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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
Dimarts de 17.30 a 19h.
bancdeltemps@lacanonja.cat

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

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

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.30 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 estiu: d’abril a octubre: de dimarts a divendres de 
16.30 a 20.30h.
Horari d’hivern: de novembre a març: de dimarts a divendres 
de 16 a 20h.

Serveis de l’Ajuntament

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

Autobusos de Tarragona
 

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

BASE Gestió d’Ingressos
Adreça: Raval, 17 baixos
Telèfon 977 54 66 43  -  Fax 977 54 32 93
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 hores
bfranco@base.cat
www.base.cat

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

Se
rve

is

www.lacanonja.cat

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

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

977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Telèfons d’interès

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de 
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.

Deixalleria Municipal
Adreça: Camí de la Coma, s/n
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.
Dissabtes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.
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 Els pressupostos no són només unes xifres 
fredes inintel·ligibles per la gran majoria de ciuta-
dans. Els pressupostos reflecteixen la tendència po-
lítica i la sensibilitat social del govern en qüestió. Per 
això és necessari contextualitzar cada pressupost en 
el moment polític, social i econòmic i projectar-lo 
cap als propers exercicis.

A la Canonja acabem d’aprovar un pressupost pel 
2015 d’11.245.000 euros, el que representa un 
2,46% menys que l’any passat. D’aquests 11 milions, 
4.409.000 euros tornen a Tarragona en concep-
te dels serveis que rebem de la ciutat i pels acords 
econòmics derivats de la segregació.

Com cada any, quan comencem a treballar els 
pressupostos, la nostra voluntat és fer tot allò que 
creiem més necessari i imprescindible per la Canonja 
i els canongins. Millorar els serveis, les infraestruc-
tures, fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica al 
nostre territori, en definitiva, augmentar la qualitat 
de vida de tots els que vivim i ens estimem el nos-
tre poble. Però també he de dir que els ajuntaments 
estem assumint fins ara algunes competències que 
el govern central anomena “impròpies”. Per exemple, 
la conservació i el manteniment de l’escola o la gestió de la llar d’infants, la neteja de rieres 
públiques o determinades subvencions en matèria educativa i social.  Ja veurem que pas-
sarà en un futur amb tot això.

De fet, prop del 30% de les competències que tenen els ajuntaments són impròpies i 
correspondrien a altres administracions. Però els ajuntaments no ens podem quedar al 
marge de les necessitats que afecten el ciutadà. Els hi hem de donar resposta. No pot ser 
que la Canonja perdi un servei tan fonamental i bàsic com és la llar d’infants, perquè la 
Generalitat no hi pot fer front. L’Ajuntament ha de resoldre aquesta necessitat i per això 
part del nostre pressupost anirà destinat a l’adquisició de la llar d’infants.

Els pressupostos pel 2015 són una resposta real a la situació que vivim, amb un increment 
de les subvencions a les entitats del poble i al foment de l’ocupació i de l’activitat econò-
mica.

No hem d’oblidar tampoc el programa d’inversions, finançades amb recursos propis de la 
corporació i subvencions de capital de la Diputació de Tarragona. Com és el cas del condi-
cionament de l’Hort de l’Abeurador, del projecte de reformes del Poliesportiu, dels vestidors 
del Camp d’Esports, del condicionament d’espais públics i de les obres de reposició i millora 
de la via pública i dels camins de la Canonja.

Amb tot això, el nostre Ajuntament està donant resposta a les urgències dels canongins, 
destinant molts recursos a pal·liar el dèficit de les altres administracions. I això és el que 
continuarem fent per mantenir els serveis bàsics del municipi. 

S’acosten uns mesos decisius per la política municipal i cal fer una mirada enrere per veure 
que més del 85% del programa electoral que va presentar el PSC al 2011, s’ha complert. 
Hem fet front a algunes dificultats del moment polític i econòmic que estem vivint, però 
estem satisfets de la feina feta i del nostre recorregut.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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 Després de l’èxit absolut de la primera edició del “DesTA-
PA la Canonja”, el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca, 
ha anunciat, durant el lliurament dels premis als guanyadors, una 
nova edició d’aquesta ruta de tapes per la primavera, coincidint 
amb la Festa de la Municipalitat de la Canonja.

Prop de 2.000 persones han fet la primera ruta de tapes de la Ca-
nonja i s’han emplenat totalment i correctament 258 butlletes amb 
les 11 tapes.

El tinent d’alcalde de Promoció econòmica i Ocupació ha fet una 
valoració més que positiva de la iniciativa que s’ha celebrat per 
primer cop a la Canonja i ha comentat que “ha estat un plaer veure 
tanta vida pels carrers del poble i rebre la gran resposta per part de 
canongins i de la gent de fora vila”. Francesc Roca ha felicitat a tots 
els restauradors que han participat en aquesta primera edició i ha 
animat als que s’han quedat fora aquest cop perquè hi participin en 
la propera, al mes d’abril de 2015.

La gran resposta dels canongins ha fet que la votació fos molt    
renyida. Els vots recollits han donat la victòria al restaurant Dos 
Roses, amb un total de 1.087 punts, per la seva tapa de carn amb 
salsa de carbassa. La cafeteria Com a Casa, ha quedat en segon lloc, 
amb 1.011 punts pel caneló amb beixamel i foie; i en tercer lloc el 
Racó de l’Orfeó, amb 930 punts pel pop amb mango.

La Canonja lliura els premis de la ruta de tapes i anuncia
 una nova edició per la primavera

El premi més esperat, una nit a l’Hotel 
la Boella amb sopar i esmorzar inclòs, 
li ha tocat a Sonia Escobar, veïna de 
la Canonja. També s’han repartit onze 
premis més consistents en un dinar o 
sopar per a dues persones en un dels 
establiments participants de la ruta 
de tapes canongina. Francesc Roca 
ha afegit que l’Ajuntament subminis-
trarà el vermut al restaurant guanya-
dor per la propera edició del “DesTA-
PA la Canonja”.

Els premiats del “DesTAPA la Canonja” 2014 són:

1r premi: Sonia Escobar Caballero: una nit per a dues persones a 
l’Hotel la Boella amb sopar i esmorzar.
Maite Olivé Guinovart: Un dinar o sopar per a dues persones al 
restaurant “Com a Casa”
Javier Solano Fraile: Un dinar o sopar per a dues persones al bar 
“Nova Amistat”
Xavier Moreno Muñoz: Un dinar o sopar per a dues persones al bar 
“El Racó de l’Orfeó”
Josep Mª Alberich Rion: Un dinar o sopar per a dues persones al 
bar “Índalo”
Indalecio Garcia Guirao: Un dinar o sopar per a dues persones al 
bar “Antídot”
Mª Mar Fernández Lucas: Un dinar o sopar per a dues persones a 
la “Geladeria del Poble”
Juan Antonio Ruiz Gila: Un dinar o sopar per a dues persones al 
restaurant “Dos Roses”
Santos Gómez-Pastrana Riau: Un dinar o sopar per a dues perso-
nes al bar “La Florida”
Óscar Benítez Lima: Un dinar o sopar per a dues persones al bar 
“Bocatín Malagueño”
Rafael Almazan Molina: Un dinar o sopar per a dues persones a la 
“Pizzería Metro”
Juan Antonio Galera Cuadrado: Un dinar o sopar per a dues per-
sones al bar “Ramírez”
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 Dues de les instal·lacions esportives municipals més im-
portants de la Canonja, el Camp de Futbol i el Poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana, són espais cardioprotegits ja que cada una 
d’elles disposa d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA). Perso-
nes vinculades a aquests equipaments han rebut les instruccions 
bàsiques per fer servir aquests aparells de fàcil funcionament. De 

 Els alumnes del cicle de grau mitjà Gestió administrativa, 
orientat a l’àmbit jurídic de l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, 
van venir el dia 31 d’octubre a fer una visita a les instal·lacions del 
jutjat de pau de la Canonja. Aquest cicle, proporciona als alum-
nes els coneixements bàsics del món del dret i de l’Administració 
de justícia així com els coneixements i habilitats necessàries per 
desenvolupar tasques de suport a la tramitació processal i d’auxili 
judicial. 

