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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí,
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.
SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de
9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita
prèvia.

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

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 545 308

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.

-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

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

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

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

basf?
www.lacanonja.cat
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Tots som conscients de la situació
econòmica actual i de les dificultats que estan
passant moltes famílies del nostre entorn. La
taxa d’atur continua pujant, la gent no té feina ni perspectives de trobar-ne. També tenim
un ventall de persones que ja no reben cap
prestació ni ajut econòmic i tenen fills al seu
càrrec que no poden atendre com es mereixen.
Aquest panorama tan desolador és el que ens
envolta i no podem estar parats sense fer-hi
res.
Des de l’Ajuntament sempre hem estat molt
sensibles a aquesta problemàtica social, però
ara encara més, ja que són moltes les famílies
que ens demanen ajut i de vegades no podem
arribar a tothom com voldríem.
El que sí que podem fer des del govern de la
Canonja és ajudar a aquelles persones i empreses que fomentin l’ocupació en el nostre
municipi, per això hem creat un programa
d’impuls i foment de l’ocupació per incentivar
la creació de llocs de treball.
També, seguint amb les polítiques actives
d’ocupació, l’Ajuntament de la Canonja estableix ajuts als nous emprenedors i afavoreix la
creació i establiment de noves empreses en el
municipi. D’aquesta manera el que volem és que la Canonja sigui un poble viu i actiu, amb
moviment empresarial que generi activitat i que es contracti gent d’aquí.
Des de la regidoria d’ocupació s’està visitant les empreses del terme municipal i dels voltants
per oferir la borsa de treball de l’Ajuntament de la Canonja i establir convenis de col·laboració.
Una tasca molt important que no obté resultats a curt termini, però que cal donar-li el pes
merescut.

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

Ajuntament de
la Canonja
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I novament, es
va fer l’Impossible

Un cop més, i ja en fa vuit, el festival Impossible ha portat al nostre poble un ampli ventall
de màgia i els artistes més actuals.
Tant en els actes de carrer com en els que es dugueren a terme al teatre de l’Orfeó Canongí, hem pogut
observar un notable creixent de públic. Aquest fet,
possiblement té a veure amb la qualitat artística
dels diferents actes i amb l’objectiu del Patronat de
Cultura de mantenir la qualitat amb uns preus força
assequibles, especialment per al públic familiar que
és el que aporta més espectadors al festival.
La màgia, el clown i
l’espectacle de carrer han
sabut respondre a les expectatives d’un públic
cada cop més entregat.
Des del Patronat de Cultura, ja està començant a
preparar l’impossible 2014
amb la il·lusió de sempre i
noves idees que pretenen
una participació més activa del públic al festival.

La festa de la
municipalitat
consolida els
seus actes
Tot i que la festa del 15 d’abril té una
important vessant institucional que es reflexa en
el seguici de la Corporació i els parlaments de les
autoritats, la seva vessant participativa per part de
les entitats va consolidant aquesta diada. Així, a més
a més dels diferents actes organitzats per la regidoria
de festes consistents en la paella popular, activitats
infantils i balls, hem pogut gaudir d’activitats
preparades per diverses entitats canongines adreçades
al públic en general.
D’entre tots els actes, cal destacar de manera especial
el bateig del grup de diables canongins als que, des
de l’Ajuntament de la Canonja, desitgem una llarga i
“sorollosa” trajectòria.
Cal fer esment també de la participació de les llars
canongines que un cop més han engalanat el seus
balcons amb la bandera del poble mostrant així el
record d’una fita aconseguida l’any 2010.

Impermeabilització
del soterrani del
Poliesportiu
Durant el passat mes d’abril s’han dut
a terme unes obres de reparació i manteniment al
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana. Aquestes han
consistit en la substitució i impermeabilització de la
canal perimetral de recollida d’aigües de les platges
de la piscina. Aquesta canal provocava, en episodis
de fortes pluges, l’entrada d’aigua al soterrani del
poliesportiu, amb les conseqüents molèsties per als
seus usuaris.
Les operacions han estat d’una banda l’arrencada
de la canal existent, la impermeabilització de la
seva base, la col·locació d’una nova canal amb
més capacitat d’evacuació de les aigües i una nova
connexió d’aquesta canal fins al desguàs general de
l’edifici.

Vestidors de la
Guàrdia Municipal
Durant la primera setmana de juny entraran en funcionament els vestidors de la Guàrdia
Municipal. Aquests s’han ubicat a la segona planta
de l’edifici del carrer Raval, número 6. Les obres, que
han estat executades per la Brigada Municipal, han
consistit en l’adequació de l’espai existent, on s’han
distribuït un vestidor per homes i un altre per dones,
amb els corresponents espais de dutxa, armariets,
lavabos, etc... S’han adequat també dos espais destinats a ús comú dels guàrdies, un consistent en la
sala de brífing (espai de reunions diari on es reparteixen tasques i ordres de treball) i un altre destinat
a l’ús d’office.

El bateig dels Diables de la Canonja
Durant la Festa de la Municipalitat, el dia 13
d’abril, la Canonja també va poder celebrar el bateig de
la colla de diables del poble, els Diables La Nova Amistat.

foc. L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, els regidors
de Cultura i de Festes, Salvador Ferré i Francesc Roca
i el president de la Nova Amistat, Pau Veciana, van
encendre els sortidors.

