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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí,
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.

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

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de
15.30 a 22.h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la pista
està oberta de 10 a 13 i de 16 a 22 h. Dissabtes de 10 a 13 h
i de 16 a 22 h. Diumenges de 10 a 13 h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13 h i tardes de 15.30 a 22 h.
Dissabtes: matins de 10 a 13 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 13 h.
poliesportiu@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.

GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)

-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.

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

-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: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissabtes al matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes
de 15.30 a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes,
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i maquillatge per bodes.
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a
13 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

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 545 308
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a
20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1.
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 : de dimarts a divendres de 10 a 13h.
joventut@lacanonja.cat
-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h.

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

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres,
dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

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

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

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

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

Fa pocs dies que hem viscut la Nit
de Reis a la Canonja, una nit plena de màgia i
il·lusió, on grans i petits gaudeixen d’una de les
festes amb més tradició del nostre municipi. I
és que la història de la Cavalcada data de molt
lluny, com altres tradicions que any rere any es
duen a terme a la Canonja gràcies a l’empenta i
esforç de moltes persones. El cas de la Cavalcada
és un bon exemple de l’esperit d’organització i
implicació dels canongins, ja què aquesta festa és una de les més antigues i de les que té
més participació popular. En aquest sentit, vull
destacar el paper tan important que tenen tots
aquests joves canongins que treballen cada any
perquè la Cavalcada sigui tot un èxit. Molts esperen arribar als 14 anys per poder participar
de la Nit Màgica i fer feliços als més petits del
poble.
Els inicis els hem de buscar a principis dels anys
cinquanta, quan un grup de joves va tenir la
pensada d’organitzar la Cavalcada de Reis a la
Canonja. Era una cosa ben senzilla, tractava de
disfressar-se i utilitzar els animals que treballaven al tros per a repartir els regals de casa en
casa. Aquella idea original va anar evolucionant
i des de l’any 1962 que la Cavalcada de Reis
se celebra de forma continuada a la Canonja.
Aquesta iniciativa ha esdevingut un element
patrimonial amb característiques singulars, com
que avui en dia encara els nens i nenes del poble
reben els seus regals a casa de les pròpies mans del patges i poden saludar als Reis Mags d’Orient
de tan a prop que es produeixen escenes realment màgiques.
És per això que la nostra Nit de Reis s’està convertint en una de les més importants del Camp de
Tarragona. No tan sols els canongins surten la nit del 5 de gener a veure com arriben Ses Majestats d’Orient sinó que moltes persones de pobles veïns i de pobles no tan veïns es desplacen a la
Canonja per viure una Cavalcada diferent i sobretot molt propera.
L’arribada dels Patges Reials amb els seus cavalls, els timbals, els jocs malabars i els altres espectacles que acompanyen a les carrosses, fan que la Cavalcada sigui un patrimoni cultural i festiu
del que estem molt orgullosos. Per això aprofito aquesta finestra per felicitar la feina feta fins
ara i encoratjar a tots els joves del municipi a seguir participant d’un esdeveniment popular tant
important com és aquest. Tot i que l’ajuntament col·labora en l’organització de la Cavalcada i
hi destina força recursos econòmics, sense la implicació i esforç de moltes persones això seria
impossible.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Les obres del refugi
antiaeri avancen a
bon ritme

Les obres d’adequació del Refugi antiaeri
de la Plaça de la O es troben en aquest moment en la
fase de construcció de l’estructura de formigó vist soterrada, que permetrà la baixada fins a la cota d’accés
del refugi, situada aproximadament a uns sis metres
sota el nivell de paviment actual de la plaça. Un cop
acabada aquesta estructura, es continuarà amb la
construcció del volum exterior i amb l’adequació de
l’interior de la galeria del refugi.

Parc Jove de Nadal
Els dies 27, 28 i 29 de desembre, coincidint amb el Parc Infantil de Nadal, la regidoria de Joventut va oferir una alternativa als Joves. Les tardes
es van omplir amb una àmplia bateria d’activitats,
d’entre les quals destacaren els tallers de elaboració i
decoració de galetes i creps, el de pintura amb spray,
el d’escalada al rocòdrom i, sobretot, el curs de 3
dies de DJ.
La participació al Parc Jove va ser notable, i va culminar amb el concurs dels Dj’s novells que van ser
els encarregats d’animar la festa de cloenda.
Dies anteriors al Parc, també amb motiu de les festes
de Nadal, a l’Espai Jove es van celebrar tornejos de
tennis taula individual i per parelles i de futbolí.

V Parc de Nadal de la Canonja
Durant els dies 27, 28 i 29 de desembre
les famílies del poble van poder gaudir del V Parc de
Nadal de la Canonja. Un any més, el parc ha estat un
èxit de participació i volem agrair a totes les entitats
i a tota la gent que ha fet possible un Parc de Nadal
canongí i de bona qualitat.

El Parc de Nadal és un espai de lleure familiar, amb
una gran oferta d’activitats perquè en gaudeixin tant
els infants com la família. Els diferents espais temàtics
estan adreçats a nens i nenes de 3 a 12 anys, a més
d’un espai especialment dedicat a les famílies.

