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

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

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

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

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

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

  Perruqueria
Horari: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissab-
tes 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 maquillat-
ge 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

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

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

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
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.

Serveis de l’Ajuntament Telèfons d’interès
977541540
685571210
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
675786040 
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
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 Abril
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 

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 - Torrefor-
ta - 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

Autobusos de Tarragona

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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.

www.lacanonja.cat
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 Com altres ajuntaments, a la Canonja en 
aquests mesos estem preparant els pressupostos per 
l’any 2013. Tots sabem que estem vivint un moment 
econòmic difícil i els ajuntaments no ens hi escapem, tot 
el contrari, tenim grans dificultats per quadrar els comp-
tes i complir així amb la Llei estatal de pressupostos. La 
voluntat de l’ajuntament de la Canonja és treballar con-
juntament amb totes les forces polítiques per tal de de-
finir els pressupostos del consistori per l’any vinent, com 
sempre ho hem fet. Però, de vegades, ens trobem que el 
propi govern central no té clar com s’ha de conformar 
un pressupost municipal i les seves llacunes i entrebancs 
ens dificulten la nostra tasca. 

L’ajuntament està treballant actualment en un pres-
supost equilibrat i auster, en el qual es redueixi la des-
pesa però per damunt de tot es garanteixin els serveis 
als ciutadans. Uns serveis que en la majoria dels casos 
són deficitaris per l’ajuntament. Com és el cas del ser-
vei de recollida i eliminació d’escombraries que és un 
dels serveis més deficitaris de les administracions locals. 
Aquest servei es regula mitjançant  una taxa. Les taxes 
són una classe de tributs que estableixen les administra-
cions públiques i que han de ser pagats pels ciutadans 
de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el 
servei que hi és associat (com per exemple la recollida 
d’escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap al-
tre agent econòmic que presti el servei.

A la Canonja, la taxa de recollida i eliminació de residus municipals ha estat sempre una taxa de-
ficitària, doncs els ciutadans no paguen de forma íntegra el cost que representa el servei. Fins ara 
l’ajuntament ha assumit la major part d’aquest servei garantint la màxima qualitat i eficàcia, però la 
situació econòmica de les administracions públiques ha canviat molt en aquest últim any i això ens 
obliga a adequar-nos al nou panorama econòmic.

Hem de tenir en compte que el cost previst d’aquest servei per a l’any 2013 és de 488.085 € i en 
canvi la recaptació només arriba a 205.776 €, cobrint tan sols un 42 % del total. Aquesta xifra ens fa 
adoptar un petit augment en la taxa d’escombraries que patirà un increment de 6 euros pels habitat-
ges unifamiliars dels carrers de 2a categoria i de 4 euros pels de 1a categoria, també s’han establert 
petits increments (d’entre 5 i 6 euros) per allotjaments i locals. 

La resta de taxes que estableix l’ajuntament continuen com l’any passat i no es modificaran, però els 
recursos que destinen l’Estat i la Generalitat a les administracions locals cada cop són menys i per 
tant tenim moltes dificultats per fer front a un servei tan costos com és de la recollida i tractament 
de residus municipals. És aquest el motiu pel qual l’ajuntament s’ha vist obligat a incrementar la taxa 
amb l’objectiu d’adequar el preu al cost del servei i mantenir l’equilibri pressupostari pel 2013 per 
poder oferir la mateixa qualitat de servei al ciutadà.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Dificultats
pressupostàries

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat
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En bloc
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  Mitjançant les gestions del Centre d’Estudis 
Canongins Ponç de Castellví l’escultor  Bruno Gallart 
(Tarragona 1941) ha fet donació a l’Ajuntament de 
la Canonja de la maqueta del bust del bisbe auxiliar 
Manuel Borràs i Ferré. L’acte de donació tingué lloc 
la passada setmana al saló de plens de l’ajuntament 
canongí, on hi figura també penjat el retrat del bisbe 
Borràs com a Canongí Il·lustre. Foren presents a l’acte 
el president del Centre d’Estudis Canongins, Francesc 

 La Regidoria de Joventut de la Canonja, 
posa a disposició dels joves un nou espai que combi-
na la informació amb la diversió. El nou local es tro-
ba al carrer Raval, número 25, i oferirà dos serveis, el 
d’informació pel matí i l’espai jove per la tarda. 

Pel matí, els joves podran informar-se sobre els serveis 
dins i fora del municipi, de les activitats adreçades al 
públic jove, connectar-se a internet, i podran realitzar 
propostes que creguin oportunes. Per la tarda el local 
es converteix en un espai de trobada on poden jugar 
a ping pong, al futbolí, amb la Play Station, a jocs de 
taula, connectar-se a internet i, fins i tot, jugar en línia. 
A més a més, es programarà un ampli ventall 
d’activitats, tallers, cursos... Podeu consultar els hora-
ris del nou espai a la secció de Joventut del web de 
l’Ajuntament www.lacanonja.cat.