Els diables d’Alforja i els de la Pobla de Mafumet van ser
els padrins del nou ball de diables. Les colles van desfilar
sense foc des del carrer Raval, fins a la Plaça del Castell
on els diables de la Pobla de Mafumet i els de la Canonja van recitar uns versots. Per mostrar el seu agraïment,
els diables homenatjats van entregar plaques commemoratives a les colles padrines, a l’Ajuntament de la Canonja i a l’entitat La Nova Amistat. I va arribar l’hora del

Un cop batejats i amb el foc ben encès, les tres colles
de diables van iniciar la cercavila fins a la Rambla 15
d’abril.
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El dia del bateig del ball canongí va ser un dia molt
especial, ple de nervis i emocions, pels diables i pels
seus tabalers i esperen ben aviat tenir al Llucifer i a la
Diablessa per a ser un ball de diables del tot complet.

Fins el dia 3 de maig es va poder visitar al Castell de Masricart l’exposició
de la canongina Montse Gras. L’esclat de color de les seves pintures ha omplert les
parets de la sala d’exposicions.
L’acte d’inauguració, que va coincidir amb el dia del seu sant, va comptar amb la
presència de nombrós públic. L’èxit de l’exposició ha deixat també un molt bon sabor
de boca a l’artista que farà donació d’una obra seva al Patronat de Cultura, que ha
col·laborat activament perquè aquesta exposició es portés a terme.

Jujol
Arquitecteartista
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Èxit de l’exposició de pintura
de Montse Gras

Entre el 10 i el 28 de maig, s’ha pogut visitar al Castell de Masricart
l’exposició “Jujol Arquitecteartista” que ha mostrat al nostre poble la vessant més
artística del reconegut arquitecte representant, del modernisme a la Canonja.
La visió sobre el treball de Jujol al camp de Tarragona, s’ha complementat amb diferents elements gràfics que han posat a l’abast del públic el treball de l’arquitecte
a municipis de Barcelona. Algunes d’aquestes obres les va realitzar de manera
conjunta amb Antoni Gaudí.
Francesc Roig, el dia de la inauguració, va parlar també de la relació de l’artista
amb la Canonja i així es va descobrir en diferents plafons que també formaven
part de l’exposició.
Aquesta mostra ha estat organitzada pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart amb la col·laboració de l’Arxiu Jujol.

Música i ball al Sant
Jordi de la Gent Gran
Des de fa uns anys, la Gent Gran celebra la diada de Sant Jordi de manera musical. La Coral de la Llar de Jubilats ofereix un concert i els participants
als tallers de balls en fan una demostració. Enguany, entre familiars i amics, més
de 130 persones van celebrar el Sant Jordi a la plaça de Catalunya. Finalment,
per cloure aquest acte organitzat per la regidoria d’Acció social i Ciutadania, hi
va haver piscolabis.

Les Flors a la Llar d’Infants
Del 22 al 26 d’abril, la llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
va celebrar la XXIX Setmana de la llar d’infants. Aquest any vam dedicar-la a
LES FLORS. I durant tota la setmana vam treballar aquest tema d’una manera
molt més directa i amplia, fent diferents activitats tant a dins com a fora de
la llar. Podríem anomenar algunes activitats com: decorar el pati com un gran
jardí amb flors fetes pels nens i plantant jardineres, murals, una excursió a la
granja-escola, flors per menjar, maquillatge....... i per acabar una gran festa
de la primavera al patí, on vam berenar tan grans com petits. Volem agrair
la col·laboració l’Ajuntament de la Canonja, al Patronat de Cultura, a l’AMPA
escola La Canonja i a Indalecio Garcia.
També en agradaria recordar que ja ha començat el període de preinscripció i
que encara hi ha places disponibles.
Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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Colònies i música

David García
campio de Catalunya
i subcampió
d’Espanya de judo

Les colònies a l’Escola La Canonja
Aprofitant que arriba el bon
temps, els alumnes de segon, quart i sisè de
l’Escola La Canonja han gaudit de les ja tradicionals colònies de final de cicle, les quals
ens permeten quantitat d’objectius diversos,
treballar la cohesió i les relacions dels diversos grups de l’escola, així com diversos aspectes didàctics que complementen el treball realitzat a l’escola, sense deixar l’aspecte
lúdic amb jocs i activitats de grup.

El canongí, David García Torné, es va
proclamar campió de Catalunya en la categoria de
cadet (sub 18) en el Campionat de Catalunya de
Judo que es va disputar a Barcelona el passat 20
d’abril. I el tercer cap de setmana de maig, a Galícia,
va quedar subcampió al XIII Campionat d’Espanya
de Judo en Edat Escolar de la categoria Cadet masculí de -55kg.
Els alumnes de segon van estar a Prades, els de
quart a la casa de colònies de les cases de Poblet
i els de 6è, com a finalització dels anys a l’escola,
a Santa Maria de Palautordera (el Montseny) en
unes colònies amb un treball específic sobre les
emocions.

Trobada de corals de primària
El passat dia 11 de maig la coral de l’Escola
La Canonja va actuar al Complex educatiu de Tarragona,
a la trobada de corals de Primària 2013. Es van reunir
un grapat de corals oferint un concert molt variat, amb
cançons d’estils i procedències diferents. Vam concloure
el concert amb tres cants comuns i tot seguit van fer un
refrigeri per tots els cantaires participants.