Aquests alumnes van poder conèixer de prop les competències 
de la justícia de pau. El jutge, Sebastià Olivé Marca, els va rebre 
a la sala noble del Castell de Masricart (sala de vistes del jutjat) i 

els va fer un resum de les compe-
tències en l’àmbit penal i civil. La 
secretària, Eva Gran Ramos, els va 
explicar d’una manera pràctica el 
tractament de l’auxili judicial, al-
trament anomenat exhorts, que són 
bona part de la feina que es realitza 
en el jutjat de pau i que es treba-
lla conjuntament amb la Guàrdia 
Municipal que són els que realitzen 
les tasques d’agents judicials en el 
moment d’entregar les comunica-
cions que afecten a la població de 
la Canonja.

Van conèixer també les competèn-
cies que tenen els jutjats de pau en 
la gestió del Registre Civil. Amb la 

Llei 20/2011, de 21 de juliol, que havia d’entrar en vigor aquest any 
2014 i que s’ha prorrogat fins el 15 de juliol de 2015, els jutges 
deixen d’ocupar-se del Registre Civil i aquest passa a mans dels 
Registradors Mercantils.  Es preveu que sigui a l’any 2017 quan 
aquests funcionaris públics assumiran totalment aquesta funció. 
Fins a aquella data, es treballarà de manera conjunta. 

La visita va finalitzar amb un recorregut per les dependències del 
jutjat que inclouen les oficines d’atenció al públic i el despatx del 
jutge on van poder veure alguns dels llibres del Registre Civil ante-
riors a 1965, data de l’annexió del municipi a Tarragona, i compa-
rar-los amb els actuals que són informatitzats.

 El passat 12 de novembre, va engegar la tercera edició de 
l’Anem per Feina, un projecte conjunt de les àrees de Joventut i 
d’Acció Social de l’Ajuntament de la Canonja.

L’Anem per Feina és un curs fonamentalment pràctic, dirigit a la gent 
jove, que pretén ensenyar les tècniques bàsiques de diversos oficis 
dels sectors de la fusteria, l’electricitat, lampisteria, pintura, entre 
d’altres. D’aquesta manera, els participants poden disposar d’una 
experiència ocupacional demostrable. En aquests tallers de poliman-
teniment, un professional del sector s’encarrega de dirigir i ensenyar 
les tasques a desenvolupar al grup de joves.

Els alumnes de l’Institut Vidal i 
Barraquer al Jutjat de Pau de la 

Canonja

La Canonja disposa de 
tres desfibril·ladors

Anem per feina

fet cada desfibril·lador va acompanyat 
de les instruccions i, a l’obrir-lo, va do-
nant els passos a seguir per un altaveu.

A més a més, l’Ajuntament de la Ca-
nonja en va adquirir un tercer per tal 
que la Guàrdia Municipal el dugui al 
cotxe patrulla. D’aquesta manera, es 
facilita una ràpida intervenció en els 
casos d’aturada cardíaca extrahospita-
lària.
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 De nou la Gent Gran de la Canonja va celebrar la seva 
particular festa de la Castanyada, oberta a tothom. Com és tradi-
ció, uns dies abans les dones elaboren el panellets, amb l’essencial 
col·laboració del forn Martí que els cou desinteressadament.

Abans de menjar els panellets, el grup d’avis preparen les castanyes 
perquè estiguin ben torrades. Per amenitzar encara més la tarda, la 
coral ofereix un petit concert i, per acabar l’acte, el grup de ball tam-
bé realitza una exhibició

 El dia 11 d’octubre, David Garcia va assistir al VI Congrés 
Internacional de Judo Ciutat de Girona, que va comptar amb la 
presència de l’ucraïnès Georgii Zantaraia (Campió Mundial 2009, 
Subcampió Mundial 2010, Bronze Mundial 2011-13-14 i Campió 
d’Europa 2011).

El 18 d’octubre, el judoka canongí va disputar a Alacant la Super-
copa d’Espanya Júnior obtenint el tercer lloc en el pes de menys de 
60kg., tot i la lesió que arrossegava.

El següent dissabte, 25 d’octubre, es va disputar a les instal·lacions 
de Llars Mundet de Barcelona, la primera competició del circuit ca-
talà en categoria sub-21, on David esdevingué el guanyador de la 
categoria masculina de -60kg. Aquesta és la primera de les compe-
ticions puntuables per elaborar l’equip que representarà Catalunya 
a la Fase Sector del Campionat d’Espanya. Cal destacar l’alt nivell de 
judo de la jornada que fa preveure que la temporada serà emocio-
nant i intensa.

El diumenge 26 d’octubre, va quedar primer en 
la categoria sènior de menys de 66kg de la Copa 
d’Aragó que es va disputar a Monzalbarba.

Finalment, els dies 1 i 2 de novembre, es va cele-
brar a Astúries el XIV Torneo Internacional Villa 
d’Avilés, que cada any bat el rècord de partici-
pació i on es van reunir més de 1.600 judokes 
nacionals i internacionals. El primer dia va ser 
clau per David que va tenir un molt bon matí 
damunt del tatami obtenint la medalla d’Or. 
També va ser un referent a l’endemà per a cate-
gories petites fent d’entrenador al mateix cam-
pionat.

Castanyada
de la Gent Gran

El judoka canongí David 
Garcia comença la temporada 

trepitjant fort 

  

 El Castanyot de la Por 2014 va tancar les seves portes a les 
9 de la nit del 31 d’octubre, després de 3 hores de terror i diversió, 
sense parar.

Un any més va ser tot un èxit gràcies a tot el jovent que hi participa i 
que fa possible aquest “casal terrorífic”, implicant-se de valent i fent 
una gran posada en escena. Tampoc seria possible sense la Gent 
Gran, els homes encarregats de torrar les castanyes, ni sense les més 
de 180 persones que van fer cua per poder gaudir d’aquesta festa, 
d’aquest espectacle.

El Castanyot, terror i 
castanyes
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 Com ja sabeu, a l’institut Collblanc les activitats no s’aturen 
mai i durant aquest trimestre ja n’hem començat moltes d’elles. De 
moment, a l’octubre, sis alumnes de 4t d’ESO van viatjar a Eggenfel-
den (Alemanya) a visitar als companys del projecte Comènius ‘Films 
that move us’. Allí, a més de continuar el llargmetratge que acaba-
ran al maig, hi ha hagut temps per visitar Munic i altres localitats 
com Regensburg i Burghausen dintre d’aquesta zona de Baviera, 
tan propera a Àustria.

D’altra banda, els grups 
de 2n d’ESO han rebut 
una xarrada sobre la im-
portància dels esmorzars 
saludables. Els alum-
nes del Grau Superior 
de Dietètica de l’institut 
Cal·lípolis de Tarragona 
van explicar amb diver-
tides activitats la impor-
tància de dur a terme 
una equilibrada alimen-
tació diària. 

Des del Departament de Castellà, s’ha participat en ‘Platero i TIC’, 
una iniciativa engegada per la Junta d’Andalusia per celebrar el 
centenari de la inoblidable obra de Juan Ramón Jiménez. I tot això 
entre d’altres sortides com, per exemple, la del teatre de 2n de 
batxillerat.

Finalment, ja estem preparant el festival de Nadal!  Al nostre insti-
tut no parem! 

Institut Collblanc

 El 25 de novembre s’ha celebrat, als laboratoris de l’ETSEQ 
de la Universitat Rovira i Virgili, la primera sessió, una prova pi-
lot, dels tallers de ciència Teens’ Lab de BASF. En aquestes activitats 
experimentals, 30 alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Collblanc que 
cursen l’assignatura de química han comprovat les propietats que 
caracteritzen determinades substàncies. Després de ser científics 
per unes hores han visitat el centre de producció de BASF Tarragona 
per conèixer i entendre la importància de la química al nostre terri-
tori i en el dia a dia.

El Teens’ Lab és un projecte de BASF dirigit a alumnes d’ESO que 
es basa en diferents grups d’experiments. En el cas de les activitats 
del Laberint de substàncies els alumnes estudien les propietats ca-
racterístiques dels materials i descobreixen que, encara que dues 
substàncies tinguin el mateix aspecte, es poden distingir i identifi-
car aplicant-hi  mètodes d’investigació físics i químics. Determinen 
el pH i la densitat de les substàncies desconegudes del laboratori 
i experimenten amb propietats com la solubilitat, la capacitat de 
fermentació i el color de la flama. El programa també preveu altres 
experiments com la fabricació de boletes d’Styropor.

