setmana 
anterior ja havia obtingut 
la cinquena posició en la 
categoria Absoluta amb 
tan sols 16 anys, lluitant 
entre els millors.

El judoka ha volgut agrair 
especialment al seu en-
trenador Pablo Sáez i a 
l’Ajuntament de la Canon-
ja el seu ajut, que fa més 
planer el camí d’un bon 
esportista.

El judoka canongí 
David Torné, campió
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20 estius fent …
 “Herois i malignes”, “la volta al món”, “Julius Verne”, “Canonja 2000”…. han estat 20 estius, i 20 excuses 
per fer arribar la il·lusió i les ganes d’aprendre a través del joc als infants de la Canonja. El Casal d’Estiu transmet 
valors de compartir i de participar, de convertir els carrers i les places en espais lúdics i creatius. En aquests 20 
anys s’ha aconseguit que els pares i les mares confiïn en aquest projecte educatiu i en les persones que formen 
l’equip, i que descobreixin que els nens i nenes poden jugar, cantar, ballar, crear... oblidar-se de les “maquinetes” 
electròniques i esdevenir els protagonistes.

Actualment estem vivint en una època on tothom es queixa que la gent no participa, no surt de casa,... però els 
20 casals han aconseguit:
• treure els infants al carrer per fer la peonada popular passada per aigua, 
• omplir les places amb danses i jocs, 
• animar a joves voluntaris a col·laborar i, any rere any, venen a donar un cop de mà i a créixer amb els infants, 
• convertir la Festa de Cloenda en una festa per als nens/es, per a les famílies i per a tot el poble,
• involucrar a persones i entitats,
• ...

I tot això no ha sigut casualitat, darrere hi ha un projecte educatiu, una 
intencionalitat clara i el pensament que l’estiu és temps de jugar, mullar-
se, pintar, riure, ... però sobretot temps d’ajudar a que els nostres fills/
es puguin descobrir una manera educativa de gaudir. I ha sigut possible 
perquè moltes persones i entitats hi han posat el cor:
• monitors i monitores que viuen amb il·lusió el casal d’estiu, que s’ho 
prenen com a molt més que una tasca professional, i que al setembre, 
quan van pel carrer, veuen com la canalla els saluda amb una rialla.
• voluntaris, premonitors, joves, ... que hi han aportat alegria, salsa, gresca 
i frescor, sabent que, tot i que no reben diners a canvi, s’enduen un tresor.
• Brigada municipal, socorristes, conserges, personal de neteja, responsa-
bles del Poliesportiu, Ampa, Escola, Agrupament Escolta, Equip de Serveis 
Socials, AVV Sector Nord, Fundació en Xarxa... que han tingut el compro-
mís de participar més enllà del que se’ls hi demanava, i que ens han ajudat 
a tirar endavant.
• l’equip de l’Ajuntament, que ha fet una aposta decidida i contínua (20 
casals) per un model de treball en el temps lliure amb els infants, per 
l’educació en el lleure.
I ara tenim un Casal d’Estiu molt especial, la 20ena edició, que segur que 
serà ben xalat, creatiu, educatiu, ... i que ens oferirà dues reflexions com a 
poble: La primera, comprendre que els Casals d’Estiu són un model edu-
catiu en el lleure en el que l’infant és el protagonista i no l’espectador; i la 
segona, descobrir com els casals d’estiu han ajudat als infants que ara ja 
són pares i mares, als monitors que ara són pares i mares, i als voluntaris 
que ara també són pares i mares.
Gaudiu de l’Estiu !!!

La Màquina del Temps és la temàtica escollida per a celebrar el 20è aniversari del Casal d’Estiu. Enguany es durà 
a terme entre el 23 de juny i el 8 d’agost i ofereix la possibilitat d’inscriure-s’hi per setmana o per una quinzena. 
Com a complement, també es poden sol·licitar els serveis de despertador, de mainadera i/o de menjador.

INSCRIPCIONS
Data: del 19 de maig a l’11 de juny
Lloc: Casal Infantil de la Canonja
C/ Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1-3 baixos
Horari fins el 6 de juny: Matins de dilluns i dimecres de 9.15 a 11.30h.
Tardes de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15.15 a 16.30h.
Horari del dies 9, 10 i 11 de juny: de 9.15 a 11.30h.
Finalitzat el període d’inscripcions ens podreu trobar tots
 els dimarts de 9 a 11h.

PREUS DEL CASAL D’ESTIU (de 9 a 13h)
Una setmana: 38 euros
Una quinzena:  65 euros
      -60 euros el segon germà inscrit
      -Sense cost pel tercer germà (ha d’estar empadronat a la Canonja)

SERVEIS EXTRA
Despertador: de 8 a 9h: 10 euros / una setmana
Mainadera: de 13 a 14h: 10 euros / una setmana
Menjador: de 13 a 15h: 38 euros / una setmana

PLACES LIMITADES

 El casal de joves Estiu Actiu torna aquest 
mes de juliol a la Canonja per combatre el sedenta-
risme. Si tens entre 12 i 16 anys, vine i comparteix 
l’estiu amb els teus amics i amigues fent tot tipus 
d’activitats esportives, aquàtiques i algunes de ben 
estranyes.

A que estàs esperant??? aquest juliol sigues ACTIU!!!
Més informació al Punt d’Informació Juvenil en ho-
rari habitual al carrer Raval, 25.