L’escultor Bruno 
Gallart fa donació 

de la maqueta 
del bust del bisbe 

Borràs 

El nou
espai jove

 L’Ajuntament canongí ha adquirit re-
centment un vehicle 4 x 4 per tal de destinar-lo 
al servei de la Guàrdia Municipal. Aquest tipus 
d’automòbil permetrà la vigilància i apropament 
a la zona rural, contribuir al control d’abocaments 
i una més fàcil accessibilitat en cas de possibles 
inundacions.

La elecció del model adquirit, un Dacia Duster, s’ha 
pres entre vàries opcions tenint en compte tant les 
prestacions com el preu del vehicle. 

Adquisició d’un 
tot terreny per a 
les tasques de la 

Guàrdia municipal

Roig Queralt, i l’alcalde Roc Muñoz el qual agraí la do-
nació en nom de tot el poble, especialment ara que 
el procés de beatificació del bisbe Manuel Borràs  ha 
entrat en la seva definitiva etapa final.

Bruno Gallart és l’autor del bust original de marbre 
que s’inaugurà al replà de l’església parroquial el dia 
15 d’agost de 1971 en presència de l’aleshores alcalde 
de Tarragona Ricardo Vilar Guix, el rector Mn. Marcel·lí 
Robert i l’alcalde pedani de la Canonja, Sebastià Re-
verté Mañé. Posteriorment l’incivisme d’alguns desa-
prensius va malmetre el bust original de marbre que 
l’Ajuntament canongí retirà del seu emplaçament per 
col·locar-lo, un cop restaurat, al Castell de Masricart. 
Al seu lloc l’escultor Bruno Gallart en va fondre una 
rèplica en bronze que és la que hi ha actualment al 
Replà de l’església.

Ara, Bruno Gallart ha fet donació al poble de la Ca-
nonja de la maqueta original d’escaiola , amb pàtina 
de bronze, per tal que pugui ser conservada al saló de 
plens de l’Ajuntament. Fins avui aquesta peça estava 
dipositada al taller que l’escultor té a la partida del 
Rodolat del Moro a Tarragona. 

 
 L’Ajuntament de la Canonja ha instal·lat 
càmeres de vigilància i tanques de filferro damunt 
les parets que delimiten el cementiri municipal per 
tal d’evitar actes vandàlics a l’interior del  recinte.

Més seguretat 
al cementiri
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 El passat 17 i 18 de Novembre a l’Espai Jove, 
es van dur a terme les segones Jornades de Rol  orga-
nitzades per l’associació “Amics del Rol La Canonja”, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, del PIJ La Ca-
nonja i de tots els joves i infants canongins que hi van 
participar. 

La vetllada va transcórrer amb alegria, diversió i bon 
ambient. Es van realitzar tornejos de: “Infinity”, “War-
hammer” i “Magic the Gathering” i partides variades 
de rol narratiu com “Star Wars”, “Alien”, “Nameless 
Heroes” i “Tierras de Caladhria”, entre d’altres. També 
es va celebrar un concurs de Pintura Ràpida i diversos 
sortejos. 

Les jornades van ser tot un èxit de públic i de gran 
participació. Aquest serà un bon punt de partida per 
a formalitzar l’associació “Amics del Rol La Canon-
ja”. Totes les persones interessades en poder formar 
part d’aquesta associació, es poden dirigir al Punt 
d’Informació Juvenil / Espai Jove.

 
 L’avinguda de la Florida ha canviat de 
cara des de fa uns dies. El mural “Camí d’aigua” que 
ha plasmat l’artista xilè Rubén Aguilar ens il·lustra 
la pared que hi ha al damunt de la font. Es tracta 
d’un mural paisatgístic, amb un cromatisme que 
respecta el seu entorn i que vol donar una imatge 
renovada i poètica a una de les entrades a la Canon-
ja. Rubén Aguilar ha dedicat gairebé un mes a tre-
ballar en la seva nova obra, ja que també és l’autor 
del retrat de Martorell i del mural del refugi.

 
 David García Torné, or en menys de 55 qui-
los, suma el seu segon podi en només dues setmanes 
després del bronze a Vigo. El judoka canongí, sempre 
amb tot el suport del “Club Vital Esport” de Sant Pere i 
Sant Pau i acompanyat pel seu entrenador Pablo Sáez, 
va competir el 27 i 28 d’octubre en el XII Torneig In-
ternacional de Judo a Avilés on van fer presència clubs 
de totes les comunitats autònomes espanyoles, a ex-
cepció de les Balears, i de diferents països d’arreu del 
món: 18 equips alevins, 337 judokes cadets, 269 ju-
dokes infantils i 187 judokes júnior. Els seus rivals van 
ser en aquest ordre: Madrid, Andalusia, Galícia, Valèn-
cia, Portugal, i Catalunya (Gerard Garriga del “club de 
judo Pallaresos”). 
 