Cada any el Parc gira entorn
d’una temàtica, i en aquesta
edició el món de la lectura
ha estat el protagonista. Tot i
així les activitats són sempre
molt variades, hi podem trobar: des de circuits de quads
yamaha i de plasmacar, inflables, espai familiar, rocòdrom... Tallers de maquillatge, missatges, elaboració de
galetes, jardineria, tatuatges,
quadres, postals, xapes, titelles, polseres, tió, balls, punt
de llibre, bitlles, espai de biblioteca... Fins a passeig amb
cavall, amb ponis, cornetes i
timbals, ballada de gegant,
cartells de carnaval, contes, balls, música electrònica... I finalment espectacles
d’animació per tancar cada
jornada.
L’objectiu de l’Ajuntament de La Canonja, amb la
col·laboració de la Fundació En Xarxa i les empreses BASF, CLARIANT i ELIX Polymers, és dinamitzar
el municipi durant les festes de Nadal, a més de
promocionar les diferents entitats i col·lectius del
poble.
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El passat 22 de desembre, el canongí
David García Torné va obtenir el cinturó negre de
judo atorgat per la Reial Federació Espanyola de
Judo i Esports Associats, un gran pas en la seva
trajectòria esportiva.
El dia 3 de novembre, Garcia Torné va ser campió en la categoria superior del campionat de judo
Copa Catalunya Junior. I el dia 10, una setmana
més tard, en només dos combats es va adjudicar
l’or en el I Ranquing Català sub-15 i sub-18, celebrat a Sentmenat on es van concentrar uns 300
judoques de tot Catalunya.

Pastorets solidaris de la
Llar d’infants
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David García Torné ja
és cinturó negre

Com cada any, la Llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança va representar l’obra dels Pastorets. Els
nens i nenes de P-2 de llar, amb un gran èxit de públic, van fer la representació el dia 21 de desembre al saló
d’actes de l’escola La Canonja. Com a fet excepcional és que aquest any hem col·laborat amb la “MARATÓ TV3”
amb una recaptació de 435 euros. Agraïm a les famílies la seva aportació i esperem que això tingui una continuïtat per part de la nostra entitat com per d’altres entitats canongines.
És una satisfacció per la llar i per les educadores poder contribuir amb la MARATÓ i conscienciar als infants de
la importància de la solidaritat.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

I... va arribar
Nadal!
... i la nit del dia 21 de desembre, l’Escola
d’Adults va organitzar, al Centre Cívic, un sopar de
germanor que ja ha esdevingut tradició. Caracteritzat per un ambient distès i lúdic, 40 alumnes
integrants d’algun dels programes formatius del
curs 2012-2013 i la mestra, van compartir una
llarga vetllada on: es va sopar, es van cantar nadales amenitzades amb panderetes, es va ballar i
també es van realitzar una varietat de jocs grupals
que van aportar a tothom el complement ideal per
posar fi a l’any 2012, abans de reiniciar novament
el curs.
La festa va concloure amb desitjos de Bones Festes
i Bon Any 2013 entre totes les persones participants.
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‘La Ciutat i la lluna’
pel Festival de
Nadal de l’institut

Èxit absolut. Amb aquestes dues paraules
podríem resumir el festival de Nadal celebrat el passat 20 de desembre a l’Institut Collblanc.
Els alumnes de primer d’ESO van representar ‘La ciutat i la lluna’, una cantata no del tot desconeguda per
a ells atès que alguns ja l’havien interpretada a primària. Ara bé, en aquesta ocasió, les vuit cançons que
la componen es van completar amb una obra teatral.
Així, la història de la Tona, en Toni i en Rachid es va
intercalar amb les veus de més de cent nens. Un espectacle que va deixar impressionats als propis professors, als alumnes de segon curs i als familiars que
van acudir a l’acte.

Els Reis d’Orient estan molt
agraïts a la Canonja
En el moment d’acomiadar-se dels membres del consistori, els tres Reis d’Orient han volgut
agrair a tot el poble de la Canonja la calorosa benvinguda que els ha estat disposada en aquesta nit
màgica.
De fet, la seva arribada fa sortir al carrer a tots els
nens i nenes de la Canonja com és natural, però
també mobilitza i de manera molt especial a tota
la gent jove que organitza, ja durant molt de temps
abans, aquest esdeveniment; els tractoristes que
enganxen els remolcs arribats d’Orient plens de joguines; els membres dels diferents grups hípics que

s’encarreguen de que els cavalls dels reis estiguin ben
abeurats i amb el civader sempre ple; la colla de la catequesi que participa cada any al pessebre vivent; als
voluntaris de l’armilla florescent que estan amatent
per tal d’ajudar als Reis a trobar aquella casa a la que
hi van per primer cop; guàrdies, ballarines, saltimbanquis, carboners, músics i toca-sons...
Tota una colla de persones que han esdevingut indispensables a l’hora de la festa, un grup de gent que ha
fet possible que un any més ens retrobéssim al carrer
per celebrar una diada que és tan màgica que ens fa a
tots petits per un instant.

Sens dubte, a l’Institut Collblanc no oblidarem ‘La
Ciutat i la lluna’.
Institut Collblanc

Exhibició de karate dels alumnes
del poliesportiu municipal

Celebració del Nadal amb la
Gent Gran

El dia 22 de desembre els alumnes de karate del poliesportiu municipal,
des dels més petits de 3 anys fins els més grans de 21, van celebrar una exhibició
per demostrar les seves habilitats amb la realització de diferents exercicis.

Davant de més de 130 persones, la Coral de la Llar de Jubilats i Pensionistes de la Canonja va cantar diferents peces nadalenques i una cançó gospel.
Amb aquest concert, la gent gran de la Canonja va celebrar la seva tradicional Festa
de Nadal.

Volem agrair als participants i al públic la seva assistència i compromís amb
aquest acte.
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Per cloure l’acte, van degustar torrons, polvorons i dolços típics d’aquestes dates i
van desitjar unes bones Festes a tots els assistents amb un brindis amb la presència de l’Alcalde, Roc Muñoz, i de la regidora d’Acció Social i Ciutadania, Francisca
Márquez.