A partir del mes de gener, el programa Teens’ Lab ja serà una realitat, 
i estudiants de química del camp de Tarragona podran participar 
en aquestes activitats gràcies a la col·laboració entre el projecte 
APQUA de la URV i l’empresa BASF.

Viatges, sortides i altres 
activitats a l’Institut Collblanc

Els alumnes de l’Institut 
Collblanc, els participants de la 
primera sessió de les activitats 

experimentals “Teens’ Lab”

   El passat dia 11 de novembre va tenir lloc la darrera reu-
nió anual del Patronat de Cultura del Castell de Masricart. En el 
transcurs de la mateixa, es mostrà el condol d’aquesta entitat pel 
traspàs del Sr. Luis Ahufinger.

Nova vocal del Patronat de Cultura del Castell de Masricart

La Sra. Sara Calvo Úbeda, formarà part a partir d’ara del Consell 
d’Administració del Patronat de Cultura del Castell de Masricart en 
substitució del Sr. Ahunfinger, en representació del grup municipal 
del Partit Popular de la Canonja.
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 La Canonja ha participat a la vuitena edició del teatre mà-
gic amb dos espectacles que es varen portar a terme els passats 
dies 20 i 21 de novembre.

El dia 20, a la Biblioteca, el bon humor i la màgia de Nano Marquez 
van fer les delícies de petits i grans, demostrant que els espectacles 

de petit format no són ni molt 
menys sinònim d’una menor 
qualitat.

El divendres 21, aquest cop a 
la sala d’actes de l’Escola la 
Canonja, que s’estrenava com 
a seu d’un espectacle del tea-
tre màgic, Jean Philippe ens va 
mostrar que el sobrenom de 
“El rei de la magiaflèxia” no és 
una enganyifa. La seva habilitat 
amb els globus va ser demos-
trada amb escreix, i les perso-
nes que l’ajudaren amb els seus 
trucs, se’n van endur un mag-
nífic record.

 El passat 25 de novembre es va dur a terme al Castell de 
Masricart, una sessió explicativa del Pla d’Ordenació Urbanística 
del municipi de la Canonja aprovat en fase inicial. Hi van participar 
l’arquitecte municipal, Miquel Orellana i l’arquitecta de la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Rosa 
Vilella.

El POUM és el document que ordena el territori i diu cap on ha d’anar 
el creixement urbanístic del municipi, indica quins usos s’han de do-
nar al sòl i quines són les possibles activitats econòmiques a implan-
tar per la viabilitat del territori. L’arquitecta Rosa Vilella va comentar 
que amb el POUM “s’intenta retornar la personalitat al municipi, un 
municipi principalment de primera residència, amb un tret diferen-
cial que és el polígon petroquímic que l’envolta i amb una posició 
territorial molt bona”. Actualment la Canonja disposa de 7,32 kilò-
metres quadrats i té 5.700 habitants.

Els arquitectes van apuntar que el polígon químic encara té espai per 
créixer i per implantar noves indústries i que el planejament urbanís-
tic no ha de tallar les ales a les noves implantacions. “S’han d’escoltar 
les necessitats de la petroquímica, que són molt específiques”.

Respecte al creixement residencial, encara hi ha un potencial de crei-
xement important. El POUM preveu 113 habitatges nous. Rosa Vilella 
també va fer una referència a les zones verdes i al fet de millorar les 
hortes de la Canonja i crear un itinerari paisatgístic.

Sessió informativa sobre el POUM de la Canonja

El pas del Teatre Màgic 
per la Canonja

Després de l’exposició per part dels arquitectes, es va obrir el torn 
de paraula i els veïns van preguntar qüestions relacionades amb els 
seus habitatges, finques o terrenys. L’arquitecte municipal, Miquel 
Orellana, va comunicar als assistents que “ara és el moment de fer 
les al·legacions oportunes i que tot s’ha de fer per escrit. D’aquesta 
manera l’Ajuntament podrà estudiar la viabilitat de cada cas en con-
cret”.

La documentació del POUM es pot consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de la Canonja o a les mateixes oficines de l’Ajuntament. 
Es podran fer al·legacions i consultar la documentació fins el dia 2 
de febrer.

  

 Amb les obres de remodelació del Castell de Masricart 
l’Ajuntament de la Canonja ha ubicat part del fons del destacat 
dramaturg Ricard Salvat i del Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví al nou soterrani. D’aquesta manera, tothom que estigui 
interessat en consultar el fons Salvat es pot adreçar a la Bibliote-
ca Pública de la Canonja, al mateix Castell.

L’adquisició i instal·lació dels armaris compactes per aquest ar-
xiu, han estat subvencionades pel Departament de Cultura de la 
Diputació de Tarragona, en base als ajuts destinats a  inversions 
en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i 
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Fons Ricard Salvat
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Troballes arqueològiques a la plaça de l’Església

Fotografia: Isidre Pastor

 Les obres que s’estan duent a terme a la plaça de l’església 
han destapat unes troballes arqueològiques que posen de manifest 
l’existència d’una església, datada al segle XVI. 

L’arqueòleg que dirigeix el projecte, Isidre Pastor i Batalla, ha expli-
cat que s’hi pot veure clarament “la nau central, l’altar, el presbi-
teri i es pot constatar que les dimensions del temple no eren gaire 
grans i que, per aquest  motiu, es va construir l’església actual cap a 
l’any 1.752, de majors dimensions, per aplegar més feligresos”. De fet 
aquesta troballa no ha estat cap sorpresa per l’Ajuntament, ja que 
l’arquitecte municipal, Miquel Orellana esperava trobar-hi algunes 
restes però de cap manera “aquests vestigis que ens donen tanta 
informació”. 

També s’ha trobat un vas funerari, on s’hi enterraven els difunts, amb 
unes mides aproximades de 3x4 metres quadrats. “Tenim el deure i 
l’obligació de continuar excavant el vas funerari per veure què hi 
surt i què hi trobem. Un cop s’hagi acabat l’excavació, es pujaran les 
parets del vas i el farem visitable”, ha avançat l’alcalde Roc Muñoz. 

A la banda del mirador també s’ha destapat un mur medieval, que 
podria ser de tancament o de defensa.

Miquel Orellana ha indicat que ara es procedirà a tapar tota la plaça, 
menys el vas funerari, i es posarà el paviment que es tenia pensat 
en un principi. “No sóc gaire partidari de deixar les restes arqueolò-
giques a la vista ja que es degraden molt i crec que és un tema de 
respecte històric. Ho hem excavat i hem tret el fil històric de la nostra 
església, però ara cal respectar els avantpassats”.

L’alcalde assenyala que encara que no es deixin visibles aquestes res-
tes, es col·locarà un plafó explicatiu que mostrarà tot el que hi havia 
i el que s’ha trobat.  “Cal posar en valor el patrimoni, però si realment 

Ara toca

val la pena i es pot entendre. En aquest cas serà millor fer una expli-
cació en un panell que no pas deixar les troballes a la vista del veïns”.

L’Ajuntament té previst organitzar una conferència o una jornada de 
divulgació on s’explicarà la memòria de l’excavació.
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El món del Cinema al Parc de 
Nadal de la Canonja

 Un any més, el polies-
portiu Josep Canadell i Vecia-
na acollirà el Parc Infantil de 
Nadal de la Canonja. I el món 
del cinema serà l’eix conductor 
d’aquesta nova edició.

Enguany, tindrà lloc els dies 28, 
29 i 30 de desembre i comptarà, 
com en anys anteriors, amb la 
col·laboració de diferents enti-
tats canongines i empreses del 
nostre entorn.

El dia 28 de desembre, l’entrada 
serà solidària i el parc obrirà a 
partir de les 5 de la tarda amb 
diferents elements lúdics i 
l’actuació, a les 8 del vespre, del 
grup d’animació infantil Quin 
Sidral.