Dues setmanes abans, el 12 d’octubre, David García 
Torné, començant la temporada de campionats, va fer 
un tercer lloc en la categoria -cadet en menys de 55 
quilos-, de la 17a edició del prestigiós Gran Premi In-
ternacional de Judo “Ciutat de Vigo” – Galícia. La par-
ticipació de gairebé 300 judokes de cinc països i tretze 
comunitats autònomes, donen idea de la importància 
i la categoria d’aquesta Super Copa d’Espanya on es va 
brindar un magnífic espectacle esportiu.

Èxit absolut de 
participació en les
II Jornades de Rol 

de la Canonja

“Camí d’aigua” a 
l’avinguda de la 

Florida
 

David García Torné 
jove promesa 

canongina en judo

foto ?

 La rambla 15 d’Abril ja té el seu propi espai 
per petits, joves i grans. S’hi han instal·lat diferents 
jocs infantils, un tobogan, gronxadors i balancins de 
molla; i un espai dirigit a persones de totes les edats 
on també s’hi pot realitzar gimnàstica. 

Jocs i exercici a la 
Rambla 15 d’abril
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 El passat 19 de setembre, l’Escola muni-
cipal d’Adults de la Canonja, ubicada al Centre Cívic, 
va iniciar les classes corresponents al curs 2012-13. 

Un total de 57 alumnes han iniciat la seva formació 
en català, castellà, formació instrumental i infor-
màtica bàsica.

L’Escola ofereix el programa de Formació Instru-
mental. Aquest programa té la finalitat d’iniciar, 
en uns casos i consolidar en altres, la lectura, 
l’escriptura, el càlcul i la cultura general. També es 
destina un temps setmanal a exercitar la memòria a 
partir d’activitats proposades per aquest fi.

Dins l’oferta de Català, els nivells Bàsic i Interme-
di han estat els de més demanda i per aquest mo-
tiu  s’han constituït dos grups. Un, amb alumnat 
que majoritàriament ja domina el castellà i desitja 
aprendre la llengua d’aquí per tal de relacionar-s’hi 
i/o afavorir l’accés a un treball i, l’altre, compost 
tant per catalanoparlants com per castellanopar-
lants, amb un gran interès per perfeccionar la llen-
gua escrita i també parlada.

El grup de Castellà nivell bàsic, l’integren persones 
provinents de països nord-africans, algunes de les 
quals ja resideixen al poble des de fa uns anys, però 
d’altres acaben d’arribar. Amb aquest grup es tre-
balla la llengua castellana de manera oral i es pre-
tén capacitar l’alumnat participant  perquè pugui 
desenvolupar-se mínimament en situacions comu-
nicatives de la vida quotidiana.

Santa Cecília, patrona de la música

 El passat dia 21 de novembre, aprofitant 
la celebració del dia de Santa Cecília, patrona de la 
música el següent dia 22, tots els alumnes de l’escola 
van participar en una gimcana musical.

Els alumnes de cicle superior (5è i 6è) eren els mo-
nitors dels diferents jocs i tallers repartits entre els 
diversos espais de l’escola. Així s’han realitzat tallers 
de construcció d’instruments, coreografies, karaoke, 
jocs de taula musicals, ordenació i creació de cançons 
a les pissarres digitals, entre altres.

Una experiència motivadora que els nens i nenes van 
seguir amb il·lusió i que pretenem que tingui conti-
nuïtat els propers anys.

L’escola La Canonja: 
tallers musicals i 

Patijocs

De nou, a
l’Escola d’Adults

Per segon any consecutiu s’imparteix també classes 
d’informàtica. Dos són els grups formats: Un, que 
s’iniciarà el mes de febrer, anirà adreçat a persones 
que no tenen nocions d’informàtica i els suposarà una 
introducció al Windows, a Internet i al Correu electrò-
nic. L’ altre, que ja ha iniciat les classes, consolidarà i 
ampliarà els continguts informàtics del nivell inicial. 

Amb aquesta oferta, la regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Canonja apropa les persones adul-
tes sense titulació acadèmica o coneixements bàsics 
en diferents disciplines a la formació, facilitant la seva 
inclusió i el seu desenvolupament personal, laboral i 
de relacions socials.

Els divendres Patijocs

L’escola engega de nou un projecte engrescador pels 
nens i nenes de primària. Es tracta del PATIJOCS. Tots 
els divendres a l’hora de l’esbarjo el pati de l’escola 
es transforma en 14 espais de jocs diferents de cai-
re tradicional on els nens lliurement escullen el joc 
que volen realitzar. Els monitors de cada joc són els 

alumnes de 6è que s’encarreguen d’organitzar, ajudar 
i dirigir cadascun dels diferents jocs (xarranca, tennis 
taula, cordes i gomes, petanca, bitlles i el mocador en-
tre altres).
Això està englobat dins la filosofia del nostre centre 
on els mestres volem diversificar i ampliar l’oferta de 
jocs al pati i que hi hagi més riquesa i varietat de jocs.