La Caixa de Pensions va fer donació d’un
xec de 2.000 euros a l’Ajuntament de la Canonja per
destinar-lo a ajuts socials. De fet, el consistori té en
marxa diferents programes d’ajut dirigits a famílies
amb greus problemes de subsistència i és per això
que sol·licita la col·laboració d’entitats i empreses
per intentar ajudar als col·lectius més perjudicats
com poden ser els infants.

Convocatòria
de 5 places
d’agents de la
Guàrdia
municipal de la
Canonja
El dia 14 de desembre va finalitzar el
termini per presentar-se a la convocatòria feta pública per aquest Ajuntament, per cobrir cinc places
d’agents de la Guàrdia municipal.
En total s’han registrat 356 sol·licituds, de les quals
63 han quedat excloses provisionalment per no
reunir tots els requisits de la convocatòria.
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La Caixa fa una
donació de
2.000 euros a
l’ajuntament de la
Canonja per ajuts
socials

Finalitzades les
obres de reasfalt de
l’avinguda Carrasco
i Formiguera

Durant la segona i tercera setmana de
gener, es dugueren a terme les obres de millora del
ferm de l’Avinguda Carrasco i Formiguera. Aquestes
obres consistiren en el reasfaltat del carrer, des de
la rotonda de creuament amb el carrer vint-i-sis de
Bonavista fins a la cantonada amb el carrer Escultor
Martorell. Aquestes feines es programaren en dues
fases, la primera setmana es procedí a executar el
tram est del carrer i entre les dues rotondes, i la segona setmana s’executà el tram oest, coincident amb
l’escola.

La relació provisional d’admesos i exclosos, s’ha
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.
14, de 17 de gener de 2013 i durant el termini de
deu dies hàbils els interessats podran esmenar les
deficiències i aportar els documents necessaris per
a ser admesos a la convocatòria.
Un cop transcorregut aquest termini, l’alcaldia, per
decret, aprovarà la relació definitiva d’admesos
i exclosos, i establirà la data de realització de les
proves.

Gracias
por todo

Aprovecho este medio de difusión municipal, para agradecer a todas aquellas personas,
con las que he tenido la posibilidad de colaborar y
trabajar, su apoyo y colaboración. Muchas gracias a
todos.
Ha sido de gran ayuda poder contar con la colaboración de entidades tan implicadas en sus respectivas áreas, así como con las diferentes personas
con las que he trabajado. Desde aquí les agradezco
que me hayan facilitado la labor en las diferentes
áreas de juventud y ocupación que he ocupado en
el Ayuntamiento.

Durante estos años, el trabajo en la corporación ha
sido gratificante, aunque siempre hay momentos
complicados, la valoración general es muy positiva y
me atrevería a deciros que en el momento que tengáis
la oportunidad de participar de ella, bien en la corporación, en entidades, en asociaciones, como voluntarios/as, o de cualquier otra forma de soporte, no lo
dejéis pasar y aprovechéis la oportunidad de trabajar
para los demás, pensando en el pueblo de La Canonja.
No ha sido fácil tomar la decisión de renunciar a mi
cargo como regidor en el ayuntamiento, más bien
todo lo contrario. Muchas veces otras situaciones,
como los motivos laborales en este caso, no te permiten realizar tu trabajo como quieres, y es el momento
de dejar paso a otra persona que sí le puede dedicar
ese tiempo y esa energía que requiere la política local.
Entiendo que todos los conocimientos que uno puede
llegar a adquirir en este campo y durante este tiempo han de ser aprovechados, por este motivo, no lo
veo como un adiós ni una despedida, sino que seguiré
prestando mi colaboración y ayuda, en todos los temas que sean necesarios.

Muchas gracias a todos/as, por vuestra ayuda y colaboración, y ahora me pongo a vuestra disposición,
eso sí como un ciudadano más.
Juan Antonio Ruiz Gila
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Participació de l’Institut Collblanc a la
Festa Major canongina

Petits, i més grans, baixaren raval avall amb una quarantena d’andròmines
de construcció casolana en la XVII Baixada de Carretons. Després van
poder passar el fred i recuperar forces amb uns bons xurros amb xocolata.
Ple total i grans aplaudiments a la nova estrena de
las Chicas de Oro: Yaya Grease! , amb entreactes
amenitzats pel grup de teatre canongí Camàndules

Una activitat que mai ha tingut edat

CAT Rock, la primera nit de la festa major

Tradicional processó en honor al Patró Sant Sebastià
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L’orquestra Venus, per als amants
dels balls de totes les èpoques

Passi-ho bé i moltes gràcies. Passi-ho bé i fins l’any que ve

Ac

la Canonja
2013
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Esperat amb gran expectació, el concert de la
orquestra Maravella no va defraudar en cap moment

Malgrat el vent, els gegants s’atreviren a
ballar per fer les delícies de la mainada