Aquest juliol 
sigues ACTIU!!!
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Obertura de les instal.lacions: 

Del 31 de maig al 7 de setembre 
12:00 a 20:00 h dies laborables 
10:00 a 20:00 h dissabtes i festius 

Horari nocturn: 

Del 12 de juliol al 2 d`agost 
Tots el dissabtes de 22:00 a 1:00 h 

Cursets de natació: 

Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h 
Del 1 al 31 d'agost d`11:00 a 12:00h 
De dilluns a divendres 
 Grups  3 a 6 anys 
  7 a 12 anys 
  13 a 17 anys 

Curset de natació per adults: 

Del 1 al 31 de juliol de 20:00 a 21:00h 
Del 1 al 31 d'agost de 20:00 a 21:00h 

Dilluns, dimecres i divendres 

Aquagym: 

Del 17 de juny al 10 de juliol 
Del 15 de juliol al 7 d`agost 

Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h 

Tots els cursos o activitats aquàtiques 
han de presentar un mínim d'inscripcions 
per poder-se realitzar. 

El preu dels cursets de natació serà de: 

18,30 € per quinzena i abonats de la piscina o poliesportiu 
30,45 € per quinzena i no abonats de la piscina ni poliesportiu 

L´activitat d´aquagym tindrà un cost de: 

23,80 € pels no abonats al poliesportiu 
11,50 € pels abonats del poliesportiu 

******************************************************** 

La quota d`entrada del dissabte en horari nocturn 
és única sense excepcions. 

Els menors de 4 anys que vagin acompanyats 
tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls hi 
aplicarà la tarifa que els correspongui. 

Les persones amb discapacitat del 33 % o superior 
estaran exemptes de pagament i, si requereixen ajut 
d'una altra persona, al seu acompanyant se li aplicarà 
la tarifa vigent als menors de 14 anys, si són residents 
a la població. 

No es permet l´entrada als nens menors 
de 14 anys que no vagin acompanyats d´un adult 

Queda anul·lat el tiquet d'entrada lliure per dia de tot tipus 

L'accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra de 
qualsevol abonament a les oficines del poliesportiu de dilluns a 
divendres de 9:30 a 22:00 h i dissabtes de 10:00 a 20:00 h

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà 
afegir el cost del carnet. 

Preu carnet a pagar en la 1ª compra          6,20 € 
Preu carnet a pagar per pèrdua          3,10 € 

Entrada Nocturna           1 ,70 € 

-Abonaments menors de 14 anys 
Abonament unitari            1,80 € 
Abonament 10 usos         12,90 € 
Abonament 20 usos         17,60 € 
Abonament 30 usos         22,50 €
Abonament temporada individual        54,30 € 

-Abonaments majors de 14 anys 
Abonament unitari            2,90 € 
Abonament 10 usos         17,60 € 
Abonament 20 usos         28,00 € 
Abonament 30 usos         32,50 € 
Abonament temporada individual        65,10 € 

-Abonaments residents jubilats o pensionistes 
Abonament unitari            1,25 € 
Abonament 10 usos           9,00 € 
Abonament 20 usos         12,30 € 
Abonament 30 usos         15,75 € 
Abonament temporada individual         38,00 € 

-Abonament temporada familiar cònjuges     87,00 € 

-Abonament temporada familiar cònjuges     97,80 € 
més 1 fill menor de 16 anys 

-Abonament temporada familiar cònjuges     113,00 € 
més 2 fills menor de 16 anys 

-Abonament família nombrosa        130,30 € 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2014 LA CANONJA 
PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA      PREUS 

 Gran èxit de la primera marató lúdica, es-
portiva i solidària que, superant les expectatives, va 
aplegar a més de dos-cents participants i es van re-
collir més de 100 quilos d’aliments que s’entregaren a 
Càritas.

Les activitats es van organitzar 
de manera que, tant al matí com 
a la tarda, hi tingués cabuda 
tothom, i amb la finalitat que 
es podés gaudir de les diferents 
modalitats esportives. Es van 
impartir classes d’spinning, TRX, 
Body Pump i Zumba. Hi hague-
ren Dj. amenitzant la vetllada, 
diferents actuacions de hip hop 
i es va crear un espai per als més 
menuts. Cal fer esment de la 
col·laboració de persones volun-
tàries que van contribuir al bon 
funcionament de la jornada.

Èxit de la primera 
marató esportiva del 

poliesportiu municipal
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Projecte de conservació i restauració de les façanes del 
Castell de Masricart i pavimentació de la plaça

Projecte d’adequació de la plaça de l’església de Sant Sebastià

Ara
 to

ca

- Estat actual i descripció de la façana.
La façana del Castell de Masricart disposa dels trets característics d’un edificació 
datable molt probablement al segle XV, amb una portalada de mig punt de grans 
dovelles de pedra de Vila-seca en planta baixa i en planta primera i corresponent 
amb la zona noble del Castell una finestra doblement geminada amb mainell 
central de pedra. La resta de finestres de la mateixa planta es troben emmarcades 
amb elements de pedra. 

El parament original en planta baixa és de mamposteria i en planta primera i 
superior correspon a un aparell de tàpia encofrada.
A la planta segona hi troben una sèrie de finestres a mode de tribuna, que po-
drien servir pel control del transit marí i de les terres agrícoles, alhora que fan les 
funcions de ventilació de la planta d’emmagatzematge dels productes agrícoles.

- Descripció de les patologies que afecten la façana
Les patologies que afecten les façanes del Castell de Masricart són sobretot de 
caràcter superficial i degudes en major part a les inclemències meteorològiques, 
sense que existeixin patologies de caràcter estructural remarcables.
- Rentat diferencial dels materials de façana.
- Incrustacions negres per humitat, microorganismes, contaminació i deposició 
de brutícia en la superfície dels materials.
- Pèrdua de material en arrebossats i en motllures pètries.
- Fissures en dintells de finestres ( coincidint amb junta ).
- Presència d’esquerdes puntuals.
- Pèrdua de massa de les reparacions efectuades amb obra vista i pèrdua de mas-
sa en carreus de pedra sorrenca.
- Diferent coloració de morters com a conseqüència de successives reparacions.