Escola la Canonja
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 El 30 d’octubre a la tarda, la Gent Gran 
de la Canonja es va reunir al Centre Cívic per com-
partir i gaudir dels 1.300 panellets que havien cui-
nat les dones i de les castanyes que van torrar els 
homes, mentre escoltaven cantar la coral de la Llar 
de Jubilats. Més de 100 persones van formar part 
d’aquesta tradicional Castanyada.

Castanyes, 
panellets i
cant coral

 El 31 d’octubre, el casal va obrir les portes 
del Castanyot de la Por, enguany, amb la temàtica del 
cinema de terror. Les acomodadores acompanyaven 
als visitants per les sales ambientades en pel·lícules de 
por.

A la Sala 1 del Cinema Casalhorrífic, la Mort feia res-
suscitar els morts d’un cementiri i al passadís “la Núvia 
Cadàver” i “la nena de l’Exorcista” feien la seva apari-
ció. A la Sala 2, dues infermeres del Manicomi intenta-
ven frenar l’ira dels pacients. I per picar s’oferien ulls i 
crispetes terrorífiques. A la sala 4, els visitants es tro-
baven dins del film “Saw”, on el ninot amb el seu trici-
cle vigilava i guardava les seves víctimes engabiades.

A l’entrada del passatge, el grup “Crash” amenitzava 
l’espera per entrar i, per fer passar el fred, a la sortida 
dos homes de la Llar de Jubilats i Pensionistes donaven 
una paperina de castanyes ben calentes. 

El Casal de la Canonja vol agrair a tots els col·laboradors 
i col·laboradores que van fer possible tot aquest mun-
tatge. 

Castanyot de la por,
un cinema terrorífic

25  DE NOVEMBRE
Resultats de la jornada electoral a la Canonja

Partit Socialista de Catalunya
Partit Popular
Solidaritat
Ciutadans
Plataforma x Catalunya

Convergència i Unió
Esquerra Republicana de Catalunya
Iniciativa
Cup
Altres

825

464466 

168
13

221

263
91

26 68
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Nova edició del
concurs de pessebres

Un concert de Nadal ben especial

 Tothom que faci pessebre a casa seva pot participar en el concurs que es 
porta a terme un any més a la Canonja.

Pel sol fet de participar-hi es tindrà premi i a més a més si el vostre pessebre 
resulta guanyador, podreu ob-
tenir entrades per l’Impossible, 
el Festival de teatre amateur o 
els Pastorets.

La inscripció cal fer-la al Castell 
de Masricart abans del dia 21 
de desembre en horari habitual 
de biblioteca.

L’entrega de premis es portarà 
a terme l’últim dia del Parc de-
Nadal.

 La Cobla Sant Jordi, guanyadora del Premi Altaveu 2012 i del Premi Ciutat de Barcelona de Música, presenta en concert a l’església de Sant Sebastià el pro-
per divendres 21 de desembre a 2/4 de 9 del vespre el seu últim treball discogràfic, ‘Nadales’ (Discmedi, 2012), un recull de nadales tradicionals arranjades per a cobla 
per primera vegada. La veu càlida de Carme Canela atorga a aquest projecte la proximitat i nitidesa d’unes melodies que formen part indissoluble de la nostra cultura 
popular.

Concert de presentació del CD ‘Nadales’
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Carme Canela, veu
Tomàs Grau, direcció

PROGRAMA

El dimoni escuat 
La pastora Caterina 

El desembre congelat 
L’àngel i els pastors 

No, ni, no 
Les dotze van tocant 

Passeig en trineu
El noi de la mare

Santa Nit 
Fum, fum, fum 
El petit vailet

White Christmas
El Rabadà 

Arranjaments per a cobla de Joan Díaz
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 Ses Majestats no 
s’obliden mai de la Canonja

 Ses Majestats els Reis d’Orient s’han adreçat per fax a l’Ajuntament 
de la Canonja comunicant que el proper dia 5 de gener com cada any visitaran 
la Canonja per portar regals i joguines a totes les cases del poble.

Han informat també que estan molt contents perquè han pogut observar que 
la majoria de nens i nenes es porten molt bé: fan els deures cada dia i miren 
d’ajudar en les diferents feines de casa.

L’Ajuntament els ha convidat també a veure Els Pastorets que es faran a l’Orfeó 
el dia 6, però han dit que no podran quedar-se perquè amb tanta feina tenen 
casa seva una mica abandonada, les cases del desert s’omplen de sorra molt 
fàcilment.

Els Pastorets, un nou
espai de tradició

nadalenca a la Canonja
 El dia 6 de gener a 2/4 de 8 del vespre, un cop oberts tots els regals de 
reis, els nens i nenes podran assistir a la representació dels Pastorets que es portarà 
a terme a l’Orfeó Canongí.

Aquest acte és fruit de la col·laboració entre el Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart i l’Orfeó Canongí per tal d’acostar el teatre a la Canonja.