Matí de gossos

Instruments tradicionals i joves músics

La il·lusió d’una medalla

Teatre familiar i berenar

Escudella per a 750

Molt més que un “hobby”
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El Centre d’Estudis Canongins edita el calendari 2013 sobre els OFICIS
El calendari que anualment edita el Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví, amb la col.laboració de l’Ajuntament de la Canonja, està dedicat aquest 2013
als oficis artesanals. La reproducció fotogràfica i el disseny de les imatges recuperades
per a la memòria històrica han anat a càrrec d’Alberich fotògrafs i els textos explicatius són de Francesc Roig Queralt. El text introductori recalca el valor documental
de les imatges reproduïdes com un indicador del pas del temps, però també recorda
“el gran canvi cultural viscut per la denominada generació intermèdia, aquella que
va néixer encara dins de la realitat secular de la cultura artesanal i agrària, va viure la
transició fulgurant del canvi i ara s’ha d’adaptar a la nova realitat de les xarxes socials
i la tecnologia punta.” Francesc Roig recorda igualment que aquesta generació intermèdia ha estat força privilegiada perquè “ha pogut veure i viure la realitat canviant
del nostre entorn i per això mateix guardem la memòria del
gran salt qualitatiu que ens ha permès passar del gairebé res
al practicament tot. I precisament perquè hem viscut el pas
dels vells oficis a les noves tecnologies restem expectants a
l’evolució de la crisi per si el procés regressiu ens fa girar la
mirada de nou per tal de reconèixer el gran valor cultural i
social que ens ha precedit.”
El calendari posa a l’abast un conjunt de 48 fotografies nostàlgiques i alhora didàctiques que recorden els temps viscuts,
les anècdotes, la pervivència en l’imaginari col·lectiu d’alguns
personatges indiscutibles que foren protagonistes del seu
temps, les eines utilitzades, els models de factures, els tallers,
la vestimenta, etc. En definitiva, tot allò que ja forma part de
la memòria ètnica i que descriu una escenografia de persones
que ens han deixat escrites, amb el seu treball, pàgines impagables de la història canongina.
A la coberta del calendari es ret un homenatge als oficis
d’agutzil, de vigilant de nit–altrament dit sereno- i al de
carter. La figura recordada de l’agutzil Pere Roca Veciana amb

la seva trompeta com a preludi dels pregons fets a les cantonades del poble. El també agutzil Fermí Roig Balart – popularment conegut com el Fermín- amb la seva
vestimenta de gala i el sereno Ignasi Mateu amb el detall de portar a la solapa de
l’americana la lletra metàl·lica M com a símbol de treballador municipal. També s’ha
inclòs l’entranyable figura del Joan carter –Joan Marca Solanes- continuador d’una
nissaga dedicada al servei de correus quan les saques de correspondència arribaven al
baixador del tren o eren transportades pel cotxe del Barceló. Tota una mostra d’oficis
destinats al servei públic per a complaure les necessitats bàsiques de tot un poble.
Pel que fa a la resta de pàgines del calendari es reprodueixen successivament l’ofici
d’ebenista amb Josep Domingo Puig, iniciador de la nissaga Domingo Pasaret.
El minador, Eduardo Girona Fonoll, l’ofici de pagès, amb una
imatge de Josep Lledó Tarragó, a l’edat de 17 anys, tot llaurant
durant el 1941, amb animal i rella, un bocí de terra de l’actual
Rambla 15 d’abril. L’ofici de paleta o mestre de cases, amb
Sebastià Fortuny Canadell , més conegut per Bianet paleta, és
el paradigma d’altres empresaris i paletes de reconegut prestigi
que han desenvolupat la seva feina a la Canonja al llarg de la
història.
L’ofici de boter, amb Josep Solé i Veciana, el qual durant mig
segle va ser el mestre boter per excel·lència del poble. I finalment
l’ofici de botiguer, amb Joan Martorell Veciana, més conegut
com a Joanet i pertanyent a la nissaga canongina dels Martorell.
Cal destacar igualment que cada ofici, a més a més de les fotografies singulars que pertoquin, incorpora les eines respectives
per a desenvolupar el treball amb els noms respectius per a cada
ús.

Senalló de Contes 2013
“Quan som nens, ens encanta que ens contin contes, i quan ja som pares, ens encanta contarlos. Però què tenen els contes per fascinar d’aquesta
manera els menuts ? Per què els agrada tant que els
hi contem o els hi llegim ?” (Text: S.C., M.T. (extret de
la revista Cucafera Pares nº 103)
Comencem un nou nou any i amb ell comença també una nova edició del Senalló de Contes.
Enguany el Senalló canvia el seu horari i es farà entre
setmana. Així podreu gaudir del Senalló els primers dimecres de mes a les cinc de la tarda.
Aquí teniu el calendari del Senalló per aquest 2013.

SENALLÓ DE CONTES 2013
Dimecres 6 de febrer 2013
Dimecres 6 de març 2013
Dimecres 3 d’abril 2013
Dimecres 8 de maig 2013
Dimecres 5 de juny 2013
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El Senalló va dirigit a un públic d’entre 4 i 10 anys,
tot i que està obert a tothom. Cada mes un voluntari
explica un conte i el mes de juny, posem fi al Senalló
amb una edició especial d’aquest.
Veniu a gaudir dels contes: us espera tot un món de
fantasia!

Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví

La Biblioteca al Parc de Nadal
La Biblioteca va estar present novament al
Parc de Nadal. En el nostre taller els visitants podien
trobar una selecció acurada de novetats bibliogràfiques, una guia de recomanacions per llegir, diaris i
revistes i podien fer una manualitat: lletres per penjar
a l’arbre de nadal.
El divendres del Parc, la Companyia l’Espina de la Sardina, ens va portar l’espectacle “Escudella de contes”.
Els nens i nenes van conèixer històries dels reis mags,
del caganer i de l’escudella de nadal i van riure d’allò
més.
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El concurs de disfresses per parelles i individuals es
farà en el transcurs del sopar pícnic del dissabte dia
9 al vespre i no cal fer cap mena d’inscripció. Tot
i així, les persones que ho desitgin també podran
participar a la rua de l’endemà.
La resta d’actes consisteixen en l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes el diumenge dia 3 de febrer que
sortirà a les 6 de la tarda des de l’escola i arribarà a
l’Ajuntament on farà el seu parlament. La comitiva estarà formada per tot un reguitzell de senyals
de trànsit aprofitant que estem a punt d’estrenar la
“Guàrdia municipal”.
El diumenge dia 10 se
celebrarà la Rua de
Carnaval amb la participació de gairebé 500
persones i més de 10
comparses.
Per acabar, el dimarts
12 de febrer es farà la
vetlla de Sa Majestat
Carnestoltes a l’escola
i l’enterrament de la
Sardina amb la corresponent lectura del
testament a la plaça de
Catalunya.