Cantània
El passat 27 de maig els alumnes de 4t van actuar a l’Auditori de Barcelona oferint la cantata “Ha passat un àngel” amb moltes altres escoles d’arreu de Catalunya. Es van reunir un 800 alumnes. La cantata l’havien
estat preparant durant tot el curs i van ser acompanyats per una orquestra i director de cor professionals. Moltes
famílies no es van voler perdre aquest esdeveniment i van assistir al concert.
Escola La Canonja

“Els miserables” a l’institut
El passat dia 23 d’abril, l’Institut Collblanc es va vestir de gala per celebrar Sant Jordi. En el nostre
intent de seguir innovant any rere any, aquest curs s’ha engegat una nova activitat per promoure valors tan
importants i necessaris com l’amistat i la companyonia. Així, durant més d’una setmana, els alumnes podien
deixar als seus amics i amigues cartes anònimes en una caixa feta per a tal efecte. La gran majoria d’estudiants
van rebre no una, sinó moltíssimes missives en una data tan significativa a Catalunya.
Però la celebració no es va quedar aquí, vam tenir també actuacions tant per a primer com per a segon cicle i,
per descomptat, el concurs literari. Tampoc podem oblidar els nostres joglars que per segon any, acompanyats
per la guitarra del professor de música, van deixar versos a cada aula. Per arrodonir una jornada magnífica, la
venda de les roses dels alumnes de quart va ser un èxit i això, sens dubte, els ajudarà per finançar el seu desitjat
viatge de finalització d’etapa a Berlín.
No volem acabar aquest article sense nomenar que per a final de curs els alumnes de quart han representat
a l’Orfeó Canongí el musical d’Els Miserables, basat en la novel·la de Víctor Hugo. Aquesta representació ha
suposat un gran repte tant per als estudiants com per als professors.
Institut Collblanc
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Malgrat haver estat un mes lesionat, el judoka canongí, va anar més enllà de la seva categoria i el
dia 6 d’abril ja va competir al Campionat d’Espanya
Junior disputat en Villaviciosa de Odón (Madrid),
quedant tercer. El dia 13 d’abril, en el Campionat de
Catalunya en categoria Absoluta(Senior) disputat a
Barcelona, va tornar a pujar al podi en la tercera
posició.
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Senalló de Contes al sortir de l’escola

El dimecres 5 de juny,
la Biblioteca de la Canonja, posa
fi al Senalló de Contes 2013 amb
un fantàstic espectacle de contes. Albert Estengre, narrador
de contes, portarà la història de
L’oca d’or.
A veure si ajudeu a l’Albert a
explicar el conte. Potser us disfressareu. El més segur és que us
fareu un tip de riure.
Un any més, la Biblioteca agraeix
a tots els conta-contes voluntaris que fan possible aquest cicle.
Aquesta edició és la primera que
es realitza el primer dimecres de
cada mes i ha estat tot un èxit
de públic!

ca
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Un estiu de contes

Visita de l’escriptora Margarida Aritzeta com a cloenda del
Grup de Lectura 2012/13
Per altra banda el mes de juny també és la data de termini del Grup
de Lectura 2012-2013.
Aquesta activitat va dirigida a un públic que comparteix el gust per la lectura
i troba en el grup un espai on trobar-se i intercanviar opinions sobre el que
es llegeix.
Enguany s’han fet 8 trobades de lectures diverses. Per acabar el cicle, la Biblioteca ha convidat a l’autora Margarida Aritzeta que presentarà la seva nova
novel·la El pou dels maquis. L’escriptora també farà una projecció de diapositives amb els documents que li han servit per elaborar la novel·la.

“Corria l’estiu de 1946 quan van
passar la frontera, carregats amb
macutos feixucs i un punt de llum
a la mirada. Nou mesos més tard,
el pou que havien començat a cavar es va quedar a mitges i la runa
va colgar la seva història entre
silencis i pors. Van ser uns temps
de privacions, tortures, presons
i morts, però també de coratge,
amors i rialles i corregudes furtives sota els ametllers florits. Per
aquells temps, els nens i nenes de
la guerra es feien adults molt de
pressa i aprenien a oblidar el que
vivien de dies per poder dormir a
les nits. A penes ens ho han explicat.” (Extret de Cossetània)
				

Al juliol, tots els dimecres són de
conte
Amb l’arribada de l’estiu la Biblioteca torna a explicar contes els dimecres a les 11 del matí. Després de cada conte farem una manualitat relacionada amb
la història i omplirem el mural del País dels
Contes amb els adhesius dels llibres que
anem llegint.

A l’estiu, canvi d’horari
A finals de juny, coincidint amb el fi de curs escolar, la Biblioteca canviarà el seu horari habitual i, de dilluns a divendres, obrirà tots
els matins.
Durant el mes d’agost estarà tancada.
Podeu consultar l’horari i les activitats d’estiu a la secció
de la Biblioteca de la web de l’Ajuntament de la Canonja
www.lacanonja.cat.

La lectura a l’abast de tothom
Des de principis de maig la Biblioteca, conjuntament amb l’Escola
d’Adults, ha engegat una iniciativa nova de foment de la lectura. Es tracta de
facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores de diferents tipus, tant
en català com en castellà. Així un cop a la setmana el grup es reuneix per llegir
en veu alta llibres de lectura fàcil.
Si en voleu formar part us hi podeu apuntar tant a la Biblioteca com a l’Escola
d’Adults.
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Els voluntaris,
l’ànima del Casal d’estiu

Enguany fa 19 anys que se celebra el Casal d’Estiu de la Canonja. I, a més de tots els infants que hi
participen, dels monitors i de l’equip directiu, hi ha una figura molt important dins del funcionament del casal: els
pre-monitors.
Els pre-monitors són joves de 15 i 16 anys que, de forma voluntària, participen en el funcionament del casal
donant un cop de mà tant als petits com als mateixos monitors. A més a més, els voluntaris són els encarregats
de donar vida als personatges del centre d’interès de cada edició del Casal d’estiu. Es podria dir que són l’ànima
de la festa.
Un cop més, les regidories d’Acció social i Ciutadania i de Joventut, conjuntament amb la Fundació Privada Enxarxa, han engegat la formació d’aquest voluntaris amb un objectiu a curt termini, donar suport al casal d’estiu infantil i a les activitats de la resta de l’any, i un altre a llarg termini, durant 3 anys es formaran en el món del lleure
per acabar sent monitors de lleure infantil i juvenil.