L’obra, basada en el clàssic de Josep Mª Folch i Torres estarà representada per l’Orfeó 
Reusenc i està adreçada especialment al públic infantil, el seu ritme ajuda a man-
tenir l’atenció dels nens des d’inici fins al final. Els familiars que els acompanyen 
veuran segurament uns Pastorets diferents als que recorden de quan eren petits. 
S’ha volgut oferir un espectacle familiar capaç de captivar tots els assistents.

Les entrades es vendran al poliesportiu els dies del Parc de Nadal al preu de 6 € 
entrada normal i 3 € fins a 12 anys.

També es podran adquirir el mateix dia 6 de gener una hora abans de l’actuació.

Els Patges Reials venen a buscar les Cartes
 Tot i que als patges de Ses Majestats els Reis d’Orient els va agradar molt 
la seva visita al Castell de Masricart per tal de recollir les cartes dels nens i les nenes 
de la Canonja, enguany han demanat poder conèixer altres llocs del nostre poble.

En aquest sentit, s’ha cregut oportú poder oferir la benvinguda als patges el proper 
diumenge dia 30 de desembre a l’hort de l’abadia, just al costat de l’església de Sant 
Sebastià. 

Els patges reials s’han mostrat molt contents de ser rebuts en aquest emblemàtic 
lloc i esperen les vostres Cartes.

També ha confirmat l’assistència el pallasso Moniatto que ens acompanya cada any 
en aquest esdeveniment per tal d’amenitzar l’espera.

En cas de pluja l’acte es farà al Castell de Masricart.

Els Pastorets de Folch i Torres en una de les seves múltiples representacions
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Consorci per a la Normalització Lingüística 
CNL de Tarragona 

Us convidem a participar en el programa Voluntariat per la llengua. 

 Ser voluntari del programa Voluntariat per la llengua implica 
comprometre’s a dedicar 10 hores, una hora per setmana, a conversar en 
català amb una persona que estigui aprenent la llengua.

Voluntariat per la llengua és un programa que posa en contacte una persona 
que està aprenent català amb una persona que el parla habitualment per fer 
pràctiques de conversa un cop a la setmana durant un mínim recomanat de 10 
setmanes.

Nou projecte al poble, coordinat amb l’Escola 
d’Adults de la Canonja

 La Canonja és una de les zones més im-
portants en la producció d’oli d’oliva verge extra. Una 
mostra d’això és que en aquest petit municipi del 
Tarragonès hi trobem quatre productors d’oli d’oliva 
verge extra que tot i algunes semblances, conserven la 
seva pròpia identitat i personalitat a l’hora de produir 
l’apreciat “or líquid”.

La majoria estan protegits per la Denominació 
d’Origen Siurana i en trobem un d’ecològic conreat 
amb la màxima protecció al medi natural.

L’oli d’oliva
verge extra, un 

patrimoni canongí

Hi ha molts alumnes que aprenen català a les aules i que necessiten comple-
mentar l’aprenentatge de la llengua oral. Conversar amb un voluntari els ajuda 
a superar la possible inseguretat que provoca l’aprenentatge d’una nova llengua 
i els permet practicar la llengua al carrer, en un ambient desvinculat de l’aula. 
Amb aquesta iniciativa, a més de proporcionar als alumnes la possibilitat de prac-
ticar la llengua, es vol consolidar la idea que el català és llengua d’acollida i 
facilitar el contacte entre persones d’orígens diversos.

Si voleu ser voluntaris, poseu-vos en contacte amb
Escola d’Adults de la Canonja,

escolaadults@lacanonja.cat

Centre Cívic, pl. de Catalunya
Tel. 977556067 (dv. de 17 a 19.30h)

 

L’oli de la Canonja procedeix gairebé tot d’oliva arbe-
quina, tot i que trobem productors que treballen amb 
altres varietats com l’arbosana i la koroneiki. Proce-
dent d’oliveres centenàries, cultivat a les millors terres 
del Camp de Tarragona i envoltat d’un extraordinari 
clima, l’oli de la Canonja ha rebut distincions especials 
i ha estat premiat com a un dels millors del món.

Coincidint amb l’arribada de l’oli nou, comencen les 
fires i presentacions als diferents municipis. A la Ca-
nonja, cada productor organitza la seva, però des de 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja estem 
treballant en un projecte comú que reunirà als quatre 
productors en una trobada única de l’oli d’oliva ver-
ge extra canongí. Aquesta jornada es durà a terme a 
principis del 2013 i servirà per conèixer de prop les 
característiques de cadascun d’ells, tastar els diferents 
productes i poder gaudir d’un dels patrimonis que té 
la Canonja, amb activitats, xerrades, conferències i di-
versos actes al voltant de l’oli.