-  Descripció de les obres a realitzar.
La proposta de conservació/restauració que es planteja pretén consolidar i asse-
gurar els elements que actualment pateixen risc de desintegració, i reparar tot 
allò malmès o afectat per alguna de les patologies anomenades, i alhora, deixar la 
façana en un estat de neteja i consolidació similar l’original. 

- Estat Actual
Actualment la plaça es troba pavimentada a diferents nivells. D’una banda existeix 
un vial d’accés rodat a la mateixa que hi arriba a través del portal d’accés al nucli 
clos. Aquest vial es troba a una cota inferior, uns seixanta centímetres aproximada-
ment, respecte la cota d’accés a l’església i la cota de pavimentació de l’espai situat 
davant l’església. D’altra banda existeixen els nivells d’ús peatonals que correspo-

nen al replà (espai davant l’església) i l’espai 
del mirador. Entre els dos espais hi passa el vial 
de trànsit, segregant la possible utilització del 
espai peatonal en dos.

La configuració actual de la plaça dóna força 
importància al trànsit rodat de vehicles, quan 
realment el trànsit rodat que hi passa al cap 
del dia és força baix. D’altra banda la majoria 
d’edificis existents en el nucli clos i accessibles 
des de l’esmentat portal, corresponen a habi-
tatges unifamiliars, i per tant la intensitat de 
pas no és molt elevada. 

La normativa urbanística actual limita la den-
sitat del nombre d’habitatges d’aquesta zona i 
per tant la possibilitat d’augment del nombre 
de vehicles a mig i llarg plaç és limitada.

- Programa funcional
El programa funcional ve donat per la voluntat 
de l’equip de govern municipal de millorar la 
pavimentació i la qualitat de l’espai públic vin-
culat a la Plaça de l’Església. Aquest és l’últim 
espai de l’antiga vil·la closa que queda per mi-
llorar, on els últims anys s’han renovat la tota-
litat de carrers, serveis i instal·lacions.

D’aquest estat original en podem tenir una aproximació a partir de la detinguda ob-
servació de la façana actual, però el coneixement definitiu esdevindrà quan comenci 
el procés de restauració i ens puguem aproximar, mitjançant una bastida, i es puguin 
analitzar detingudament els elements més significatius, i així, extreure mostres de 
tots els materials que la composen i es pugui dur a terme una primera neteja.
La restauració en aquest cas entenem que haurà de ser el més fidel possible a un hi-
potètic estat originari de la façana, doncs cal entendre el motiu pel qual és necessari 
dur a terme la restauració d’aquest element del patrimoni de la forma més rigorosa 
i científica possible i per tant hem de saber extreure, a partir de la observació de la 
façana i del seu entorn, quins són els valors que reuneix actualment i que aquests 
siguin mereixedors de ser posats en relleu, per tal de potenciar-ne la seva impor-
tància o vàlua.

- PLAÇA DEL CASTELL
El projecte tracta la substitució de l’actual paviment de la plaça situada davant del 
Castell, conformat a base de peça de terratzo per exteriors de 40x40 cm per una 
peça de pedra de Sènia buixardada de 8 cm de gruix tallada en tires de llargada 
variable i amplada fixa de 12 cm, agafada a truc de maceta a la base resistent exis-
tent. Aquesta actuació no comportarà l’afecció al subsòl de la plaça ni als serveis 
existents.

El projecte parteix de la idea de la unificació d’espais i de la possibilitat d’utilització 
de tota la plaça  entesa com un únic espai públic i sense la segregació del trànsit i les 
persones. De fet el projecte haurà de proposar la limitació d’accés per als vehicles, 
excepte en casos d’emergències, que passen a través del portal.

El programa funcional també cercarà la millora en quant als nivells i qualitat de la 
il·luminació, la millora del mobiliari urbà, la dignificació i correcta il·luminació del 
bust del Bisbe Borràs i el correcte tractament dels desnivells, baranes i la integració 
del mirador de les Hortes en la quotidianeitat d’utilització de la plaça.

- Proposta d’ordenació
La ordenació planteja la igualació dels nivells de circulació, de manera que l’actual 
espai anomenat “replà” i situat immediatament al davant de la porta de l’església es 
convertiria en un espai amb un pendent suau fins a trobar l’actual nivell de circula-
ció del vial de trànsit. Aquest pendent però no s’aplicaria a la zona d’accés a l’abadia 
on es mantindrien els nivells actuals per permetre l’accés vigent a l’abadia. Per la 
contenció de la zona d’accés a l’abadia es construiria un petit mur de formigó armat 
i una barana de xapa d’acer corten que acabarà conformant un petit banc corregut.

Igualment el nivell del replà del mirador es convertiria en un espai amb una pendent 
que convergiria fins al carril de trànsit.

Tot l’espai es pavimentarà amb peça de pedra de Sant Vicenç abuixardat, de 8cm de 
gruix, excepte en l’espai central i coincident amb la porta de l’església on el pavi-
ment seria de Travertí deixat a tall de serra, per tal d’emmarcar la façana i l’element 
arquitectònic amb més rellevància de la plaça.

A la zona del mirador es planteja l’execució d’una nova barana de delimitació de 
l’espai, la instal·lació d’un banc de pedra per poder contemplar les vistes i una sèrie 
de plataformes també pavimentades amb pedra per salvar el desnivell existent entre 
el vial a l’alçada del portal i la plataforma amb pendent del mirador. Aquestes plata-
formes podrien arribar a constituir una espècie de grada.
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La Canonja substitueix part del seu arbrat que danyava el 
paviment per altres espècies

 La regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament de la Canonja està 
treballant per aconseguir que els arbres plantats en el municipi no malmetin 
les voreres ni aixequin el paviment. Els principals motius són l’elevat cost que 
representa arranjar les destrosses que fan els arbres i millorar la seguretat dels 
vianants quan caminen per les voreres.