Els dies 29 i 30, tindrà un preu 
de 3 € i l’horari serà d’11 del 
matí a 2 de la tarda i de 2/4 de 
5 a 7 de la tarda. Aquests dies 
hi haurà, a més a més dels ele-
ments lúdics, diferents tallers 
organitzats per les entitats.

El dia 29, el fi de festa anirà 
a càrrec del grup d’animació 
Rodamons i el dia 30 serà el 
moment de Beat Dansa, els ge-
gants i els diables de la Canonja. 

El parc, està pensat per a nois 
i noies de 3 a 16 anys i està 
organitzat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de la 
Canonja. La gestió tècnica és a 
càrrec de la fundació Enxarxa.

Entre les entitats que han con-
firmat la seva participació hi ha 
l’Agrupament Escolta i guia Bis-
be Borràs, ACMEA, Amigos del 
Caballo, l’Associació de Mares i 
Pares de l’Escola de la Canonja, 
l’asociación sociocultural gi-
tana, Beat Dansa, la Biblioteca 
Pública, Btt la Canonja, el Club 
Excursionista, el Col·lectiu de 
Dones, la Comissió de Carna-
val els Diables de la Canonja, 
els Gegants de l’Orfeó Canon-
gí, la Llar d’Infants, el Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ), el te-
cler, i Topromi,.

Les empreses col·laboradores 
d’enguany són BASF, BAYER, 
CLARIANT i ELIX Polymers.
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Col·laboren:

Trobareu més informació a:
www.lacanonja.cat

Organitza:

Regidoria
de Cultura

desembre 2014

28

29

30

Parc
Nadalde

Poliesportiu de la Canonja

Hi participen: l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, AMNEA, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de la Canonja,  
Amigos del Caballo, Asociación Sociocultural Gitana de la Canonja, Beat Dansa, la Biblioteca Pública, Btt la Canonja, 
el Club Excursionista, el Col·lectiu de Dones, la Comissió de Carnaval els Diables de la Canonja, l’Escola la Canonja, 

els Gegants de l’Orfeó Canongí, la Llar d’Infants, el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), El Tecler i Topromi.

• Reciclatge

• Modelatge

• Dibuix

• Mòbils

• Titelles

• Maquillatge

• Goma Eva

T A L L E R S

ENTRADA

ENTRADA

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

Gestió tècnica: Enxarxa

Dia 28
a les 8 del vespre

Fi de festa a càrrec del Grup Quin Sidral
Dia 29

a les 7 de la tarda

Fi de festa a càrrec del Grup Rodamons
Dia 30

a 2/4 de 7 de la tarda

Fi de festa amb Beat Dansa
Gegants de l’Orfeó Canongí

Diables de la Canonja

H O R A R I S  I  E N T R A D E S
Dia 28 (Entrada solidària: un paquet d’arròs, oli, llegums...),

obertura del Parc
De 5 de la tarda a 8 del vespre: espai lúdic

A les 8 del vespre, fi de festa

Dies 29 i 30 (3 € tot un dia)
D’11 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda: tallers i espai lúdic

Dia 29: a les 7 de la tarda, fi de festa
Dia 30: a 2/4 de 7 de la tarda, fi de festa

El parc està pensat per a nois i noies de 3 a 16 anys.



pàg .11

  

ActualitatSes Majestats els Reis 
Mags d’Orient estan 
recorrent el camí...

 Aquest Nadal, concretament el dia 27 de desembre a les 8 del vespre, 
l’Orquestra Camera Musicae (OCM) farà parada a la Canonja per celebrar les Festes 
amb el seu concert “Un Nadal Barroc”, a l’Església de Sant Sebastià, de la mà del Patro-
nat de Cultura del Castell de Masricart, amb la col·laboració de la parroquia

L’orquestra tarragonina, que combina la joventut dels seus intèrprets i director titular 
amb  el prestigi i experiència dels seus artistes convidats, realitza prop de 50 concerts 
l’any i la temporada vinent celebrarà el seu desè aniversari.

Enguany, el conjunt, presenta un total de vuit programes diferents de producció prò-
pia, organitza per tercer any consecutiu la seva temporada de concerts al Palau de la 
Música Catalana i per segon any consecutiu al Teatre Tarragona. Igualment, l’OCM 
té planificada la seva primera gira per Alemanya i Txèquia amb un programa format 
íntegrament per música d’autoria catalana

PROGRAMA
Concerto grosso núm. 8, op.6.  “Fatto per la Notte di Natale”  Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Concert de Brandenburg núm. 3, BWV 1048   Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Concerto grosso núm. 4, op. 6,HWV 322    Georg Friedrich Handel (1685 - 1759)
Concert per a dos violins i orquestra, BWV 1043   Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 Ses Majestats els Reis Mags d’Orient no s’obliden mai de 
la Canonja. I és que és impossible no recordar els somriures dels 
infants i com se’ls hi il·lumina la cara al veure’ls arribar, i tampoc és 
fàcil oblidar la gran rebuda que tots els canongins i canongines els 
hi donem a peu de carrer i des dels balcons de les cases.

Com sempre, seran puntuals a la seva cita del 5 de gener. Els patges 
seran els primers en arribar per dirigir-se a l’Ajuntament i a recollir 
les claus del poble. Un cop tinguin les claus de la Canonja, tornaran 
enrere per donar entrada als esperadíssims Reis Mags  el seu seguici.

A la nit, Ses Majestats, amb l’ajuda dels Patges Reials, repartiran els 
regals als infants canongins.

Dies abans de la gran Cavalcada, el 28 de desembre pel matí, els 
Patges Reials vindran a la Canonja per recollir les cartes amb les 
peticions dels més petits. Després de donar un tomb pel poble per 
anunciar la seva arribada es quedaran al Castell de Masricart i aten-
dran als menuts per tal de fer realitat les seves il·lusions.

Un Nadal barroc

Tomàs Grau, director 

Composició de l’orquestra 6 violins, 2 violes, 3 violoncels,  contrabaix i clavecí

Fotografia: Daniel Carrillo 
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Troben a la Boella espècies de fauna que encara no havien 
aparegut en aquest indret com tortuga, tigre de dents de sable

i abundants copròlits de hiena
 Enguany l’excavació s’ha centrat a la zona coneguda com 
la Mina, on es preveu que en pròximes campanyes puguin aparèixer 
fòssils de més d’un milió d’anys d’antiguitat.

Els treballs d’excavació que s’han dut a terme aquest octubre al Ba-
rranc de la Boella, sota la direcció de l’IPHES (Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social), han aconseguit augmentar 
la llista de noves espècies fins ara localitzades en aquest indret, com 
és el cas d’elements esquelètics de tortuga, tigre de dents de sable 
i abundants copròlits de hiena. També s’han trobat restes de pedra 
tallada que donada la seva antiguitat, sobre el milió d’anys, són de 
gran importància per explicar l’origen de les primeres poblacions 
humanes a Euràsia. Aquestes troballes han tingut lloc a la Mina, la 
zona on enguany s’ha centrat l’excavació, en una superfície de quasi 
25 metres quadrats.

Els treballs de documentació de camp al jaciment de la Mina ofe-
reixen l’oportunitat de caracteritzar la paleoecologia d’ambients 
anàlegs a lleres de rieres de la conca del Francolí de fa gairebé un 
milió d’anys. “Fins ara, el coneixement més sistemàtic provenia de 
les excavacions arqueològiques als sondeigs de la Cala 1 i el Forn 
situats uns 200 metres barranc avall de la Mina, però aquesta cam-
panya hem començat un estudi més sistemàtic en aquest jaciment, 
on havíem fet alguna cala en anys anteriors”. 

“Tot i ser el menys explorat –puntualitza Josep Vallverdú, director de 
les excavacions-, la seva anàlisi és molt important perquè té signifi-
catives diferències geològiques, paleontològiques i arqueològiques 
respecte a altres jaciments de la Boella com el Forn i la Cala 1. Una 
de les més significatives és la seva llista faunística. La de 10 tàxons 
fins ara identificats és la més extensa de totes les obtingudes a les 
altres zones del Barranc de la Boella on hem intervingut”.