El refugi antiaeri de 
la plaça de la O

 Durant la primera setmana del mes de 
novembre han començat les obres d’adequació del 
Refugi antiaeri de la plaça de la O, que va ser desco-
bert mentre es duien a terme les obres de pavimen-
tació de la mateixa Plaça. Aquest refugi originalment 
disposava de dues entrades, una de desapareguda i 
coincident amb l’antiga font de la Ravaleta i la des-
coberta actualment i situada just al costat de la can-
tonada est de l’edifici de l’Església de Sant Sebastià. 
Amb la present actuació es dotarà al refugi d’un petit 
pavelló d’accés, situat a nivell de la Plaça; a l’interior 
es duran a terme treballs d’adequació per la visita i 
d’enllumenat.
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Serà notícia

 

 Mitjançant resolució de l’alcaldia, de 
data 2 de novembre de 2012, es van aprovar les 
bases que han de regir el procés de selecció, mi-
tjançant el sistema de concurs oposició lliure, per 
a la cobertura en règim d’interinitat de cinc places 
d’agents de la guàrdia municipal, enquadrades en 
l’escala d’administració especial, subescala de ser-
veis especials, agrupació professional de vigilància 
general, vacants a la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament.

Tota la documentació referent a aquesta convoca-
tòria està disponible al web de l’Ajuntament www.
lacanonja.cat. 

L’ Institut Collblanc
ja prepara el Nadal

Convocatòria de 5 
places d’agents de la 

Guàrdia municipal

 Encara falta més d’un mes per a les fes-
tes nadalenques però professors i alumnes, molt 
il·lusionats, ja han començat a preparar el festival 
perquè tot quedi perfecte. Aquest any hi haurà dues 
actuacions diferents: primer i segon cicle de l’ESO. 

Els nois i les noies de primer i segon interpretaran la 
cantata ‘La ciutat i la lluna’ mentre que els alumnes 
de tercer i quart faran percussió corporal amb actua-
cions semblants a les del conegut grup Mayumana. 
El millor de tot és que, de nou, les famílies estaran 
convidades a l’espectacle del primer cicle: no us ho 
podeu perdre!

Institut Collblanc

 La Regidoria de festes està treballant en 
la configuració dels actes de la Festa Major d’Hivern 
els propers dies 18, 19 i 20 de gener.

Tot i que en el moment del tancament de la revista 
municipal hi ha alguns actes per confirmar, podem 
avançar que l’escudella es farà el dissabte dia 19, a 
preus populars com cada any.

L’espai per a gent jove tindrà lloc el divendres dia 
18. Dissabte 19, la orquestra Venus oferirà el típic 
ball de Festa Major i el concert i ball del dia de Sant 
Sebastià aniran, un any, més a càrrec de l’orquestra 
Maravella.

Avanç del 
programa de
festes de Sant 

Sebastià

 L’Ajuntament de la Canonja i l’empresa 
Basf han signat un contracte d’arrendament d’una 
part dels terrenys de l’aparcament que té l’empresa 
química davant la carretera N-340 per instal·lar-hi 
una deixalleria municipal i un skatepark. Actualment 
la comissió d’urbanisme està treballant en el desen-
volupament dels dos projectes municipals.

L’Ajuntament 
signa un conveni 

amb Basf

Biblioteca

Contes de Nadal per a adults

 Com cada any la Biblioteca us convida a un 
espectacle per Nadal. Enguany,  presentarà  “Qualsevol 
dia pot ser Nadal”, el dia 18 de desembre a les vuit del 
vespre.

L’Assumpta Mercader i la Rosa Pou, és a dir, L’Espina 
de la Sardina, protagonitzaran tres contes de Nadal 
per a adults amb un escenari comú: la ciutat de Nova 
York. Són contes de Nadal de tres grans autors: Auster, 
Cheever i O’Henry. Per veure el Nadal d’una manera 
tendra, àcida i fins i tot romàntica.

“El conte de Nadal de l’Auggie Wren”, de Paul Auster.
“El Nadal és una època trista per als pobres”, de John 
Cheever.
“Els regals perfectes”, de O’Henry.

L’espectacle és gratuït.

 

I pels més petits, la Biblioteca es
traslladarà al Parc de Nadal

Un any més la Biblioteca tornarà a estar present al 
Parc de Nadal i ho farem en un estand on hi podreu 
trobar:

• Novetats editorials: les darreres novel·les i obres de 
no ficció.

•Guia de recomanacions per llegir o per regalar 
aquestes festes: Acurada selecció de llibres per a totes 
les edats amb una breu descripció del contingut.

•Diaris i revistes.

A més farem manualitats relacionades amb la lectura, 
que és la temàtica del Parc de Nadal 2012.

Nou catàleg de la Biblioteca online

 La biblioteca ha canviat el seu sistema in-
formàtic per a donar millor servei als nostres usuaris. 
Des d’ara podreu consultar el catàleg a la mateixa bi-
blioteca o des de casa a través del web de l’Ajuntament 
(www.lacanonja.cat). 