D’aquesta manera s’ha iniciat una campan-
ya per a substituir algunes espècies com per 
exemple els oms del carrer Marina que es-
taven danyant el paviment existent, tant el 
panot de la vorera com l’asfalt de la calçada. 
Els nous arbres col·locats s’han plantat amb 
un sistema d’impermeabilització a la part su-
perior de la plantació, per evitar que quan es 
facin grans tornin a danyar el paviment. Les 
noves espècies plantades són d’una banda 
una Prunera de jardí (Prunus cerasífera pisar-
dii nigra) a l’inici del carrer i d’altra banda una 
sèrie d’Arbres de l’amor (Cercis Siliquatrum).

A la plaça de Catalunya s’ha efectuat una re-
novació del paviment existent, que es trobava 
danyat i aixecat com a conseqüència de les 
arrels dels oms. Amb la millora s’han situat 
uns escocells a la soca de cada arbre, de ma-
jor dimensió que els anteriors, per tal de mi-
nimitzar l’impacte que les arrels provoquen 
en el paviment més proper.

En bloc

Una altra de les actuacions d’aquesta campanya ha estat a la plaça de la Vila, on 
s’han substituït els arbres existents, per tal de poder efectuar una impermeabi-
lització dels parterres i així evitar les filtracions d’aigua de reg cap al refugi 
antiaeri que hi ha en el subsòl de la plaça. La nova espècie plantada és l’arbre de 
la seda (Albizia Julissibrin).

A l’avinguda de nova construcció a l’est del PP16, s’han plantat els arbres que 
conformaran la vegetació de l’Avinguda. L’espècie escollida ha estat el plàtan (Pla-
tanus hispànica), molt sovint utilitzat per marcar carrers d’accés a poblacions, en 
aquest cas marcarà la nova avinguda com a nou eix de circulació d’entrada i sortida 
de la Canonja.

Les zones afectades són el carrer Marina, la Plaça Catalunya i la Plaça de la Vila. 

 L’Ajuntament de la Canonja ha engegat 
una campanya de sensibilització per a la recollida 
d’excrements a la via pública i als espais públics. Es 
tracta d’un dels punts inclosos dins del pla de xoc en 
matèria de civisme i que va especialment adreçat a 
les persones propietàries de gossos i altres animals 
de companyia. La regidora de Medi Ambient i Neteja 

La Canonja incremen-
ta la vigilància en la 

recollida d’excrements 
de gossos

Pública, Paqui Orellana, ressalta que l’objectiu de la 
campanya és “fomentar la convivència ciutadana i re-
conduir actituds incíviques”. 

Una de les actuacions que s’està duent a terme és 
l’increment de vigilància per part de la Guàrdia Muni-
cipal als parcs públics, zones infantils i estacionaments 
dissuasoris, principalment, avisant o multant als pro-
pietaris que no actuïn amb el civisme i la responsabi-
litat adequada. Els agents municipals estan informant 
als veïns de la Canonja de la normativa per a una 
tinença responsable de la seva mascota. La infracció 
d’aquesta ordenança cívica de convivència comporta 
multes fins els 200 euros. Potenciar l’ús dels pipicans 
és un altre dels objectius de la campanya.

Un altre punt de la campanya és la informació que 
estan donant els agents de les obligacions que tenen 
els propietaris d’una mascota. Des de posar-li el xip 

a inscriure’l en el cens municipal d’animals de com-
panyia de l’ajuntament de la Canonja, que actualment 
compta amb més de 98 gossos registrats. La regidora 
de Medi ambient i Neteja pública, Paqui Orellana re-
corda que “és deure de tots els ciutadans tenir actituds 
responsables que contribueixin a la bona convivència 
entre els veïns”.
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 El passat 7 de maig en Joan Rioné de Geno-
vesa Narratives Teatrals va portar-nos el conte “Formi-
gues a la cuina”. Ell és també l’autor del llibre que porta 
el mateix títol. El llibre ha estat editat per la editorial 
Piscina i el Consell Català LIJ (al XXX Saló del llibre In-
fantil i Juvenil de Catalunya) l’ha seleccionat com a un 
dels millors llibres 2013. Vam gaudir molt i vam riure 
de valent. 

 
El proper 4 de juny, per acabar el Senalló d’enguany 
vindrà la contacontes Rat Cebrián que ens explicarà la 
història “Bestioles menudes”. La Rat ens visita dins el 
cicle Primavera de contes, organitzat pel Consell Co-
marcal del Tarragonès i que compta amb el suport de 
la Fundació Privada Mútua Catalana.

El mes de juny, el Grup de Lectura 2013-2014 també 
arriba a la seva fi i ho fa de la mà de l’escriptor Al-
fons Camà que ens presenta la seva segona novel·la 
Un pessic a l’ànima. Camà ens ajudarà a copsar millor 
la essència d’aquesta novel·la i podrem compartir amb 
ell tot el seu rerefons. 

Contes per a passar l’estiu: Aquest mes de juliol expli-
carem contes tots els dimecres a les 11 del matí. Des-
prés de cada conte farem una manualitat relacionada 
amb el conte que haguem explicat. 

Horari d’estiu de la Biblioteca: Coincidint amb el fi 
de curs escolar, la Biblioteca canvia el seu horari. Així 
durant les vacances escolars el nostre horari serà: De 
dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia. Les 
tardes dels dilluns de 4 a 8. El mes d’agost la Biblioteca 
tanca per vacances.