Esquiada Jove
El cap de setmana del 15 al 17 de març,
l’àrea de Joventut ha organitzat la 3a sortida a la neu.
Com l’any passat, l’allotjament serà a Ordino i s’anirà a
esquiar a les pistes de Vallnord, sector Arcalís.
Per a més informació sobre preus, edats, horaris, classes d’esquí, etc. podeu dirigir-vos al Punt
d’Informació Juvenil en el seu horari habitual o al web
de l’Ajuntament de la Canonja a la secció de Joventut
(www.lacanonja.cat).

Acord per la millora del medi ambient i el
patrimoni cultural entre l’Ajuntament de la
Canonja i el GEPEC-EdC
El 3 de desembre del passat any l’Ajuntament de
la Canonja i el GEPEC-EdC van firmar un Acord
pel Territori, d’una durada de 15 anys prorrogables.
Aquest principi de col·laboració mútua respon
a l’interès d’ambdues parts de realitzar accions
encaminades a millorar el medi ambient i el patrimoni cultural en general i de la finca el Mur
Verd en particular, i és un acord de bona voluntat
per iniciar feines per possibilitar treballar dins la
finca.
Segons els conveni signat, el GEPEC-EdC intentarà dins les seves possibilitats trobar recursos,
ja siguin materials, econòmics o humans, per
realitzar qualsevol tipus d’acció beneficiosa per
a la conservació del paisatge i de la biodiversitat
d’aquesta finca.

La Canonja fomenta l’ocupació
Des de finals de novembre del passat any,
l’Ajuntament de la Canonja ha incorporat una persona
tècnica en l’àrea d’Ocupació i de Promoció econòmica
per tal posar en funcionament i donar suport a serveis
i projectes que afavoreixin la dinamització sociolaboral del municipi.

parcs, jardins i equipament municipals, reforçant així
l’àrea de Serveis Públics.

Dins d’aquests nous serveis, s’ha posat en marxa la
borsa de treball municipal, què actuarà com intermediària d’ofertes de feina entre els ciutadans i les empreses de la Canonja i la resta d’empreses del nostre
entorn. Aquesta persona també està duent a terme el
reforçament de l’actual servei de dinamització laboral
que s’ofereix cada dimarts al Centre Cívic dins de l’àrea
d’Acció social i Ciutadania.

I un tercer projecte per una persona de suport d’auxiliar
administratiu per les dependències municipals.

Un segon projecte adreçat a una persona, que realitza
tasques d’auxiliar a la llar de Jubilats i Pensionistes per
l’àrea d’Acció social i Ciutadania.

Aquest projectes estan programats per aquest primer
semestre de l’any i s’espera continuar aquesta dinàmica el segon semestre amb nous projectes de reforç de
les diferents àrees i serveis municipals.

L’objectiu d’aquesta figura és la promoció de l’ocupació
en l’àmbit local, per tal d’afavorir la creació, la diversificació de l’activitat econòmica i la generació de llocs
de treball així com la recerca activa de tots els ajuts i
subvencions, que l’Ajuntament pugui sol·licitar per tal
de que disposi de més recursos per afavorir als veïns i
veïnes de la Canonja que més ho necessiten.
L’Ajuntament enguany, en el seu pressupost, destina
una partida dirigida al Foment del Treball i el primer
projecte en que s’estan destinant recursos econòmics
és en l’adscripció de col·laboració social, que ha permès posar en marxa, tres projectes de col·laboració social adreçats a aturats i aturades del nostre municipi.
El primer projecte ocupa a set persones, i està portant
a terme la tasca de la neteja i el manteniment dels
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De manera gairebé intempestiva arriba el Carnaval a la Canonja. La principal novetat
d’enguany correspon a les persones que s’apuntaven
com a parelles o de manera individual.
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El Carnaval a la
Canonja
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Els Mossos podran denunciar qualsevol infracció
de trànsit a la Canonja

El passat 5 de novembre entrà en vigor el
conveni signat entre l’Ajuntament de la Canonja i el
Servei Català del Trànsit, el que facultarà al cos de
Mossos d’Esquadra per denunciar qualsevol infracció
de circulació al nostre casc urbà.

L’Ajuntament ha donat difusió i publicitat del conveni
fins el dia 1 de febrer de 2013, a partir d’aquesta data
acaba el període informatiu per entrar ja plenament
en funcionament a tots els seus nivells.