Superherois i
malignes els
protagonistes del
Casal d’estiu 2013
Any rere any, el Casal d’Estiu omple l’estació més calorosa d’aventures. En aquesta edició, del 25 de juny
al 9 d’agost, els infants entraran en el fantàstic món
del còmic, dels superherois i dels malignes. Als jocs, als
esports, a la piscina, al taller de teatre, a les cançons...
enguany s’hi afegiran els tallers de còmics.

Casal d’Estiu Jove “Estiu Actiu”
La tercera edició de l’Estiu Actiu ja és aquí! Vine al Punt d’Informació Juvenil o a l’Espai Jove i apunta-t’hi!!!

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCIONS AL
PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL DE DIMARTS A
DIVENDRES DE 10 A 13 HORES
Tel.: 977 546 029
joventut@lacanonja.cat
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PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA
Obertura de les instal.lacions:

El preu dels cursets de natació serà de:

Del 8 de juny al 8 de setembre
12:00 a 20:00 dies laborables
10:00 a 20:00 dissabtes i festius

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

Horari nocturn:
Del 13 de juliol al 3 d`agost
Tots el dissabtes de 22:00 a 1:00 h

L´activitat d´aquagym tindrà un cost de:
23,80 € per als no abonats al poliesportiu
11,50 € per als abonats del poliesportiu

Cursets de natació:

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

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

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

Curset de natació per adults:

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

Dilluns, Dimecres i Divendres

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

Aquagym:
Del 18 de juny al 11 de juliol
Del 16 de juliol al 8 d`agost

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

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

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

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

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

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

PREUS
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ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2013 LA CANONJA

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà afegir
el cost del carnet.
Preu carnet a pagar en la 1ª compra
Preu carnet a pagar per pèrdua

6,20 €
3,10 €

Entrada Nocturna

1,70 €

Abonaments menors de 14 anys
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

1,80 €
12,90 €
17,60 €
22,50 €
54,30 €

Abonaments majors de 14 anys
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

2,90 €
17,60 €
28,00 €
32,50 €
65,10 €

Abonaments residents jubilats o pensionistes
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual
Abonament temporada familiar cònjuges

1,25 €
9,00 €
12,30 €
15,75 €
38,00 €
87,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges
més 1 fill menor de 16 anys
Abonament temporada familiar cònjuges
més 2 fills menor de 16 anys

97,80 €

Abonament família nombrosa

130,30 €

113,00 €
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3a edició dels 10 K
de la Canonja

El Club Excursionista de La Canonja, amb
el suport de l’Ajuntament de la Canonja, ha organitzat la 3a edició dels 10 K. La cursa, que està inclosa
a la Lliga Champion Chip de les comarques de TGN i
a la Challenge 10K, es durà a terme el proper dia 23
de juny. La sortida serà a les 9 del matí, des del carrer Marian Fonts i Ciurana, davant del poliesportiu
municipal, i el recorregut serà de 10km, dues voltes
de 5km.
Una vegada s’acabi la cursa dels 10 K, es faran curses
de promoció per a nens i nenes des dels 3 fins als
14 anys.
Les inscripcions es poden fer des del web
www.tretzesports.es
(Preu de la prova: 12 € federats, 15 € no federats
assegurança inclosa).

Programa Impuls
i Foment de
l’Ocupació 2013,
al municipi de la
Canonja
El passat dia 4 d’abril, el ple de l’Ajuntament
de la Canonja, va aprovar tota una sèrie de mesures
adreçades a incentivar la creació de llocs de treball, a fomentar l’establiment d’empreses i impulsar
l’emprenedoria en el nostre municipi. L’objectiu és facilitar ajuts a totes aquelles empreses que contractin
persones aturades de la Canonja així com la implantació de noves empreses i noves activitats empresarials
de petits emprenedors.
Mitjançant aquests ajuts es pretén incentivar econòmicament a les empreses i per això s’hi destina una
partida del pressupost de l’Ajuntament de la Canonja
per a l’any 2013.
Les quantitats dels ajuts es divideixen en dues línies. La
primera està destinada a aquelles empreses que contractin persones aturades del municipi de la Canonja
inscrites a la borsa de treball municipal. Aquestes empreses rebran una subvenció de 700€ per contracte.
L’altre línia consisteix en una aportació econòmica de
2.000€ destinada a donar suport i contribuir a l’èxit de
les noves iniciatives empresarials que s’implantin en el
nostre municipi.
L’aposta d’aquest Ajuntament, malgrat la situació de
contenció econòmica actual, és treballar per l’ocupació
vers la formació, sense oblidar que la finalitat és que
tots els ciutadans del nostre municipi puguin optar a
un lloc de treball digne i que el teixit empresarial trobi
el suport necessari per pal·liar la situació econòmica
actual.