 Per tal de commemorar el Tricentenari del 
final de la Guerra de Successió a Catalunya les entitats 
Orfeó Canongí, Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, l’assemblea local de l’ANC i l’Ateneu Popu-
lar la Mina, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja, han organitzat una sèrie d’actes emmarcats 
entre finals de maig i principis de juny i al voltant de 
la diada de l’11 de Setembre.

Amb l’objectiu de conèixer millor com foren els fets 
de 1714 i el què han significat, s’han programat actes 
i activitats de caires diversos: Una conferència sobre 
l’evolució de la societat catalana en aquests últims 
tres-cents anys; l’excursió a la Barcelona del 1700, 
el passi del documental “1711. El Setge”; l’espectacle 
de música, dansa i teatre organitzat pel Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart i, l’últim acte de la 
commemoració a la Canonja, el tast d’aiguardents 
amb lectura de textos literaris populars del segle XVIII 
a càrrec del grup de teatre Camàndules.
 

 El primer dimecres d’abril va finalitzar el 
taller d’estimulació cognitiva per a la gent gran amb 
l’entrega de diplomes per part de l’alcalde de la Ca-
nonja, Roc Muñoz, la regidora d’Acció social i Ciuta-
dania, Francisca Márquez, i l’encarregada d’impartir el 

 El Patronat de Cultura del Castell de Masri-
cart empren de nou els actes del programa “Surt a la 
fresca” durant el mes de juliol.

Conscients de que és una activitat a la que enca-
ra cal acabar de trobar-li el seu encaix en el conjunt 
d’activitats culturals i festives que es porten a terme 
a la Canonja durant els mesos d’estiu, s’ha decidit in-
troduir una sèrie de canvis amb la intenció que el cicle 
en conjunt sigui més atractiu i aconsegueixi seduir a 
canongins i canongines per gaudir d’algunes nits a la 
fresca gaudint d’espectacles de qualitat.

El canvi més significatiu és el de dates, que passa a 
ser els divendres en lloc del dissabtes. Així, els actes 
se celebraran els divendres dies 11, 18, 25 de juliol i 1 
d’agost. L’hora es manté a 2/4 d’11 de la nit.

Un altre canvi consisteix en la variació d’espais. Dos 
dels actes es realitzaran, com era habitual, a la plaça 
del Castell. Un dels altres actes se celebrarà al Mas de 
l’Abeurador que servirà per a presentar l’espai al públic 
canongí i el de cloenda a la plaça de Catalunya.

També s’ha pensat en la varietat d’espectacles, així, ens 
podem trobar amb l’humor del monologuista Juako 
Malavirgen el dia 11, un espectacle més intimista pen-
sat com una banda sonora de l’estiu amb el blues de 
Amadeu Casas i Myriam Swanson.

El divendres dia 18 una coral tarragonina però amb 
reminiscències canongines, el cor Al·leluia, ens presen-
tarà la seva música més fresca al Mas de l’Abeurador i 
el colofó del Surt a la Fresca el posarà la banda Unió 
Musical de Tarragona a a la plaça de Catalunya amb 
la seva darrera producció “Viatge a Broadway” propo-
sant-nos un viatge per les melodies dels grans musicals 
que tant ens han fet somiar.

El Senalló de Contes 
i el Grup de Lectura 

celebren el fi de curs

La Canonja recorda 
el 1714

El taller d’estimulació 
cognitiva tindrà 

segona part

Surt a la fresca 2014

taller, Yolanda Almagro, doctora en Psicologia i pro-
fessora de psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. 
Després de l’èxit d’aquesta primera edició, i per petició 
dels participants, ja s’ha programat el segon curs del 
taller per l’any que ve.

El programa, dirigit a majors de 60 anys, principalment 
té l’objectiu de retardar el deteriorament cognitiu, res-
taurar les habilitats cognitives en desús i optimitzar el 
nivell de vida. S’ha dividit 12 sessions, una per setma-
na, on s’han treballat aquells aspectes més importants 
del funcionament de la memòria per tal d’aprendre i 
practicar diferents estratègies de memòria per evitar 
al màxim els oblits quotidians més freqüents.
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 Dimarts 17 de juny a les 7 de la tarda, a la 
sala noble del Castell de Masricart, es durà a terme 
una xerrada informativa sobre la viabilitat de la pis-
cina coberta a càrrec de Miquel Orellana, arquitecte 
municipal, Pau Jansà, arquitecte redactor dels estu-
dis previs i Roc Muñoz, alcalde de la Canonja.

Hem de cobrir 
la piscina?

Serà notícia
 L’exposició itinerant Europa fa un milió 
d’anys, produïda per l’IPHES, arriba a la Canonja des-
prés d’haver-se exhibit a Calella, Barcelona, Lleida, 
Sant Cugat, Rubí, Sant Joan d’Arties, Ascó i Reus.

Amb col·laboració amb l’Ajuntament de la Canonja, 
l’exposició “Europa fa 1 m.a.” s’exposarà al Castell de 
Masricart a partir del 26 de maig i fins a finals de juny. 
A la seva itinerància a la Canonja, la mostra es com-
plementa, de manera excepcional, amb un espai mo-
nogràfic dedicat al Barranc de la Boella, on s’exposen 
per primera vegada al públic, peces originals provi-
nents d’aquest important jaciment.