Fins ara, els mossos únicament podien denunciar les
infraccions contemplades al Títol IV, és a dir, les autoritzacions administratives (permisos i llicències per
conduir), autoritzacions relatives als vehicles (fitxes
de característiques tècniques, permisos de circulació,
matrícules), ITV i assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Des de l’entrada en funcionament del
conveni signat, ara qualsevol unitat sigui de trànsit o
de seguretat ciutadana del cos de Mossos d’Esquadra,
podrà denunciar qualsevol altra infracció contemplada a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.
El conveni en qüestió no servirà única i exclusivament per denunciar, si no per establir protocols de
col·laboració per fer front a determinades problemàtiques a les que s’hagi de dirigir el futur cos de la guàrdia municipal de la Canonja, així mateix el disseny de
campanyes preventives en diferents àmbits de la seguretat del trànsit, també serà un altre dels avantatges
que ens proporcionarà l’esmentat conveni.

i el comís, com a mesura cautelar, dels animals en
un centre d’acollida fins la resolució de l’expedient.
Aquest cas en concret i degut a la seva gravetat i alarma social, la guàrdia municipal de la Canonja juntament amb mossos d’esquadra, han obert diligències
al Jutjat.
Com a responsable del cos faig una crida a la ciutadania perquè tots els veïns que siguin propietaris
d’un gos de raça potencialment perillosa segons el
que disposa la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
(bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus,
fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire, tosa japonès així com els
seus encreuaments) han de tramitar la corresponent
llicència municipal de tinença al seu Ajuntament i la
inscripció al cens d’animals de companyia, cas contrari
s’enfrontarien a denúncies que oscil·larien entre els 60
i 150 € per les infraccions lleus, de 150 a 1.500 € per
les greus i de 1.500 a 30.000 € per les molt greus.

Dins el tema mediambiental, la guàrdia municipal de
la Canonja ja ha procedit a les seves primeres denúncies en temes relacionats amb el medi ambient i la
convivència, entre la més destacable tenim l’expedient
sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos amb una proposta de multa de 1.200 euros

Manuel Catalán Padilla
Cap de Seguretat de la Guàrdia Municipal
de la Canonja

Requisits necessaris per a l’obtenció de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
d’acord amb el que disposa l’article 3 del DECRET 170/2002, de l’11 de juny.
Article 3

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

3.1 La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar
censat, d’acord amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de
desembre, pel qual es regula la identificació i el registre d’animals de companyia.
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment
perillós requereix la llicència atorgada per l’ajuntament.

3.2 L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i con-

ducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits
següents:

a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès
pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna
de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts
Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu
cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
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Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que
hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei
del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Als efectes de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells
casos que no existeixi delegació per sancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient notificaran a l’ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries.

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès
pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat
s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6
del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article
7 del mateix Reial decret.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el
que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en
fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a
l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
En cas de no complir la normativa, malgrat ser propietari/a de l’animal, pot perdre
la seva tinença.
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Pressupost Municipal consolidat pel 2013
El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, en la sessió ordinària celebrada
el dia 29 de novembre de 2012, va aprovar inicialment el pressupost consolidat
corresponent a l’exercici 2013. El pressupost, un cop efectuada la tramitació administrativa oportuna, va resultar aprovat definitivament en data 31 de desembre
de 2012.
El pressupost consolidat, que incorpora el Patronat de Cultura com a ens desconcentrat de l’Ajuntament, ascendeix a un total de 10.594.000 €, tant en ingressos
com en despeses, i es mostra formalment equilibrat. En comparació amb el pressupost inicial de l’exercici 2012, es produeix un decrement general del 9,73%.
S’han rebaixat significativament els capítols de despeses de personal (4,3 %), fi-

nanceres (27,5%) i transferències corrents (17,4%). Per contra, s’han augmentat les
depeses corresponents a béns i serveis (13’9%).
Els ajustos efectuats al pressupost municipal 2013 en ingressos i en despeses, responen a les prescripcions en matèria de despesa, reducció del dèficit públic i equilibri pressupostari, aprovades pel govern de l’estat per Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El detall complet dels pressupostos, així com les ordenances fiscals aprovades per
l’exercici 2013, es podran consultar a la pàgina web municipal www.lacanonja.cat.

Pressupost consolidat 2013 / Classificació econòmica - Ingressos i Despeses
Ingressos

CAPÍTOL		

DENOMINACIÓ

		

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

0

TOTALS		

Despeses

636.958,25

1.280.500,00

100.000,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Taxes, preus públics
i altres ingressos

107.844,51

100.000,00

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

Impostos directes

8.141.697,24

112.000,00

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL		

P. CONSOLIDAT

DENOMINACIÓ

		

REMUNERACIONS DE PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTALS

Ingressos patrimonials
Actius financers
Impostos indirectes
Transferències de capital
Transferències corrents

10.479.000,00

Passius Financers

P. CONSOLIDAT

Remuneracions de
personal

2.047.950,00
2.455.800,00
105.300,00
4.965.200,00
367.750,00
37.000,00
100.000,00
400.000,00

10.479.000,00

Béns corrent i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers

Pressupost per grups de programa
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Salvador Ferré Budesca

Ocupats en fomentar l’ocupació
El passat dia 3 de gener el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social va fer públiques les
dades de l’atur registrat en acabar l’any. El nombre
d’aturats a Catalunya es va situar, a 31 de desembre,
en 646.956 persones, amb 32.712 desocupats més en
el conjunt de l’any (un 5,33% més). A tota Espanya, el
nombre d’aturats registrats en les oficines dels serveis
públics d’ocupació s’ha situat en 4,8 milions de
persones, amb una pujada de 426.364, el que suposa
un augment del 9,6% respecte al 2011. D’aquestes

Cori Roca Vila

2013 ENDAVANT!
Hem començat un any nou i que segons
totes les previsions serà complicat en l’aspecte
econòmic, però també perquè marcarà el full de ruta
del nostre País.
En temps de dificultats els reptes sempre són més
difícils, per això encara que a la Canonja no hi hagi
problemes econòmics sí que té molts fronts oberts
i durant aquest any esperem que s’hi vagi donant
sortida:
Tots tenim moltes esperances posades en la creació del
cos de guàrdies municipals, donades les nombroses
queixes dels problemes que es generen d’incivisme