La Canonja posa en
marxa el programa
“Anem per feina”
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
la Canonja ha posat en marxa el programa “Anem per
feina” destinat a la gent jove del municipi que no ha
acabat els estudis i tampoc té feina, per tal de formala en un ofici.
El primer mòdul de polimanteniment està adreçat a joves d’entre 16 i 22 anys que tinguin ganes d’aprendre
i buscar feina. En aquesta primera fase hi ha vuit nois
que han estat seleccionats per participar en el taller.
El curs és fonamentalment pràctic, s’ensenya als joves tasques de fusteria, electricitat, fontaneria... i en
acabar es completa la formació fent tasques de l’ofici.
També s’ofereix suport per trobar feina de l’ofici que
s’ha après.
L’objectiu del programa “Anem per feina” és aprendre ràpid un ofici per poder trobar un lloc de treball
o fer un curs reglat, tal i com explica la regidora de
Joventut Lucía López. “Hi ha molts joves en la mateixa
situació i els hi volem donar l’oportunitat a tots des
de l’Ajuntament”.
L’Ajuntament de la Canonja està apostant per polítiques de formació i ocupació pel jovent i per això, cap
al mes d’octubre, s’iniciarà un nou mòdul formatiu
amb l’objectiu de dotar de coneixements pràctics a
nous alumnes.
Els joves interessats en el programa “Anem per feina”
poden adreçar-se al Punt d’Informació Juvenil (Carrer
Raval, 25) o trucar al telèfon 977546029.

25 any de gegants
Els gegants canongins Bià i Esperança enguany fan
25 anys i el Grup de Gegants de l’Orfeó Canongí,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja,
ha organitzat una festa per a celebrar-ho.
Des de fa un quart de segle que aquesta parella surt
a ballar i animar les festes majors canongines i, fins i
tot, les d’altres pobles. I per a commemorar-ho, el 13
de juliol, s’ha convidat a prop d’una desena de colles
geganteres perquè acompanyin en aquest dia tan
especial als gegants canongins. La festa començarà
a la tarda amb una plantada a l’avinguda de les Garrigues per iniciar, des d’allí, la cercavila fins a la font
del carrer Raval, on es farà una ballada de tots els
gegants.
Per a posar punt i final a la diada, a la plaça de Catalunya, se celebrarà un sopar popular amb pastís
d’aniversari per als gegants homenatjats.
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Pista skatepark
Durant el mes de maig s’han iniciat les
obres d’adequació d’una part de l’aparcament de
BASF del camí de la Coma per poder-hi instal·lar el
skate park municipal. Aquestes obres han consistit
en l’execució d’un tancament perimetral, per tal
de separar el skatepark de la resta d’aparcament i
adossat a la tanca s’ha executat un banc de formigó
patinable. S’ha adequat també el paviment a base
d’una solera de formigó per tal que sigui patinable
i s’ha col·locat un nou punt d’il·luminació per tal
d’adequar el nivell lumínic al nou ús. Properament
es procedirà a la instal·lació del mobiliari associat
als elements patinables.
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El camp, organitzat per l’entitat “La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat” amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Canonja, està inclòs en l’oferta de
lleure de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu principal del camp de treball és la restauració
de l’entorn natural de la Riera de la Boella a la Canonja.
El projecte s’emmarca en el programa de restauració
ambiental d’aquesta riera que l’entitat organitzadora
està desenvolupant.
Se seguirà una metodologia basada en el coneixement
del medi i la seva interpretació, el treball en equip,
l’autogestió del camp, la convivència entre els membres i la descoberta de l’entorn proper. Es faran tasques
de restauració ambiental com retirada de residus de la
Riera, eliminació de canya americana, reforestació fluvial, restauració de murs de pedra seca, entre d’altres.
També s’actuarà a la zona propera al jaciment arqueològic de la Boella, per tal de millorar-hi els accessos.

La Federació Catalana de Ciclisme ha
designat a la Canonja com a seu del Campionat de
Catalunya per les categories elit i sub-23. La cursa,
de 141,5km. se celebrarà el proper diumenge 9 de
juny, organitzada pel Club Ciclista la Canonja amb el
suport de l’Ajuntament de la Canonja.
Els primers 24 km del recorregut es realitzaran en 4
voltes per circuit semi-urbà, sortint del carrer Raval
a les 10 del matí. El recorregut complet passarà per
les següents poblacions La Canonja – Constantí – El
Morell – Vilallonga del Camp – La Selva del Camp –
Vilaplana – Alforja – Les Borges del Camp – Botarell
– Riudecanyes – Duesaigües – Riudecols – Botarell
– Montbrió del Camp – Vinyols – Reus – La Canonja,
amb els Colls de la Batalla i de la Teixeta com a punts
més alts.

Els participants al camp de treball s’allotjaran a l’Escola
de la Canonja i a més a més de les tasques pròpies del
camp, també faran descobertes pel poble i les seves
entitats.

Surt a la fresca
amb l’humor
d’Enric Company

El proper dia 27 de juliol, amb la voluntat
de complementar els diferents actes que les entitats
organitzen durant el mes de juliol, el Patronat de
Cultura del Castell de Masricart ha previst l’actuació
del monologuista tarragoní Enric Company a la
plaça del Castell a 2/4 d’11 de la nit.
La Canonja s’afegeix d’aquesta manera a la gira que
Enric Company farà aquest estiu per moltes localitats del nostre país i que tindrà l’humor com a fil
conductor.

La Revetlla
de Sant Joan
La festa de la nit de Sant Joan, que cada any organitza la regidoria de Festes de l’Ajuntament de
la Canonja, enguany s’enriqueix amb un element
nou, els Diables. Així doncs, als tradicionals actes d’aquesta nit al poble, s’hi afegeix, després
del pícnic popular, el ball de diables a càrrec dels
Diables La Nova Amistat de la Canonja.
Els Diables també acompanyaran al Motor Club
la Canonja a buscar la flama del Canigó a la veïna localitat de Reus i la portaran a la plaça de
Catalunya.
Posteriorment, a partir de 2/4 de 10 l’Ajuntament
posarà a disposició de tothom taules i cadires
per tal de realitzar un sopar pícnic que estarà
amenitzat amb música i a 2/4 de 12 de la nit
es farà la ballada dels diables i encendran la foguera.