El vincle del municipi de la Canonja amb la temàtica de 
l’exposició és evident, ja que al seu terme municipal, es 
troba el jaciment del Barranc de la Boella. Descobert 
per Salvador Vilaseca i excavat actualment per l’equip 
de l’IPHES, representa el paradigma dels jaciments 
prehistòrics catalans del Plistocè Inferior, període de 
la prehistòria molt poc conegut al nostre territori. Al 
Barranc de la Boella –jaciment ben representat a la 
mostra-, s’han trobat restes de mamut, hipopòtam, ri-

 La Canonja ja disposa del seu Banc del 
Temps gràcies a la col·laboració entre la regidoria 
d’Acció Social de l’ajuntament i la canongina Pilar 
Orellana que ha impulsat la idea des del seu inici. El 
dia 11 d’abril es dugué a terme la xerrada informativa 
al Castell de Masricart, a càrrec de Josefina Altès, coor-
dinadora dels Bancs del Temps a l’estat espanyol.

Els Bancs del Temps són xarxes d’intercanvi de temps 
entre persones que s’inscriuen al projecte amb 
l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb 
d’altres persones, generalment del seu entorn més 
proper. Són espais de sociabilitat on s’intercanvien 

 Un any més el Centre Obert de la Canon-
ja tanca el seu curs amb un total de 116 nens/es. El 
Casal ofereix, durant el curs, un espai educatiu ple 
d’activitats, amb manualitats, dinàmiques de grup, 
tècniques de resolució de conflictes, ludoteca, teatre, 

Presentació del Banc del Temps a la Canonja

El Casal celebra 
el fi de curs

noceront, cérvol, cavall i diversos carnívors. Juntament 
amb aquesta fauna de fa 1 milió d’anys també s’han 
trobat les eines de sílex dels humans que compartien 
l’entorn amb ells.

“Europa fa un milió d’anys” mostra, a través de pla-
fons i reproduccions, com es van configurar progres-
sivament els actuals continents i com les variacions 
climàtiques van determinar l’aparició d’una vegetació 
i fauna específiques –entre elles l’espècie humana- 
en diferents localitzacions geogràfiques. L’exposició 
permet que el visitant conegui com era el continent 
europeu d’ara fa un milió d’anys, un territori en el 
qual convivien animals ara mítics, com el tigre dents 
de sabre, amb l’Homo antecessor, en un ecosistema 
semblant a l’actual sabana africana. Així, comprovem 
com el continent tenia una gran diversitat de plantes i 
animals, alguns d’ells ja extingits.

Gràcies a l’arqueologia -amb disciplines com 
l’arqueobotànica i l’arqueozoologia-, la geologia i la 
paleontologia, podem fer una reconstrucció del nostre 
entorn. Cadascuna d’elles ens ajuda a descobrir diver-

Europa fa un milió d’anys
sos aspectes del que va passar, qui eren i com vivien 
els animals de l’època, quina mena de paisatge hi ha-
via, si feia fred, si feia calor. Llegir el passat, investigar 
com si fóssim detectius del passat, per conèixer una 
mica més els nostres orígens.

El muntatge expositiu d’Europa fa un milió d’anys 
convida el visitant a participar en aquesta investigació 
del passat. Inclou recreacions de paisatges de l’època i 
grans escenografies que permeten que el públic cone-
gui quin era l’ecosistema d’ara fa un milió d’anys i com 
era la fauna que l’habitava.

Entre els objectes destacats de l’exposició hi ha les re-
produccions a escala d’un Homotherium latidens, un 
gran felí, i de dos individus de l’espècie humana d’ara 
fa un milió d’anys, l’Homo antecessor. A més, per a la 
canalla, s’ha concebut un espai didàctic i pedagògic.

La mostra ha estat produïda per l’Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), amb la 
col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT).

habilitats, coneixements i serveis puntuals, com acom-
panyaments, o petites tasques domèstiques.

Qualsevol persona, dona, home, gran o jove que resi-
deixi 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 ho-
res de temps. L’admissió al Banc del Temps implicarà 
l’acceptació de les normes d’intercanvi. La seu física del 
Banc del Temps està situada al Centre Cívic a la Plaça 
de Catalunya i l’horari d’atenció al públic és dimarts i 
dijous de 17.30 a 19 hores.

jocs esportius, etc. En dates sen-
yalades el Casal també organitza 
tot un ventall d’activitats extraor-
dinàries com la Castanyada, el 
berenar familiar de Nadal, el taller 
de màscares i Carnaval, la setma-
na del joc en família i la Festa de 

cloenda que se celebrà el dia 9 de juny a les 5 de la 
tarda amb una fira de cucanyes. 

Al setembre tornarà a obrir el termini d’inscripció per 
al proper curs amb la mateixa oferta d’enguany.
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Salvador Ferré Budesca

Any del Tricentenari
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Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

Las personas y los partidos 

 La sociedad está formada por personas 
diferentes, es plural, hay distintas ideologías, 
diferentes formas de ver y entender las cosas, razas, 
culturas, tradiciones, religiones…
El mundo evoluciona y se enriquece gracias a esta 
diversidad. Los políticos deben respetarla y atenderla, 
trabajar con las diferencias, y por supuesto, no 
pretender que la sociedad como un todo se encauce 
en nuestras ideas aunque nos amparemos en que son 
las más tolerantes, o las más justas, o las más liberales, 
o las más…. La libertad contempla el respeto a la 

objeción. Cada día es más difícil encontrar políticos 
que sirvan a esta diversidad, que presten sus servicios 
a todos, fuera de todo interés personal, político y 
electoral. Es meritorio cuando compruebas que un 
partido político es capaz de sacrificar su programa 
electoral en favor del interés de los ciudadanos y de 
todos. Y en la política municipal, básicamente gestora, 
debe ser más evidente para que todos podamos ser 
escuchados y atendidos.