Jacinto Moreno Macias

Elecciones autonómicas
El pasado mes de noviembre tuvieron
lugar las elecciones autonómicas catalanas, unas
elecciones de carácter plebiscitario y que dejaron
claro que, no sólo la mayoría de los catalanes no están
de acuerdo con el discurso y las políticas de Artur
Mas, sino también que el Partido Popular consolida
su proyecto en Catalunya, creciendo en número de
escaños y, lo más importante, en número de votos. Ese
crecimiento se dio muy especialmente en la provincia
de Tarragona, donde se consiguió el mayor porcentaje
de toda Catalunya, obteniendo unos resultados sin
precedentes.
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dades, al nostre municipi li corresponen 468 aturats, el
que representa un augment de 73 persones aturades
respecte als 395 de l’any anterior.

les oportunitats formatives, culturals i de lleure que
es desenvolupen al mateix poble o al seu entorn per
consolidar la Canonja com a model de cohesió social.

Amb aquest panorama tan poc encoratjador encetem
l’any 2013, un any en que l’equip de govern municipal
pretén impulsar tota una sèrie de polítiques i
estratègies adreçades a la reactivació econòmica, que
tinguin com a objectiu final la creació d’ocupació.
Amb aquest objectiu els pressupostos municipals de
l’any 2013 contemplen un augment dels recursos de
l’àrea de Promoció Econòmica del 123 % respecte al
2012 amb un increment encara molt més important
de la partida destinada a foment de l’ocupació, a costa
d’una disminució d’altres partides, principalment del
capítol d’inversions.

També hem previst portar a terme accions encaminades
a facilitar la creació de comerç i empreses de serveis
locals i continuarem amb la col·laboració amb les
empreses radicades al polígon químic per prioritzar la
contractació de persones residents al municipi.

I és que en aquests moments de dificultats, encara
que la solució definitiva a l’atur no depèn única i
exclusivament del sector públic i encara menys dels
ajuntaments, no podem estar de braços creuats i
hem d’actuar amb urgència atenent als col·lectius
més vulnerables i amb una resposta efectiva a les
noves formes de marginació o desequilibris socials,
promovent la integració de tothom al teixit social i
associatiu del poble i garantint la igualtat davant de
d’algunes persones que viuen o no al nostre poble.
Per això, des del nostre espai, volem donar un vot de
confiança cap el canvi, en el sentit que esperem que
milloraran substancialment les coses i la convivència
serà mes fàcil.
El tema de les obres també s’arrossega en el temps:
l’ampliació del Castell, el refugi de la plaça de la O,
la barana que va del porxo a la pedra rodona... es
compleix la frase: dura més que l’obra de la Seu, o de
la Sagrada Família...
Hi ha temes que també s’estan allargant en el temps,
però que hem de mirar de col·laborar per tal d’avançar
i que puguin ser una realitat el més aviat possible:
ens referim al conveni amb l’ACA per tal que les
aigües residuals de la Canonja siguin depurades per
l’empresa BASF.

La Regidoria de Promoció Econòmica i d’Ocupació i tot
l’equip de govern estan dedicant els màxims esforços
per dur a terme aquests projectes i continuen treballant
en la recerca de idees per tirar-ne endavant de nous.
El nostre objectiu és donar resposta als nostres veïns i
veïnes i en primer lloc a aquells i aquelles que més ho
necessiten i que són els que actualment estan patint
més de prop la crisis.
Tot això amb les dificultats que suposen les retallades
de les administracions estatal i autonòmica que a
diferència nostra han rebaixat els recursos destinats
al foment de l’ocupació i, a més, fan servir criteris
discriminatoris poc clars amb municipis com el
nostre, que tenen diferent color polític, quan es tracta
d’accedir als plans d’ocupació i subvencions.
emprenedora i que busca fer-se un lloc al mapa de
Catalunya i al d’Europa.
Caldrà també posar molt d’èmfasi en un altre tema
que pot esdevenir vital per la Canonja que és el
jaciment de la Boella. Cal potenciar i invertir en la
història del nostre entorn (o prehistòria), perquè això
farà que formem part de la línia del temps de les
nostres contrades.
Posem el nostre afany en que aquest 2013 tot vagi
millorant i des del nostre grup municipal així ho volem
i donem suport als temes que veiem justos i que fan
que la Canonja tiri endavant. Però també volem posar
de manifest que estem disposats a ajudar en els temes
i propostes que portin a millorar el nostre municipi i
la qualitat de vida de totes les persones que viuen i/o
treballen en aquest trosset de País.

Alguns altres dels temes importants amb els que
s’està treballant com la construcció de l’estació
intermodal i la construcció del tercer fil ferroviari,
amb tot això i si es tira endavant el projecte del BCN
Word, les nostres comarques i el nostre municipi es
poden veure immersos en una millora de llocs de
treball. Amb la projecció de tot plegat pot ser un
pont de llançament cap a formar part d’una comarca

Per acabar des de CIU de la Canonja volem dedicar
un reconeixement al regidor Juan A. Ruiz Gila que
ha deixat el seu càrrec a l’ajuntament per motius
laborals. Des d’aquí volem desitjar-li molta sort en el
seu nou camí, i que trobarem a faltar el seu caràcter
cordial i amable, així com la seva seriositat davant la
feina. Sort!