Aquest catàleg permet fer cerques per diferents 
camps: Títol, autor, matèria, isbn, signatura topogrà-
fica, etc. Els resultats de la cerca indiquen al usuari on 
pot trobar el llibre a les prestatgeries i també l’estat del 
llibre: si es troba disponible o està en préstec.

El catàleg dóna també informació de les darreres ad-
quisicions bibliogràfiques de què disposa la Biblioteca. 
Així com també informació dels préstecs en actiu que 
té l’usuari i la data de retorn.
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 L’Ajuntament de la Canonja va aprovar per unanimitat, el passat 29 d’octubre, les modificacions de les ordenances fiscals per l’exercici del 2013. A propos-
ta de l’equip de govern, tots els grups municipals van estar d’acord en congelar, per segon any consecutiu, l’import de la majoria dels tributs que afecten directament 
a les famílies. 

El concepte “impost” és definit per la llei general tributària com un tribut que les administracions exigeixen, com a contribució a la despesa pública, sense cap tipus 
de contraprestació directa per al contribuent. L’obligació de satisfer-lo neix de la realització d’un negoci, un acte o un  fet regulat a la llei que posa de manifest la 
capacitat econòmica de qui ha de pagar-lo.

En el cas de la Canonja, s’han congelat, per acord unànime dels tres grups polítics representats a l’Ajuntament, l’impost sobre bens immobles (IBI) residencial, és a 
dir el que afecta als habitatges; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; l’impost d’activitats econòmiques (IAE); l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO); i el d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Aquesta decisió es va prendre atesa la situació econòmica general i pensant 
que afecten gairebé a la totalitat de la ciutadania. Per tant, enguany els canongins i canongines pagaran el mateix que l’any passat per aquests conceptes. Només 
s’incrementaran l’IBI no residencial i el de característiques especials (IBICES), en el mateix percentatge que el IPC provincial, com a conseqüència dels acords econò-
mics amb Tarragona.

Les “taxes” són un altre tipus de tribut que poden establir les administracions públiques. Les fixen les administracions i les han de pagar els usuaris o altres admi-
nistracions de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi ha associat (per exemple: la recollida d’escombraries domiciliàries) o bé perquè no 
hi ha cap altre agent econòmic que presti el servei. Un altre motiu pot ser l’aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, 
costes, ports...).

A la Canonja la gran majoria de les taxes són deficitàries, doncs l’ajuntament ha de cobrir una part del cost, ja que els usuaris no paguen de forma íntegra el servei 
que reben. Un exemple d’això són els drets i taxes del cementiri municipal i la recollida i eliminació d’escombraries. Malgrat que atesa la situació en que ens trobem 
i la reducció de recursos que provenen de l’Estat i de la Generalitat, és molt difícil continuar mantenint aquesta política d’assumpció d’una part del cost que du a 
terme l’Ajuntament, l’equip de govern, fidel a la política de congelació de tributs iniciada des de la segregació de Tarragona, va considerar que només es faria un petit 
ajust de la taxa del servei de recollida i eliminació d’escombraries. Enguany les taxes es mantindran en els mateixos preus que l’any anterior, exceptuant aquesta que 
patirà un increment de 6 euros pels habitatges unifamiliars dels carrers de 2a categoria i de 4 euros pels de 1a categoria, també s’han establert petits increments 
(d’entre 5 i 6 euros) per allotjaments i locals. Hem de tenir en compte que, com es mostra en el gràfic adjunt, el cost previst d’aquest servei per a l’any 2013 és de 
488.085 € i en canvi la recaptació només arriba a 205.776 €, cobrint tan sols un  42 % del total.

Salvador Ferré Budesca
Regidor d’Hisenda

Ara
 to

ca

El ple de l’Ajuntament aprova la congelació
de la majoria dels tributs per al 2013

205.776 €
42% 282.309 €

58% Aportació contribuents

Aportació ajuntament

Taxa de recollida i eliminació d’escombraries
Cost servei 488.085 €
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En bloc
Foc a casa

Cuideu les instal·lacions i vigileu amb el foc
• Feu revisar les instal·lacions de gas i electricitat per personal 
professional qualificat.
• No sobrecarregueu la instal·lació elèctrica.

• És molt perillós deixar espelmes enceses i fumar al llit.

• No amuntegueu piles d’andròmines ni sobreocupeu les cambres.

RECORDEU TAMBÉ:

• Tingueu els mistos i els encenedors fora de l’abast dels nens.
• No guardeu productes inflamables (alcohol, papers, teixits) prop 
de cap font de calor.
• Comproveu el bon estat dels extintors.
• Informeu-vos de les instruccions establertes en cas d’incendi a 
l’edifici on viviu i al vostre lloc de treball. Fixeu-vos en les vies i 
sortides d’evacuació.
• No fumeu en certes activitats. Apagueu les cigarretes abans de 
manipular un producte inflamable.