Espais Culturals de la Gent
Gran Activa
Donant la benvinguda a l’estiu, des de l’Àrea d’Acció social i Ciutadania, se celebra el
final de curs amb tot un seguit d’activitats adreçades als pensionistes i jubilats de la Canonja.
Els Espais Culturals d’enguany es duran a terme entre l’1 i el 17 de juny. Es realitzarà l’entrega
de diplomes dels diferents cursos, una sortida cultural a Tarragona, cine-fòrum, exhibició de
gimnàstica de la Gent Gran Activa, concurs de pastisseria... entre altres activitats.
Com a cloenda de les jornades, el dia 17 de juny a les 5 de la tarda, se celebrarà el Festival de
Final de Curs amb la Coral, una exhibició de ball de la Gent Gran i un piscolabis, al Centre Cívic.
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Per segon any consecutiu, del 14 al 28 de
juliol tindrà lloc un camp de treball per a joves de 15 a
17 anys a la Riera de la Boella.

La Canonja, seu
del Campionat
de Catalunya de
ciclisme en la
modalitat de ruta
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La Riera de la Boella
acollirà un nou camp
de treball
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1a edició del
Voluntariat per la
llengua al poble

El passat 3 de maig, la sala noble del Castell de Masricart va acollir la presentació de la 1a
edició del programa “Voluntariat per la llengua” a la
Canonja. L’acte va consistir en l’explicació del projecte, la presentació de les parelles participants i el
lliurament de material complementari.

Aquest programa, que s’inicia per primera vegada al
nostre poble, compta ja amb una llarga trajectòria en
altres municipis. Va néixer l’any 2002, al CNL de Cornellà i donat l’èxit de l’experiència el programa es va
fer extensiu als altres CNL.
Un dels objectius previstos per l’Ajuntament serà impulsar una campanya entre els comerços i les entitats
de la Canonja per tal que s’adhereixin al programa i
facilitin l’ús de la llengua catalana a les persones aprenents i a tota aquella persona que mostri voluntat de
fer-ne ús, garantint-los l’atenció en català.

Cal puntualitzar que hi ha hagut més persones inscrites al programa, però que en aquesta edició no ha estat possible d’aparellar-les per motius de disponibilitat
horària dels participants. Les inscripcions, no obstant,
continuaran obertes indefinidament. Cal posar-se en
contacte amb l’Escola d’Adults (escolaadults@lacanonja.cat o al tel. 977556067 els divendres, de 16 a
19h) o amb el CNL de Tarragona (tarragona@cpnl.cat,
tel. 977243527).

A l’acte hi van assistir la regidora d’Ensenyament,
Mila Carreté, la directora del Consorci de Normalització Lingüística de Tarragona, Rosa Ibars, el dinamitzador del Voluntariat per la llengua, Gerard Escarré, i la mestra d’Adults del poble, Montserrat Solé
i les 3 parelles inscrites per aquesta primera edició:
Marta Arjona, Teresa Guinovart i Montserrat Olivé, com a voluntàries i M. del Mar Rubio, Ricardo
Zambrana i Carmen Lorente, com a aprenents. També van acompanyar l’acte el primer tinent d’alcalde,
Salvador Ferré i la regidora d’Acció Social i Ciutadania, Francisca Márquez, així com familiars i amistats
dels participants.
Es tracta d’un programa que facilita als aprenents
de català de l’Escola d’Adults del poble, que tenen
uns coneixements bàsics de la llengua, que la puguin
practicar comptant amb la col·laboració de persones catalanoparlants del mateix municipi, 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 Tarragona, 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 parlar en català amb la seva parella
lingüística.

La recta final del Canonjamusic
El Canonjamusic arriba a la seva recta final, aquest mes de juny els protagonistes seran A Tok, Mierda Interna i Alex Sunrise.

p àg. 12

En
oc
bl
La Guàrdia municipal de la Canonja en funcionament
El passat 1 de maig es va produir el relleu
de la guàrdia urbana de Tarragona per la guàrdia municipal de la Canonja que assumeix des d’aquest moment les competències en matèria de trànsit, control
d’ordenances així com la col·laboració amb el cos de
mossos d’esquadra en temes de seguretat ciutadana
ja que és el cos competent en aquesta àrea.
L’objectiu de l’Ajuntament és disposar del servei 24
hores en tres torns durant tot l’any. En una primera fase es produeix un desplegament d’un total de 5
agents més el seu responsable, el cap de seguretat,
i posteriorment s’incorporarien tres agents més que
completarien la plantilla.
Pel que respecta a les competències de la guàrdia
municipal, inclouen el control de les ordenances municipals, així com el control d’obres, llicències, medi
ambient, etc. Pel que respecta al trànsit, el nou cos
vetllarà pel compliment de les normatives i les seves
competències són gairebé del 100% a excepció dels
il·lícits penals que serien competències del cos de
mossos d’esquadra, els quals també estan facultats
per denunciar qualsevol infracció de trànsit dins el
nostre casc urbà.
En el tema de seguretat ciutadana, el cos competent
és el de mossos d’esquadra i tots els delictes contra
el patrimoni, les persones, danys, violència de gènere,
etc., s’han de denunciar a la comissaria de Camp Clar,
tot i que la guàrdia municipal està obligada legalment
a prestar la seva col·laboració als cossos i forces de
seguretat.