El mateix arqueòleg ha comentat: “la intervenció a la Mina és pre-
liminar en el sentit que no és coneix encara el seu potencial, per 
tant, es poden trobar nivells arqueològics més antics. El jaciment 

està afectat per la humitat de la riera i es fa difícil recuperar les res-
tes paleontològiques. Gràcies a l’Ajuntament de la Canonja aquest 
problema està a punt de solucionar-se, ja que està previst fer tot el 
possible per protegir totes les àrees d’intervenció”.

Pel que fa a la indústria lítica, “aquest any s’han trobat  unes poques 
restes d’ascles tallats en sílex, que incrementen el conjunt d’eines 
de pedra de les que ja disposàvem. Són de gran interès, ja que hi ha 
molts pocs jaciments a Europa de fa sobre un milió d’anys amb con-
junts de pedra tallada, ben conservats”, assenyala Josep Vallverdú. 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme per un equip integrat 
per personal investigador de l’IPHES, del Museu Nacional de Cièn-
cies Naturals de Madrid-Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques (MNCN – CSIC), i alumnes del grau d’Història i del Màster en 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, ambdós impartits a 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). També hi han par-
ticipat estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC). En aquest últim cas són del Grau 
d’Antropologia i Evolució Humana, que s’imparteix juntament amb 
la URV i que compta amb investigadors de l’IPHES com a docents.

Vallverdú ha assenyalat que l’objectiu de l’IPHES ”és en pròximes 
campanyes poder continuar el sondeig iniciat a la Mina per tal de 
trobar capes més profundes on hi hagi restes paleontològiques i ro-
ques tallades prehistòriques que podrien ser les més antigues del 
Barranc de la Boella, superant així el milió d’anys”.

IPHES
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El Ple de l’Ajuntament aprova els pressupostos pel 2015
 El passat 27 de novembre, el ple de l’Ajuntament de la Ca-
nonja va acordar, per unanimitat de tots els grups polítics, l’aprovació 
provisional dels pressupostos municipals pel al proper exercici 2015. 
El  pressupost general de l’Ajuntament de la Canonja inclou, a més, 
el del Patronat de Cultura Castell de Masricart i importa, tant en in-
gressos com en despeses, la quantitat de 11.245.000 € i, presentant, 
en relació a l’anterior de 2014, un lleuger decreixement general del 
2,46 per 100 en xifres globals.  

D’aquests 11.245.000 euros, 4.409.000 es transfereixen a 
l’Ajuntament de Tarragona en concepte dels serveis que rebem de la 
ciutat veïna, autobusos EMT i recollida i tractament d’escombraries, 
900.000 € i pels acords econòmics derivats de la segregació, 
3.539.000 €. 

L’Ajuntament de la Canonja aposta per un increment de les subven-
cions i ajuts a les entitats i a les persones del poble i per actuacions 
destinades al foment de l’ocupació i l’atenció ciutadana.

Pel que fa al foment de l’ocupació, l’Ajuntament consignarà 
137.000€, i per a l’atenció ciutadana, 73.200 €. Conseqüentment, es 
destinaran al foment de l’ocupació, l’atenció ciutadana i promoció 
econòmica 210.200 €; 60.200€ més que en l’any 2014.

També es mantenen les partides destinades a la conservació del Mur 
Verd i de la Riera de la Boella amb 80.000 i 50.000 euros respecti-
vament.

Serà notícia
Destaca també la reducció dels imports destinats a interessos banca-
ris i amortització de préstecs, degut al cada cop menor endeutament, 
doncs es preveu un deute viu del 11,40% al final d’aquest any i del 
8,75 % al final del 2015.

Respecte al programa d’inversions, l’Ajuntament de la Canonja hi 
destinarà 1.162.800 euros,  un import similar a l’any 2014, una part 
del qual, prové de subvencions de capital de la Diputació de Tarra-
gona, 269.000 € i de l’Ajuntament de Tarragona, 100.000 €.  Les 
principals inversions són les següents: 

1) Condicionament Mas de l’Abeurador, amb un pressupost de 
550.000 €. 
2) Projecte reformes Poliesportiu, amb un pressupost de 250.000 €.
3) Vestidors Camp d’Esports- acabats i instal·lacions, amb un pres-
supost de 100.000 €.
4) 2on. termini adquisició immoble Llar d’infants, amb un import de 
52.500 €.
5) Condicionament espais públics, amb un import de 35.000 €.
6) Obres reposició i millora via pública i camins, amb un import de 
50.000 €.

Finalment hem de remarcar que el pressupost s’adequa a la realitat 
econòmica que estem vivint i s’ajusta als requeriments que fixa la 
Llei Orgànica 2/2012, pel que fa al compliment de la regla de la des-
pesa, l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

Salvador Ferré Budesca
Regidor d’Hisenda
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L’Orquestra Girasol torna a la Canonja per donar la 
benvinguda a l’Any Nou

 La revetlla de Cap d’Any, organitzada per la regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de la Canonja al poliesportiu municipal, ja és tota una tradició. 
Enguany, l’orquestra Girasol serà l’encarregada de posar música, festa, llum i 
color a l’última nit de l’any.

Qui vulgui acomiadar-se del 2014 i començar amb bon peu el 2015 cele-
brant-ho amb aquesta revetlla, pot fer-ho tant des del vespre, amb sopar 
inclòs, com gaudint només del ball de després.

A més a més del ball amb l’orquestra Girasol i del sopar, en el seu cas, l’entrada 
dóna dret a “bossa cotilló”, que també inclou el raïm de la sort i la coca amb 
xocolata desfeta a la matinada.

Concurs de 
Pessebres 2014

 Un any més, totes les cases canongines que muntin el 
pessebre poden participar al Concurs de Pessebres. Fins el 15 
de desembre les inscripcions estaran obertes i es poden fer al 
Castell de Masricart, totes les tardes de dilluns a divendres de 
4 a 8 i els matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1.

La novetat del concurs d’enguany són les categories. Les tres 
modalitats de pessebres guanyadors del Concurs 2014 seran: 
Pessebre modern, Pessebre tradicional i Pessebre original. El 
jurat, a l’hora d’emetre el seu veredicte, tindrà en compte 
l’elaboració de manera artesanal, l’existència d’elements que 
permetin la il·luminació i el moviment, la participació de totes 
les persones de la família en la seva elaboració i l’ús de mate-
rials naturals i reciclats.

Els premis consistiran en una panera de llibres relacionats amb 
el món del Nadal, les tradicions i l’artesania i, com en l’anterior 
edició, l’entrega es realitzarà al Parc de Nadal.

Canelons casolans

Escalopins de pollastre amb patates

Pastís de xocolata
Refrescos

+ Cotilló

(fins als 14 anys):
20 €

Cava de benvinguda
Fruits secs

Coca de recapte amb tonyina
Bombó de foie amb crocant d’ametlla  

i confitura de pètals de roses 

Torradeta de panses amb carpaccio de vedella i parmesà

Amanida de llagostins, gambes i escamarlans 

amb pernil ibèric i salmó marinat a les fines herbes  

Timbal de Xai confitat a baixa temperatura 

amb salsa Oporto i guarnició de temporada 

Couland  de xocolata amb coulis de fruites vermelles

Raïm de la sort, Torrons i neules

Vi blanc Ipsis flor i Vi negre Ipsis Criança 

i cava Aria Segura Viudas

+ Cotilló

Revetlla de Cap d’ANY
a la CANONJA 

VENDA D’ENTRADES DEL 24 DE NOVEMBRE AL 29 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

ÚNICAMENT COTILLÓ:  
Adult: 15€  (venda anticipada) / Adult: 20€  (el mateix dia)
Amb Carnet PIJ: 12€ / Infantil: (fins als 14 anys): 6€

El cotilló inclou:
Bossa  cotilló, Raïm de la sort, 
Una consumició al bar
Coca amb xocolata  
desfeta a la matinada

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

Ball amb l’orquestra
GIRASOLMenú

AdultMenú
Adult

Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Festes

Organitza:

Menú  

infant
ilMenú  

infant
il

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

55 €

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I VECIANA

Menú Adult + cotilló: 55€
Menú infantil (fins els 14 anys) + cotilló: 20€

Únicament cotilló:
Adult: 15€ anticipada / 20€ el mateix dia
Amb carnet PIJ: 12€
Infantil (fins els 14 anys): 6€

Les entrades es poden adquirir al mateix 
poliesportiu fins el 29 de desembre.
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Millores del Camí 
vell de Reus

Estat de la restauració de les 
façanes del Castell

 Durant el mes d’octubre s’han iniciat els treballs de pa-
vimentació i millora del Camí vell de Reus, consistents en la mi-
llora de serveis, com són l’enllumenat, abastament d’aigua i prin-
cipalment el sanejament. En aquests moments s’està treballant 
en la nova pavimentació de les voreres i en les setmanes futures 
s’acabarà el paviment de la calçada. Per tal de minimitzar les mo-
lèsties als veïns s’ha habilitat una finca municipal com a aparca-
ment mentre duren les obres.