Y teniendo en cuenta este enunciado, apoyamos 
que hoy deben primar las políticas sociales y la 
recuperación económica, la de todos. Las gestiones 
deben ir todas encaminadas a solucionar en primer 
lugar y de forma contundente la necesidad de los más 
vulnerables, de los que están en inferioridad, de los que 
están perdiendo, de los que están solos, de las familias 
que lo están pasando mal, que se sienten impotentes 
y sufriendo la necesidad de sus hijos calladamente. 
Después vendrán el resto de las gestiones, esas que 
embellecen y nos aportan mayor bienestar a todos. 
Hay que construir con buenos cimientos, fuertes 
bajo tierra, que no son agradecidos porque no se 
ven, que cuestan más que la obra exterior en hacer 
ya sea en tiempo, inversión y trabajo, pero son los 
que te permiten edificar alto. Esta es ahora nuestra 

confianza, en que no se está embelleciendo y dando 
una buena apariencia externa y vana a un edificio en 
ruinas, si no que se está cimentando. 

Debemos huir de aquellos que son pura apariencia, 
que siempre quieren caer bien a todos sea al precio 
que sea, improvisando, sin un buen plan de trabajo. 
No nos dejemos engañar por manipuladores y 
visionarios. Un político es llamado al servicio y a la 
responsabilidad. Hay que  recuperar la confianza en 
los que trabajan fuera de intereses personales para 
todos, aunque incomode a unos cuantos, aunque sean 
revisados, criticados y a veces nada comprendidos. 
Porque cuando se está cimentando no se ve el edificio, 
hay que saber esperar. 

Por último, deciros que como Grupo Municipal 
hemos tenido que cerrar la sede pues no podíamos 
hacer frente a los gastos, pero que aquí seguimos. 
Aprovechamos estas líneas para dejaros una dirección 
de e-mail: equilez@lacanonja.cat, y como ya nos 
conocéis, sabéis que estamos a vuestra disposición. 
Como siempre, no dudéis en contarnos vuestras 
dificultades, dudas y necesidades ya sea en este correo 
o bien en persona. Gracias a todos.

 En el ple del passat mes de març es va 
aprovar la liquidació del pressupost municipal de 
l’any 2013. Aquesta liquidació va donar un superàvit 
pressupostari d’una mica més d’un milió cent mil 
euros, mentre que la ràtio legal de deute viu quedava 
en el 17,61 %, amb un import al voltant dels 2,3 
milions, molt per sota del límit legal de 75 %. S’ha de 
dir també que aquesta liquidació s’ajusta plenament al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i compleix la regla de la despesa que estableixen les 
lleis i normatives vigents.

 Aquest 2014 fa tres-cents anys del final de 
la Guerra de Successió a Catalunya. Fa 300 que els 
catalans ja defensàvem uns drets a nivell individual i 
col·lectiu.

Preservar lleis, institucions i llengua pròpies d’una 
agressió externa va portar als catalans de l’època a 
plantejar una resistència que encara avui és prou 
vigent. Aquells fets han tingut una repercussió en 
la nostra història com a poble i també marcaran el 
nostre futur com a país.

Tot això s’ha pogut complir a més a més amb una 
política de contenció d’impostos i taxes que en general 
s’han congelat o disminuït. Un exemple clar d’això 
és la comparació de l’import de la taxa de recollida 
d’escombraries d’un habitatge de 2a categoria entre 
la veïna ciutat de Tarragona, a la que tributàvem fa 
quatre anys, i la Canonja. Nosaltres paguem 61,10 
euros mentre els tarragonins en paguen 123,11. A 
més també entrarà en vigor ben aviat una rebaixa 
important en l’import de les multes per infraccions de 
trànsit.

Entretant els serveis que ofereix l’administració 
municipal als ciutadans creiem que han millorat 
força, amb polítiques de suport a les famílies com 
el xec nadó i els ajuts per l’adquisició de llibres i 
material escolar, com també amb cursos de formació 
per aturats i programes de foment de l’ocupació 
establint un sistema d’incentius per a la promoció 
de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i 
l’establiment de noves empreses al municipi.

La commemoració de la Guerra de successió i dels fets 
del 1714 ens han de servir per explicar una part del 
que som avui i com podem o volem ser demà. S’ha 
de recordar el passat per ser conscients de la nostra 
identitat i crear una consciència comuna. També ens 
ha de servir per dissenyar el futur de Catalunya amb 
creativitat i talent, hem de repensar el nostre model 
social, econòmic, cultural i tecnològic. Una nova 
Catalunya és possible i hem de treballar per arribar-hi.

Uns fets històrics que ens han de portar cap una 
cohesió dels ciutadans, cap una reflexió col·lectiva 
i a un projecte futur compartit. Una cohesió 
intergeneracional i on totes les col·lectivitats hi tenen 
cabuda. I una projecció de Catalunya al món, una 
internacionalització del nostre País per tal que tothom 
conegui i entengui les nostres inquietuds. Obrir espais 
de diàleg, de vincles en una societat inclusiva com ha 
estat des de sempre la nostra, que ens ajudi a superar 
la pressió del moment actual.

El tricentenari 1714-2014, ha de ser el fil conductor 
que uneixi qui érem, qui som i qui serem.

Durant tot l’any un gran nombre d’actes es realitzaran 
en tots els indrets del nostre País. Des de la Comissió 
del Tricentenari s’ha facilitat a entitats i ajuntaments 

Tot això sense deixar de banda les inversions necessàries 
per a les reformes i urbanització de diferents carrers 
del casc antic, l’asfaltat del carrer Marina i de Carrasco 
i Formiguera, la recent urbanització de la zona on la 
Generalitat ha de construir el nou CAP, l’adquisició 
del Mas de l’Abeurador per ubicar el futur “Museu del 
Mamut”, l’adequació de les instal·lacions del nou cos 
de la Guàrdia Municipal, els nous vestidors del camp 
de futbol, la deixalleria municipal que en breu entrarà 
en servei, l’skatepark que tant agrada al jovent, la 
neteja i manteniment de la riera de la Boella, i la 
futura posada en marxa del nou projecte de gestió i 
usos de les hortes.