Presa de
possessió dels
guàrdies
municipals de
la Canonja

Els telèfons que disposa el nou cos de seguretat són
els mateixos que ja tenia la guàrdia urbana de Tarragona - 977 54 80 81 i 606 239 911 – en horari de
07’00 h a 21’30 h, però per qualsevol emergència greu

fora d’aquesta franja horària, la recomanació és trucar al 112 perquè es puguin activar els mitjans més
adients a la situació. L’adreça de correu electrònic és
guardiamunicipal@lacanonja.cat

Els cinc agents de la Guàrdia Municipal de la Canonja, el passat 30 d’abril, van prendre possessió
del càrrec en un acte protocol·lari celebrat al Castell de Masricart. Els agents van jurar el càrrec davant de
l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, que estava acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil de la Canonja, Francisco Rodríguez i el conseller de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Tarragona,
Carles Castillo, entre altres autoritats de diferents cossos de seguretat.
Després de l’acte protocol·lari, que va reunir unes quaranta persones, entre autoritats, convidats i famílies, es
va fer un reconeixement a la tasca que ha dut a terme la Guàrdia Urbana de Tarragona durant aquests anys
al municipi.

p àg . 13

P
m or t
un av
ic eu
ip s
al
s

Salvador Ferré Budesca

Una nova reforma educativa,
i van...
El govern del Partit Popular sembla decidit
a tirar endavant una nova reforma educativa sense
buscar cap mena de consens previ, saltant-se les
recomanacions del Consell d’Estat i que compta amb
una forta oposició de diferents sectors, des de la
comunitat educativa (sobretot a l’escola pública) fins
a la pràctica totalitat de l’arc polític parlamentari i els
sindicats. El passat 17 de maig el Consell de Ministres
va decidir remetre a les Corts Generals el projecte
de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), la setena norma educativa en trenta-set
anys de democràcia.
Una llei que d’aprovar-se tal i com està redactada
suposarà torpedinar tots el avenços aconseguits en
l’educació pública des de la transició democràtica.
Com diu l’ex-ministre d’educació socialista del 1982

Cori Roca Vila

al 1984, José Ma. Maravall, “ El artículo 27 de la
Constitución constituye el verdadero pacto educativo
y la política educativa que se está siguiendo y la nueva
ley significan una ruptura de ese pacto educativo”.
Un dels aspectes més greus és la introducció dels
exàmens des dels primers cursos, una pràctica
gairebé desterrada als països europeus del nostre
entorn, que suposarà l’establiment de diferents
velocitats i segregarà els alumnes des de molt joves.
També s’obre la porta a la discriminació de gènere als
centres privats i concertats i, eliminant l’assignatura
d’educació per la ciutadania, es farà que s’hagi de
tornar a estudiar obligatòriament, fins i tot a l’escola
pública, religió o la seva alternativa (Valors Culturals
i Socials a primària i Valors Ètics a secundària) i la
seva qualificació comptarà com la de qualsevol altra
matèria per establir la nota mitjana.
Amb aquest últim aspecte, el govern s’ha plegat
a les exigències de la Conferència Episcopal i
no es comporta com un govern d’un estat laic i
aconfessional que hauria de garantir la separació
entre Església i Estat.
La reforma del ministre Wert també suposa una
invasió de les competències en matèria educativa que
recull l’Estatut i el model d’escola catalana que tants
èxits ens ha reportat els darrers trenta anys, volentse carregar un sistema, el de la immersió lingüística,

Els darrers temps, amb els Governs espanyols menys
dialogants de tota la democràcia, aquesta tendència
s’ha accelerat i des de Catalunya s’ha pres consciència
que no es podia ni es volia seguir així.
Els catalans i catalanes tenen dret a viure millor i això
no és cap utopia: és possible.

Hem d’anar endavant:

Catalunya sempre s’ha distingit per la
seva capacitat de progressar – econòmicament, i a
nivell social i nacional –, fet que ens ha apropat a
les economies europees. Malgrat aquesta capacitat, fa
molts anys que Catalunya arrossega un llast i que, tot
i els esforços, no s’ha pogut superar: la seva relació en
desigualtat de condicions amb l’Estat espanyol.
Catalunya sempre ha aportat més del que ha rebut:
hem estat un contribuent net en les nostres relacions
amb l’Estat i la contrapartida, en tots sentits, governés
qui governés a Espanya, ha estat l’ofec i el fre.

Amb els recursos que generem com a país, Catalunya
no estaria passant aquesta crisi econòmica mundial
com l’estem passant. No caldria que la nostra gent
patís el que està patint.
Malgrat les limitacions, el Govern de Catalunya manté
el seu compromís amb les persones. Una de les tres
grans prioritats del Govern de Catalunya continua
sent la de garantir els pilars de l’estat del benestar i
així ho materialitza mantenint el seu elevat pes en els
seus pressupostos.
En primer lloc, és injust que l’Estat ens obligui a
complir un objectiu de dèficit inassolible i injust quan
Catalunya ja fa més de dos anys que fa els deures.
Però és encara més injust que ens obligui a reduir el
dèficit per la via més social. Si tenim un pressupost en
què el 70% del pressupost de la Generalitat es destina
a despesa social, demanar que reduïm un volum tan
important de recursos és demanar-nos que toquem

avalat per les lleis, els tribunals i els experts que
garanteix la cohesió social i la no segregació per raons
de llengua. Curiosament el que també contempla
el projecte de llei, és destinar fons a centres privats
de Catalunya per subvencionar l’ensenyament en
castellà, mentre es retalla el pressupost en educació
que passarà del 4,9% del PIB el 2010 al 3,9% el 2015.
Unes retallades de les que el govern català també
n’és responsable i que van des de no cobrir les baixes
mèdiques del professorat fins al cap de 15 dies fins a
retallar els programes de qualificació professional, els
serveis educatius, les aules d’acollida, etc. passant per
les reduccions de plantilla, l’augment de les ràtios per
aula, la reducció de les beques de menjador, transport
i llibres, l’augment de les matrícules universitàries i
la introducció d’una taxa en la formació professional
entre altres.
Per tot això, els parlamentaris i parlamentàries
socialistes seguiran molt de prop la tramitació
d’aquesta llei i donaran suport a l’eventual presentació
d’un recurs d’inconstitucionalitat per vulneració del
dret a l’educació que contempla la Constitució. A més
a més, el PSC estarà al costat del govern de Catalunya
en la defensa de les seves competències en matèria
educativa exigint, al mateix temps, la defensa del
model d’escola pública de qualitat que el govern català
de Convergència i Unió també està posant en qüestió
amb les seves retallades.