Aquesta obra està subvencionada per la Diputació de Tarragona, 
en base a la convocatòria per a la concessió de subvencions durant 
l’any 2014, corresponents al Pla Especial d’Inversions Sostenibles 
2014 (PEIS), que gestiona la Unitat d’Actuacions Integrals al Te-
rritori de Cooperació de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, 
publicada al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 98, 
en data 29 d’abril de 2014.

 El passat mes d’octubre van iniciar-se les obres de restaura-
ció de les façanes del castell de Masricart. Un cop muntada la basti-
da i avaluat definitivament l’estat dels revestiments, s’han localitzat 
els arrebossats antics i coetanis a la construcció del castell, que ac-
tualment podem contemplar. Aquests revestiments s’han conservat 
i restaurat. A la resta de paraments s’està aplicant un revestiment de 
morter de calç igual a l’original.

A la part baixa de la façana principal s’ha procedit a la restauració 
dels carreus de pedra que es trobaven en mal estat, alhora que s’està 
duent a terme la substitució puntual dels farcits de maó que també 
es troben en males condicions. La previsió de finalització d’aquestes 
obres és la de projecte i es preveu que estiguin acabades a final 
d’any.

 Com cada any la Biblioteca Pública de la Canonja estarà 
present al Parc de Nadal del poble. Enguany s’hi podran consultar 
les novetats adquirides per la biblioteca, tant per adults com per a 
infants. Els més grans també hi trobaran un espai de descans per 
llegir el diari i els petits hi podran realitzar manualitats.

Per Nadal la Biblioteca Pública obrirà en horari especial: cada matí, 
de dilluns a divendres de 9 a 1, i a més la tarda del dilluns de 4 a 8. Els 
dies 29 i 30 de desembre la Biblioteca es trasllada al Parc de Nadal i, 
per tant, les seves instal·lacions restaran tancades.

La Biblioteca de la Canonja us 
desitja Bones Festes!

 

I amb l’any nou, nou Senalló de contes! De febrer a juny, cada primer 
dimecres de mes a les cinc de la tarda, la biblioteca emprendrà la 
nova edició del Senalló de Contes. Cada mes un contacontes diferent 
farà endinsar els menuts de la casa en el món de la fantasia. 
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 L’àrea d’Ocupació i Promoció econòmica de l’Ajuntament 
de la Canonja continua impulsant nous cursos d’orientació laboral.

Durant aquest trimestre s’han organitzat dos cursos orientats a 
treure el major rendiment a les Noves Tecnologies. Més de 20 per-
sones han passat per l’aula d’informàtica ubicada al Centre Cívic, 
on han après coneixements d’informàtica bàsica per tal d’aprofitar-
la com una eina més per la recerca de feina, i a utilitzar tots els 
recursos que es poden trobar a la web 2.0.

Aquesta formació teòrica-pràctica també ha permès als partici-
pants donar-se d’alta a portals d’ocupació i a borses de treball pú-
bliques i d’empreses, que usen internet com a mitjà de publicació 
de les seves ofertes de feina.

Amb aquests cursos, l’objectiu de la regidoria ha estat posar Inter-
net a l’abast de les persones aturades perquè disposin de millors 
recursos a l’hora de trobar feina.

Recerca de
feina 2.0

Vols fer-te voluntari/a 
per la llengua?

 “Voluntariat per la llengua a la Canonja” es tracta d’un pro-
grama que vol facilitar a l’alumnat dels cursos de català de l’Escola 
d’Adults del poble que pugui practicar la llengua oral comptant 
amb la col·laboració de persones catalanoparlants del mateix mu-
nicipi, en un context real i distès. 

L’objectiu de l’Escola d’Adults, que promou conjuntament aquesta 
activitat amb el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Ta-
rragona, impulsor del projecte, és que el català surti de l’aula i que 
s’estengui a altres àmbits. 

El compromís dels voluntaris és dedicar una hora setmanal durant 
10 setmanes a trobar-se amb la parella lingüística i a parlar en 
català on es vulgui, quan es vulgui i del que es vulgui.

Les inscripcions al programa 
estan obertes indefinidament. 

Per a més informació i per ins-
criure-s’hi podeu posar-vos en 
contacte amb la Montse Solé, 
mestra de l’Escola d’Adults, bé 
per correu electrònic escolaa-
dults@lacanonja.cat o trucant 
al tel. 977556067 (tardes de dl. 
a dj. de 15.30 h a 20 h).

Per iniciar una 3a edició del programa 
ens cal la teva disposició

 El dia 23 de desembre els nens i ne-
nes de llar d’infants faran la representació 
dels Pastorets al saló d’actes de l’Escola la 
Canonja. L’acte serà obert a tothom i apor-
tarem el nostre granet de sorra per la mara-
tó, esperem la vostra col·laboració.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

Els Pastorets de la 
Llar d’Infants
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 Per part de la Regidoria de Festes s’està elaborant el pro-
grama d’actes de la Festa Major d’Hivern. El divendres dia 16 es 
portarà a terme el primer dels actes que consisteix en la Baixada de 
Carretons. Un cop finalitzada, es farà, per la part alta del poble, el 
correfocs infantil a càrrec dels Diables de la Canonja.

El mateix dia, a les 8 del vespre, s’inaugurarà al Castell de Masricart, 
l’exposició “Roda d’Art”, organitzada pel Centre d’Estudis Canongins 
Pons de Castellví i que es podrà visitar fins el 31 de gener. I, a la nit 
al poliesportiu, monòlegs amb Toni Moog.

El dissabte dia 17, a la tarda, gaudirem del concert de l’escola de 
música “El Tecler” i  l’Orquestra Europa serà l’encarregada del ball de 
nit que es farà al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

Les activitats lúdiques seran les protagonistes del diumenge dia 18 
amb inflables i un circuit de cotxes de radio control al poliespor-
tiu, però també la possibilitat de provar aquesta nova modalitat de 
desplaçament que és el segway a càrrec del Motor Club la Canonja.

A la tarda, les “Chicas de Oro”, presentaran la seva nova obra teatral 
a l’Orfeó Canongí.

Arribem així a la tradicional diada de Sant Sebastià que manté els 
actes que ja són habituals en aquesta jornada: missa, ballada de 
sardanes, i el concert de tarda i ball de nit a càrrec de l’Orquestra 
Maravella.

Reprendrem la festa el dissabte 24, pensant aquest cop en els més 
petits, amb una matinal de pallassos a l’Orfeó Canongí, a la tarda es 
portarà a terme el campionat de tennis taula que s’organitza des de 
l’Institut Collblanc, i la nit donarà protagonisme al jovent amb rock 
i música electrònica al poliesportiu

Diumenge 25, es portarà a terme una exposició canina a la zona 
verda que hi ha al voltant del cementiri i posteriorment, des de la 
regidoria d’Esports, s’ha preparat el cros Sant Sebastià.

Tancarem la festa amb l’escudella popular que un cop més es farà 
al poliesportiu.

Tots aquests actes, a hores d’ara, s’esmenten de manera provisional 
i pendents encara d’afegir-ne de nous. Durant la segona setmana 
de gener, sortirà el programa definitiu que, com és habitual, es farà 
arribar a totes les cases.

Sant Sebastià, la Festa Major 
d’Hivern de la Canonja

XIX Baixada 
de Carretons 

 Aquest Nadal, al Centre Obert, es realitzaran jocs pels in-
fants i les seves famílies i es durà a terme el projecte nutricional per 
la promoció d’esmorzars i berenars saludables. I a principis de gener, 
començarà la construcció de carretons per la tradicional Baixada de 
Carretons que té lloc durant la Festa Major d’Hivern.