Des del govern municipal continuarem en aquesta 
línia, treballant per l’acompliment màxim del nostre 
programa electoral amb el que ens vam presentar ara 
fa just tres anys, per no defraudar la confiança que 
la majoria de l’electorat va dipositar en nosaltres i, 
com vam dir el dia de la nostra presa de possessió, 
per poder demostrar, al poble de la Canonja, que té un 
govern municipal que creu en el respecte a la paraula 
donada.

que es puguin adherir a aquesta celebració donant 
ajudes per portar-les a terme.

A la Canonja també algunes entitats s’han unit amb 
l’Ajuntament per tal de realitzar un seguit d’actes al 
llarg de l’any que commemoraran aquest important 
esdeveniment.

Des del nostre raconet del butlletí municipal volem 
donar el nostre suport a totes aquestes  entitats i 
remarcar que els partits polítics hem estat exclosos 
de participar en aquest actes com a entitat. Però 
sapigueu canongins i canongines que des de 
Convergència intentem aportar el nostre granet 
de sorra i participarem d’aquests actes i també per 
això aprofitem aquesta la nostra finestra al poble per 
expressar i reivindicar la nostra història, la nostra 
identitat com a poble.

Animem a tothom a que hi participi per tal de conèixer 
tot allò que va passar el 1714.

Entre tots hem de prendre consciència de que el 
Tricentenari posarà en relleu el vincle persistent entre 
1714-2014, el fil que uneix qui érem, qui som i qui 
serem!.

Fem Balanç

Cori Roca Vila

Any del Tricentenari
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AgendaExposició “Europa fa un 
milió d’anys”
Dies: del 26 de maig al 27 de juny
Lloc: Castell de Masricart

Espais Culturals Gent Gran 
Activa: Sortida Concert de la 
Coral de la Gent Gran Activa
Dia: 3 de juny
Sortida a 2/4 de 3 de la tarda de la Plaça Catalunya
Lloc del concert: Residència Vila-seca

Senalló de contes amb la 
contacontes Rat Cebrián
Dia: 4 de juny
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

“Memory”. Musical alumnes 
segon cicle Institut Collblanc
Dia: 5 de juny

Festa de Cloenda del Centre 
Obert
Dia: 9 de juny
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Plaça de Catalunya

Espais Culturals Gent Gran 
Activa: Demostració de 
Gimnàstica
Dia: 10 de juny
Hora: 11 del matí
Lloc: Poliesportiu municipal

Espais Cultural Gent Gran
Activa: Sortida Guiada a 
Tarragona Cultural
Dia: 12 de juny
Sortida a 2/4 de 10 del matí de la plaça Catalunya
Inscripcions: dia 24 de maig al matí al Centre Cívic

Festa fi de curs Ampa Escola 
la Canonja
Dia: 14 de juny

Documental “1711. El setge”
Dins la programació del Tricentenari
Dia: 14 de juny
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí

Xerrada informativa sobre la 
viabilitat de la piscina coberta
Dia: 17 de juny
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart

Festa fi de curs ESO Institut 
Collblanc
Dia: 19 de juny

Festa de final de curs dels Es-
pais Culturals Gent Gran Activa
Dia: 19 de juny
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Casal d’Estiu
Dies: Del 23 de juny al 8 d’agost
Inscripcions obertes fins el 5 de juny al Casal Infantil 
de la Canonja (C/ Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 
1-3 baixos)

Revetlla de Sant Joan
Dia: 24 de juny
Lloc: Plaça de Catalunya
A 2/4 de 9 del vespre
Arribada de la Flama del Canigó a càrrec del Motor 
Club la Canonja i dels Diables de la Nova Amistat
A partir de 2/4 de 10
Pícnic popular
A 2/4 de 12
Ball de diables a càrrec dels Diables de la Nova 
Amistat
Lectura del manifest de la flama del Canigó
Encesa de la Foguera
A continuació, animació i ball amb discoteca mòbil

Recomanacions sobre actes amb ús de pirotècnia
• Es mantindran les finestres i obertures en general 
tancades i els vidres protegits, per evitar que qual-
sevol coet o guspira pugui provocar un incendi a 
l’interior de l’habitatge o malmetre els vidres.
• Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per 
prevenir que es puguin encendre.

Festa de fi de curs de la Llar 
d’Infants Mare de Déu de 
l’Esperança
Dia: 27 de juny
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Escola la Canonja
Oberta a tothom 

Festes Associació de Veïns 
Castell de Masricart
Dies: 27, 28 i 29 de juny

Casal de Joves Estiu Actiu
Dies: del 30 de juny al 25 de juliol
Més informació i inscripcions: al Punt d’Informació 
Juvenil (C/ Raval, 25)

Contes per passar l’estiu
Dies: Tots els dimecres de juliol
Hora: 11 del matí
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Surt a la Fresca: Monòleg 
amb Juako Malavirgen
Dia: 11 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell

Surt a la Fresca: Cor Al·leluia  
“tastet de musicals”
Dia: 18 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Mas de l’Abeurador

Surt a la Fresca:  Myriam 
Swanson i Amadeu Casas. 
Blues
Dia: 25 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell

Sopar ecològic i ball folk
Dia: 26 de juliol
Organitza: La Canonja 3, poble, paisatge i sosteni-
bilitat.

Exposició del Club Social la 
Muralla
Dies: del 28 de juliol al 8 d’agost
Lloc: Castell de Masricart
Inauguració el 25 de juliol a les 7 de la tarda

Surt a la Fresca: Banda Unió 
Musical de Tarragona. Viatge
a Broadway
Dia: 1 d’agost
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça de Catalunya
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