el moll de l’os de l’estat del benestar i no hi estem
disposats.
Des del nacionalisme espanyol se’ns reclama que
ajustem per la via de la despesa més nacional (llengua,
TV3, cultura, subvencions a entitats, etc.). A part que
aquestes partides ja han patit els seus ajustos, són un
percentatge molt reduït del nostre pressupost.
Ara estem patim una reducció sense precedents dels
recursos públics. Des de 1980, cap Govern i molt pocs
ajuntaments catalans s’han vist obligats a reduir
els seus pressupostos i la Generalitat ha de fer uns
esforços inaudits i pagar-ne les conseqüències. Aquest
esforç s’haurà de tornar a fer els anys 2013 i 2014,
seran dos anys de turbulències. Però anem caminant
cap a la fase de control de les finances públiques. Això
és imprescindible perquè equival a la no dependència
absoluta del govern espanyol en aquesta matèria.
Cal mirar endavant i es necessita l’ajuda i el suport
de tothom per tirar endavant el nostre projecte: el
projecte de Catalunya i del camí cap al dret a decidir
i l’Estat propi. Serà la garantia d’un futur millor per
grans i petits, per l’educació, la salut, la feina, les
pensions, les empreses, el progrés… del nostre País.

Degut a la renúncia al càrrec del regidor del Partit Popular, Jacinto Moreno Macías, en aquest número del butlletí municipal no s’ha pogut publicar cap escrit
d’aquest grup municipal.
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Espais Culturals de la
Gent Gran
Dies: de l’1 al 17 de juny

Cloenda del Senalló de Contes
“L’oca d’or” amb el contacontes Albert Estengre
Dia: 5 de juny
Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

III Concurs de fotografia La Riera
de la Boella

Dia: 7 de juny (acte premis)
Exposició del 10 al 28 de juny al Castell de Masricart
Organitza: La Canonja 3 -Poble, Paisatge i Sostenibilitat-

Canonjamusic: A Tok
Dia: 7 de juny
Hora: 10 de la nit
Lloc: La Nova Amistat
Organitza: PIJ

Campionat de Catalunya de
ciclisme (categories elit i sub-23)
Dia: 9 de juny
Hora: 10 del matí
Lloc: sortida des del carrer Raval
Organitza: Club Ciclista de la Canonja

Conferència “El significat dels
conceptes PAÍS, NACIÓ i ESTAT”, a càrrec d’Eva Marrugat i
Mas
Dia: 13 de juny
Hora: 8 del vespre
Lloc: Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
(Plaça Mestre Gols, 2)
Organitza: ANC La Canonja

i

Canonjamusic: Mierda Interna
Dia: 14 de juny
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar La Font
Organitza: PIJ

Fi de curs llar d’infants Mare
de Déu de l’Esperança

Dia: 28 de juny
Lloc: Escola La Canonja

Festa fi de curs Ampa Escola
la Canonja
Dia: 15 de juny
Lloc: Escola La Canonja

Fi de curs escola de dansa Evani’s
Dia: 30 de juny
Lloc: Escola la Canonja

Celebració 25 anys Gegants
Bià i Esperança

Entrega d’Orles a l’Institut
Collblanc
Dia: 20 de juny
Lloc: Institut Collblanc
Organitza: Ampa Institut Collblanc

Canonjamusic: Alex Sunrise
Dia: 21 de juny
Hora: 11 de la nit
Lloc: Pub Singlot
Organitza: PIJ

Dia: 13 de juliol

Festes del Sector Nord
Dies: 13, 14, 20 i 21 de juliol

Vesprades a l’hort

Dia: 19 de juliol
Organitza: La Canonja 3 – Poble, Paisatge i
Sostenibilitat -

Estiu Actiu

Fi de curs Beat Dansa

Dies: de l’1 al 26 de juliol
Inscripcions obertes al Punt d’Informació Juvenil
De dimarts a divendres de 10 del matí a 1 del migdia

10 K de la Canonja

Celebració 30 anys Centre
d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví

Dia: 22 de juny
Lloc: Escola la Canonja

Dia: 23 de juny
Hora: 9 del matí
Lloc: sortida de davant del poliesportiu municipal
Organitza: Club Excursionista de la Canonja

Revetlla de Sant Joan
Dia: 23 de juny
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: plaça de Catalunya

Casal d’estiu

Dies: del 25 de juny al 9 d’agost

Dia: 6 de juliol

Monòlegs d’Enric Company
Dia: 27 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: plaça del Castell

Contes i manualitats a la
Biblioteca
Dies: Tots els dimecres de juliol
Hora: 11 del matí
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Recomanacions per als actes amb ús de pirotècnia

• Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar com, per exemple, els testos amb plantes, les taules i les cadires, etc.
• Es mantindran les finestres i obertures en general tancades i els vidres
protegits, per evitar que qualsevol coet o guspira pugui provocar un incendi
a l’interior de l’habitatge o malmetre els vidres.

• Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per prevenir que es puguin
encendre.
• Us convidem a que visiteu l’enllaç sobre revetlles amb seguretat des de
www.lacanonja.cat.

Desitgem que gaudiu de la festa
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