El dia 16 de gener del 2015, se celebrarà la XIX Baixada de Carretons 
de la Canonja, que consisteix en tres baixades en carretó fent un 
circuit de proves i obstacles pel carrer Raval, començant a l’alçada 
de l’ajuntament fins al carrer Sant Antoni. És una baixada oberta a 
tot el poble, hi poden participar infants, joves, famílies... La novetat 
d’enguany és que els joves inscrits realitzaran una baixada pel costat 
del Poliesportiu municipal.

Per a participar a la Baixada és necessari haver-s’hi inscrit del 8 al 
15 de gener, a la Nau de Serveis municipal o al mateix Casal, i haver-
se fabricat un carretó. Els vehicles han de ser de fusta amb rodes 
petites i no pot tenir punxes ni forma de pic. Per fer la Baixada és 
obligatori casc i guants, tant pel corredor com pel tripulant. 

Qui no tingui carretó, pot construir-lo a la Nau de Serveis (Camí dels 
Antígons, s/n), durant les mateixes dates de les inscripcions, de 5 de 
la tarda a 8 del vespre. Els més petits hauran d’anar acompanyats 
per un adult. Es donarà suport i es facilitarà el material per a la 
construcció del carretó. 

 Enguany el grup de teatre de la Gent Gran, “Las Chicas de 
Oro”, ens presenta una obra plena d’actualitat política, jurídica i so-
cial, en uns moments on les paraules “jutjat”, “corrupció”, “fiscalia”, 

“escàndols”,... se senten dir més que mai. 

Què passaria si en un jutjat es trobes-
sin una folklòrica, un obscur banquer, un 
pobre home, una emigrant sense papers 
i una iaia revolucionària?

A més d’un, aquesta obra,... li farà perdre 
el seny.

“Las Chicas de Oro”, més 
crítiques que mai
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Mª Encarnación Quílez 
Valdelvira

Catalunya no se lo merece

 Catalunya ha forjado su identidad luchando 
por su lengua y por sus tradiciones bien arraigadas 
generación tras generación. Pueblo de trabajadores 
esforzados que ha conseguido un sólido desarrollo 
industrial y un nivel de vida que se encuentra entre 
los más elevados de Europa. Tierra de contrastes 
paisajísticos, bañada por el mar y circundada de 
montañas y bosques, en la que descansan pueblos 

medievales cuidados con esmero y perpetuados hasta 
nuestros días. Amamos Catalunya y trabajamos para 
ella. Pero la cruel crisis que vivimos ha hecho que en los 
últimos cinco años el índice de pobreza en Catalunya 
haya crecido el 48%, que la tasa de desempleo juvenil 
supere el 46% y que más de 50.000 hogares tengan 
todos sus miembros en paro. La desigualdad social 
ha aumentado de forma preocupante, pero aún con 
mayor gravedad, ha aumentado la desilusión y el 
desánimo. El 67% de la población no tiene expectativa 
de futuro.

Ante esta situación, uno de cada tres catalanes ha 
decidido hacer las maletas y embarcarse en la isla 
de Robinson. De los otros dos: uno se cuestiona si el 
pueblo de sus padres puede ser un futuro cierto, y 
el otro espera con expectativa y sin que le embargue 
el sentimiento de orfandad, el ser rescatado de esta 
situación. Mientras tanto, en la calle e incluso en el 
seno de algunas familias, se crea distensión y todos 
andamos preocupados por el futuro incierto de 
nuestros hijos. Catalunya no se lo merece.

Desde aquí un llamado a la concordia, a la paz y a la 
buena convivencia, al uso de la razón, no queriendo 
empezar la casa por el tejado, sino cimentando bien 
los pasos para construir desde la solidez y sobre la 
legalidad, para que el que gobierne en un futuro 
Catalunya, gobierne con credibilidad, autoridad, 
siendo respetado y reconocido. Mientras tanto, un 
llamado obligado a que nada se pare, a que se trabaje, 
que se gobierne, pues somos muchos los que estamos 
aquí y la responsabilidad es grande. Catalunya se 
lo merece, pueblo que debe avanzar firme hacia la 
convivencia y trabajar siempre para un futuro mejor.

Nos viene un tiempo de Navidad, que sin ánimo de 
caer en tópicos, deseo que en él encontremos el tiempo 
para la reconciliación, la alegría y la paz y sobre todo, 
lo que más importa, que disfrutemos con los nuestros, 
pues los días en esta vida son pocos y malos. Gracias 
a todos porque la solidaridad es ejemplar, y porque 
gracias a ella pondremos turrón en todas las mesas. 
Os deseo Feliz Navidad: “Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.

 Aquest any donem suport al pressupost 
municipal del 2015 per diferents raons que volem 
exposar. Tot i que hi ha aspectes que nosaltres 
milloraríem per tal de poder arribar a ajudar a més 
persones i entitats socials, culturals i de foment de 
l’esport i el lleure del poble.

Ajudar a les persones perquè estan passant temps 
difícils i perquè hi ha llocs on no arriben les institucions 
supramunicipals, pensem que és el deure del govern 
més proper al ciutadà, és el que ha d’ajudar, i sobretot 
quan es tracta (com és el nostre cas) d’un Ajuntament 
que no té problemes econòmics com tantes vegades 
ens ha dit l’Alcalde.

El proper 24 de desembre, la vigília de Nadal, faltaran 
exactament cinc mesos per a la celebració de les 
eleccions municipals, uns comicis on haurem de 
tornar a escollir la composició del consistori canongí 
per al període 2015-2019. El PSC ja ha posat en 
marxa els mecanismes per escollir els caps de llista 
que compareixeran a aquestes eleccions. D’acord amb 
els estatuts i reglaments del partit, els municipis de 
més de 20.000 habitants han celebrat en els mesos 
precedents primàries i les agrupacions dels municipis 
amb menys població, com és el cas de la Canonja, 
estan escollint durant aquests dies els alcaldables 
socialistes.

La comissió executiva local, reunida el passat 4 de 
desembre, va decidir proposar el company Roc Muñoz, 
actual alcalde, per tornar a liderar un nou projecte per 
als propers quatre anys. I aquesta proposta serà la que 
es presentarà a l’assemblea de la nostra agrupació 
que celebrarem aquest pròxim 12 de desembre, 
amb la participació dels militants i simpatitzants, en 
la que tots i totes plegats decidirem la persona que 
encapçalarà la llista del PSC el proper mes de maig. 
Des de l’executiva apostem pel company Roc perquè 
creiem que és la persona idònia per continuar tirant 
endavant el nostre projecte per la Canonja. Valorem 
molt positivament la seva experiència al capdavant 
del consistori, el seu tarannà dialogant i de consens, 
la seva capacitat de treball i lideratge de grup i, com 
no, la tasca feta en els darrers anys amb les dificultats 
afegides de posar en marxa la plena municipalitat.

Això també significa que, acostant-nos al final del 
present mandat, arriba el moment de fer un balanç 
previ, que no definitiu, de la tasca de govern d’aquests 
tres anys i mig. En la sessió plenària de presa de 
possessió, el juny del 2011, vaig dir que “confiàvem 
tenir el seny, l’empenta, la prudència, la humilitat i la 
serenor necessaris per poder demostrar, al poble de 
la Canonja, que té un govern municipal que creu en 

Per tant, entenent que les grans línies de pressupost ja 
estan marcades i aprovades des del mes de setembre 
perquè així ho exigeixen des del Govern central, 
que cada vegada és més restrictiu i fa lleis més 
controladores i restrictives de l’autonomia municipal, 
Convergència de la Canonja ha demanat a l’equip de 
govern que s’inclogui alguna de les propostes que 
vam presentar: 

Crear una ajuda adreçada a joves que vulguin llogar un 
pis a la Canonja. Partint que els joves són un sector de 
la societat que té dificultats per poder independitzar-
se o poder arribar a final de mes, ja que a vegades 
tenen sous precaris, veiem que pot ser un estímul tant 
pels joves com pels propietaris de pisos en lloguer.