Dicho crecimiento, tanto a nivel regional como
provincial, también se dio en nuestra localidad, La
Canonja, donde el Partido Popular fue, una vez más,
la segunda fuerza más votada. Estos datos que no son
fruto de la casualidad, puesto que en las anteriores
elecciones generales, en noviembre de 2011, también
conseguimos ser la segunda fuerza más votada en
nuestra población. Evidentemente estos son unos
resultados muy buenos y que nos invitan al optimismo
y, por eso, no podemos más que daros las gracias.

puede conseguir en ningún caso desde la ruptura ni
desde la división, sino siempre desde la unidad. Así lo
han entendido nuestros votantes y así lo expresaron
en las urnas.

Gracias por hacer posible que nuestro proyecto esté
cada vez más consolidado, lo que demuestra que las
cosas se están haciendo bien. En el Partido Popular
creemos que Catalunya debe ser un reflejo de lo
que ha sido su sociedad hasta ahora: Una sociedad
integradora, diversificada, donde todos tienen y
tenemos sitio, y no una sociedad dividida, separada del
resto de España, y sin un rumbo fijo ni determinado,
como pretenden otras formaciones políticas.
Dada la actual situación económica, necesitamos
remar juntos, en la misma dirección, con un claro
objetivo: la recuperación de nuestro país. Eso no se

Gracias por ayudar a que el Partido Popular, siga
creciendo, y se haya convertido, poco a poco, en un
partido ganador en nuestra provincia, un partido que
está capacitado para luchar por ganar unas elecciones
en muchos municipios de Tarragona y también en
La Canonja, donde cada vez nuestros resultados son
mejores.
Y sobre todo gracias por confiar en el trabajo que
estamos llevando a cabo en los últimos años. Vuestro
apoyo es señal de que estamos haciendo bien las
cosas y de que debemos seguir trabajando en la
misma dirección. Y lo hacemos con más ganas todavía,
alentados por vuestro respaldo, que es la mayor de las
recompensas posibles. Seguiremos trabajando con el
mismo ímpetu para poder seguir recibiendo vuestro
apoyo.
Muchas gracias

Dia: 3 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Sortida des de l’escola i arribada a l’Ajuntament

Senalló de Contes
Dia: 6 de febrer
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca municipal

27 Challenge Ciclista La
Canonja – Trofeu d’Hivern

Dia: 23 de febrer
Hora: 3 de la tarda
Lloc: Sortida al carrer Raval, davant del Casal Social
Nova Amistat

Calçotada de germanor del
Col·lectiu de Dones de la Canonja
Dia: 24 de febrer

Berenar de Dijous Gras amb
Senalló de Contes
botifarra d’ou de l’Assemblea Dia: 6 de març
Nacional Catalana de la Canonja Hora: 5 de la tarda
Dia: 7 de febrer (dijous gras)
Hora: A partir de les 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Popular La Mina, carrer Raval 55
Tiquets: 2€ (a l’estanc Cal Quimet i a l’Agrobotiga
fins el dia 5 de febrer)

Lloc: Biblioteca municipal

Festa del barret

Senalló de Contes

Dia: 8 de febrer
Lloc: Centre Cívic
Organitza: Col·lectiu de Dones de la Canonja

Esquiada Jove

Dia:15, 16 i 17 de març
Informació i inscripcions al Punt d’Informació Juvenil

Dia: 3 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca municipal

da
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Ag

Arribada de Sa Majestat
Carnestoltes

27 Challenge
Ciclista La Canonja

La Challenge Ciclista de la Canonja
celebra la seva 27ena edició amb el seu clàssic
format de 3 curses, enguany els dies 9, 16 i 23 de
febrer:
Trofeu Sant Sebastià (9 de febrer) de 85,5 km, amb
el següent recorregut: La Canonja – Constantí - El
Morell – Vilallonga - La Selva del Camp – Coll de
la Batalla – Vilaplana – Aleixar – Maspujols - Les
Borges del Camp – Alforja – Reus – La Canonja.
Trofeu la Rambla (16 de febrer), de 86,5 km: La
Canonja – Tarragona - El Catllar - L’Argilaga –
Nulles – Puigpelat – Alió – La Secuita – Vallmoll
– El Rourell – Vilallonga - El Morell – La Canonja.
Trofeu d’Hivern (23 de febrer), de 87,5 km: La
Canonja – Reus – Vinyols – Cambrils - Montroig
del Camp - Montbrió – Botarell – Riudecanyes –
Duesaigues – Riudecols - Les Borges del Camp.

27 Challenge Ciclista La
Canonja – Trofeu Sant Sebastià
Dia: 9 de febrer
Hora: 3 de la tarda
Lloc: Sortida davant del Poliesportiu municipal

Sopar pícnic i ballaruga

Dia: 9 de febrer
Hora: 9 del vespre
Lloc: Poliesportiu municipal
Aforament limitat: Cal recollir el tiquet (gratuït) al
mateix poliesportiu abans del dia 9

Concurs de disfresses
individuals i per parelles
Dia: 9 de febrer
Hora: 12 de la nit
Lloc: Poliesportiu municipal

Rua de Carnaval

Dia: 10 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sortida des de l’avinguda la Florida i arribada a
l’Ajuntament

Vetlla fúnebre de Sa Majestat
Carnestoltes
Dia: 12 de febrer
Hora: De 6 a 7 de la tarda
Lloc: Vestíbul de l’escola La Canonja

Enterrament de la Sardina

Dia: 12 de febrer
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sortida des de l’escola i arribada a la plaça de
Catalunya on tindrà lloc la lectura del Testament

27 Challenge Ciclista La
Canonja – Trofeu La Rambla
Dia: 16 de febrer
Hora: 3 de la tarda
Lloc: Sortida a la Rambla 15 d’abril
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