També demanem que s’ajudi més a entitats culturals 
i a esports i esportistes (més minoritaris). Lamentem 
que a la Canonja no es pugui practicar més diversitat 
d’esports per manca d’instal·lacions (atletisme, tennis, 
pàdel, ...). Si mirem al nostre entorn quasi tots els 
pobles tenen instal·lacions per exemple de pàdel (a la 
Canonja s’ha fet alguna proposta per part d’alguna 
empresa, però no s’ha dut a terme).

La Riera de la Boella juntament amb el mur verd i les 
hortes han de ser els espais naturals imprescindibles 
per la Canonja. Cadascun s’ha de tractar de manera 

el respecte a la paraula donada”, i crec honradament 
que fent un repàs al programa amb el que ens vàrem 
presentar això ha estat així. De tots els punts amb 
què ens vam comprometre, la gran majoria s’han 
acomplert i se n’han afegit de nous, i els pocs que 
falten ho faran en els propers mesos o seran projectes 
ja engegats per continuar la pròxima legislatura; 
malauradament alguna cosa haurà quedat en el 
calaix perquè en alguns casos les circumstàncies i les 
conjuntures canvien i, en altres, perquè no tot depèn 
de l’administració local i per tirar-ho endavant, a 
vegades també és necessària la implicació del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que és qui, per exemple, 
té les competències en matèria d’educació i salut.

Els propers mesos seran molt intensos des del punt 
de vista polític, ara, però, el que toca és gaudir de les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis que s’acosten i de la 
nostra Festa Major d’Hivern amb la que continuarem 
tot seguit, gairebé sense treva.

Canongins i canongines rebeu els millors desitjos de 
part del nostre grup, bon Nadal, feliç any nou i bona 
Festa Major de Sant Sebastià.

particular i a la vegada en conjunt per tal de preservar 
i mimar  el nostre entorn. I això ha d’estar reflectit 
en el pressupost, amb recursos suficients per fer-
ne un manteniment i gestió de manera  acurada  i 
responsable. Ja sabem que la gestió de la Riera depèn 
de l’ACA, però també sabem que no hi farà res degut 
al seu estat d’ofec econòmic. Per tant creiem que des 
de l’Ajuntament s’hauria de fer el manteniment.

Però seguim la llista amb els espais lúdics per infants, 
així com el pati de l’escola que necessita millores i més 
inversió.

I finalment l’estalvi energètic en els edificis municipals, 
però això ja se’ns va comentar que s’està fent un 
estudi per part d’una empresa del sector.

La llista podria ser més llarga però sabem i som 
conscients que hi ha coses començades i les 
inversions presentades per l’equip de govern també 
són necessàries. 

L’any 2014 s’acaba, ha estat molt important a les 
nostres vides, ja que està marcant un nou camí pel 
nostre País.

I per finalitzar, des d’aquest raconet volem fer-vos 
arribar els nostres millors desitjos pel proper any 
2015.

Amb els deures fets

Cori Roca Vila

Acabem el 2014:
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AgendaXXXII Desena Cultural de 
l’Orfeó Canongí. Audició 
“El Messies”, 
de G.F. Haendel
a càrrec de Rafael Esteve Alemany
Dia: 10 de desembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
Col·laboren: Ajuntament de la Canonja, 
Patronat de Cultura del Castell de Masricart 
i BASF

Caminem per la Marató de TV3
Dia: 14 de desembre
Hora: 2/4 de 10 del matí
Lloc: Sortida des de la Plaça de la O. 
Recorregut de 6 km saludables pels 
voltants del poble
Col·laboració mínima de 3€
Organitza: Club Excursionista la Canonja

Espectacle de varietats: La 
Marató de TV Cor
Dia: 14 de desembre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Col·laboració mínima de 5€
Organitza: Grup de Teatre Camàndules
En acabar l’acte els Diables de la Canonja 
actuaran a la Plaça Mestre Gols

Taller d’art floral
Dia: 19 de desembre
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic
Organitza: Col·lectiu de Dones de la 
Canonja

Festa de Nadal de la Gent Gran
Dia: 22 de desembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Els Pastorets de la Llar 
d’Infants
Dia: 23 de desembre
Dues sessions per la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Escola la Canonja
Organitza: Llar d’Infants Mare de Déu de 
l’Esperança

Concert de Nadal: “Un Nadal 
Barroc” amb l’Orquestra 
Camera Musicae
Dia: 27 de desembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià

Visita dels Patges de Ses 
Majestats el Reis Mags 
d’Orient
Dia: 28 de desembre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Castell de Masricart

Parc de Nadal
Dies: 28, 29 i 30 de desembre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Tast de vins més monòlegs 
amb Paco en la Luna
Dia: 29 de desembre
Hora: 9 del vespre
Lloc: Espai Jove (PIJ)
Inscripcions: 3€ empadronats a la Canonja 
/ 10€ no empadronats a la Canonja. De 
dimarts a divendres, de 4 de la tarda a 8 
del vespre, al PIJ. Places limitades. Per a 
majors de 18 anys.
Organitzen: Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja i Fundació 
Enxarxa.
Col·laboren: Paco en la Luna, vins Solà Clàssic 
(Priorat) i Mas de la Caçadora (Montsant).

Dies: Fins el 15 de desembre
Horari: Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 i  
            tardes de dilluns a divendres de 4 a 8.
Lloc: Castell de Masricart

Nit Jove! Amb jocs,
karaoke i... campanades!
Dia: 30 de desembre
Hora: 2/4 de 10 de la nit
Lloc: Espai Jove (PIJ)
Organitza: Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja

Revetlla de Cap d’Any
Dia: 31 de desembre
Hora: sopar a les 9 del vespre / cotilló a 2/4 
de 12 de la nit
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Venda anticipada: del 24 de novembre al 
29 de desembre al Poliesportiu
Organitza: Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de la Canonja

Fira d’antiquaris i 
brocanters
Dia: 4 de gener
Hora: tot el matí
Lloc: Avinguda Collblanc i Rambla les 
Garrigues

Cavalcada de 
Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient
Dia: 5 de gener
Hora: 6 de la tarda
Organitza: Ajuntament de la Canonja - 
Comissió Cavalcada

Inscripcions per la
 XIX Baixada 
de Carretons
Dies: Del 8 al 15 de gener
Lloc: Nau de Serveis municipal o Casal de 
la Canonja

Exposició “Roda d’Art”
Inauguració: el dia 16 de gener a les 8 del 
vespre
Exposició: del 19 al 31 de gener
Lloc: Sala d’Exposicions del Castell de 
Masricart
Organitza: Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví

XIX Baixada de Carretons
Dia: 16 de gener

Festa Major d’Hivern
Dies: Del 16 al 25 de gener

Inscripcions 
al  Concurs 
de Pessebres
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Canelons casolans

Escalopins de pollastre amb patates

Pastís de xocolata
Refrescos

+ Cotilló

(fins als 14 anys):
20 €

Cava de benvinguda
Fruits secs

Coca de recapte amb tonyina
Bombó de foie amb crocant d’ametlla  

i confitura de pètals de roses 

Torradeta de panses amb carpaccio de vedella i parmesà

Amanida de llagostins, gambes i escamarlans 

amb pernil ibèric i salmó marinat a les fines herbes  

Timbal de Xai confitat a baixa temperatura 

amb salsa Oporto i guarnició de temporada 

Couland  de xocolata amb coulis de fruites vermelles

Raïm de la sort, Torrons i neules

Vi blanc Ipsis flor i Vi negre Ipsis Criança 

i cava Aria Segura Viudas

+ Cotilló

Revetlla de Cap d’ANY
a la CANONJA 

VENDA D’ENTRADES DEL 24 DE NOVEMBRE AL 29 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

ÚNICAMENT COTILLÓ:  
Adult: 15€  (venda anticipada) / Adult: 20€  (el mateix dia)
Amb Carnet PIJ: 12€ / Infantil: (fins als 14 anys): 6€

El cotilló inclou:
Bossa  cotilló, Raïm de la sort, 
Una consumició al bar
Coca amb xocolata  
desfeta a la matinada

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

Ball amb l’orquestra
GIRASOLMenú

AdultMenú
Adult

Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Festes

Organitza:

Menú  

infant
ilMenú  

infant
il

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

55 €

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I VECIANA