 

 

 

 

Si hi ha foc a casa
• Si hi ha foc a casa mantingueu la calma, allunyeu els objectes que 
puguin propagar l’incendi i truqueu al 112 per avisar els bombers.
• Si teniu a mà un extintor, ataqueu a la base de les flames.
• Si es cala foc a la cuina no hi tireu aigua, podeu extingir-lo amb 
un drap o una tapadora.

• Si no el podeu controlar, tanqueu totes les portes que pugueu i 
sortiu al carrer sense agafar l’ascensor.
• Si no podeu marxar, tanqueu-vos en una habitació amb finestra 
al carrer, poseu draps mullats a les escletxes i feu-vos veure per la 
finestra.

Si hi ha foc a l’edifici
• Tanqueu les finestres i les portes i tapeu les obertures.
• Poseu senyals a les finestres perquè els bombers us vegin de se-
guida.
• No baixeu mai per una escala on hi hagi fum.
• Si us trobeu en un lloc ple de fum tingueu en compte que l’aire 
fresc es troba a ran de terra, avanceu a quatre grapes.

I SOBRETOT RECORDEU:
• Aviseu els equips de socors al telèfon únic 

d’emergències: 112

• Procediu a l’evacuació seguint les vies i sorti-
des d’emergència indicades.

Font: GENCAT.CAT
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Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

La Canonja avança malgrat
les dificultats

Inseguridad
 Los ciudadanos tienen la necesidad de 
sentirse seguros. La seguridad ciudadana muestra 
la estrategia para poder alcanzar cierto fin como el 
peligro o daño de las personas. 

Siempre que no exista garantía de seguridad para 
el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
se conoce como inseguridad ciudadana. Porque el 
sentimiento de inseguridad se debe a la apreciación 
de un incremento de la delincuencia. También 
podríamos decir que el temor se convierte en 
miedo e inseguridad por la alteración más o menos 
preocupante ante el riesgo de convertirse en víctima. 
Este miedo diríamos que en la mayor parte de los 
casos es producto de la imaginación de la persona 
que lo padece como consecuencia del miedo creado. 
Otras situaciones que producen inseguridad, también 
proceden de las posibles agresiones físicas, violencia o 
incluso intimidación que normalmente tienen que ver 
con robos, atracos etc.

La sociedad pide mayor eficacia en el tratamiento a 
los delincuentes, primero para que eviten que vuelvan 
a delinquir y segundo que impidan a los nuevos 
delincuentes de incurrir en el delito. La demanda 
de seguridad cambia con la propia evolución de 
la sociedad, así aparecen zonas de riesgos donde 
hasta hace poco todos pensábamos que eran lugares 
seguros, hoy no lo son, como suelen ocurrir en los 
colegios, parques ,y demás entornos urbanos. La noche 
era, también hasta hace poco, un tiempo de descanso 
y agradable para poder divertirse los fines de semana, 
hoy ha pasado a ser un tiempo de inquietud y de alto 
riesgo para nuestros hijos. La demanda de seguridad 
que más piden los ciudadanos es la de mayor presencia 
de policías en las calles. Naturalmente esta presencia 
cobra más importancia si la solicitada presencia 
policial se contempla en lugares significativos para los 
ciudadanos.

 Quan surti  aquest escrit ja hauran passat 
les eleccions al Parlament, i esperem haver obtingut la 
majoria excepcional que demana el nostre President 
per tal d’engegar el camí cap a un futur millor amb la 
gent que viu i estima Catalunya i que vol que el seu 
País tingui un estat propi. Per tal que Catalunya tingui 
tot allò que necessita i que els diferents governs de 
l’Estat mai ens han donat.

Per què Catalunya té plans de futur pels catalans i les 
catalanes: 
“Està a les nostres mans guanyar per sempre el 
nostre futur col·lectiu de llibertat, benestar, 
prosperitat i justícia social”. 

  “Tenim la oportunitat de mostrar la millor 
expressió cívica de la nostra democràcia i de fer 
arribar clarament  un missatge històric” I de dir 
a tot el món que “Catalunya ha decidit que vol 
fer-se responsable del seu futur i que vol fer-ho 
profundament mediterrània i europea com és, en 
convivència i harmonia amb la resta de països i 
nacions del món”. I és que ens trobem davant  “el 
repte més important dels darrers 300 anys de la 
nostra història”.
No serà un camí fàcil però “davant les dificultats 
hi posarem esforç i esperit de superació, davant 
el menyspreu: projecte, davant l’ofensa: proposta, 
davant la mentida: arguments”.

Són paraules del President que volem remarcar en uns 
moments tan importants pel nostre futur, i que posen 
de manifest una vegada més el seu compromís amb 
Catalunya i la seva gent.

No sabem a hores d’ara quan estic preparant l’escrit  
els resultats de Catalunya ni de la Canonja. 
Però si que agraeixo a tots els canongins i les 
canongines que ens hauran fet confiança amb el seu 
vot. Perquè la Canonja sí que sap com la voluntat d’un 
poble pot vèncer tots els entrebancs.

Perquè nosaltres després de molts anys vam recuperar 
la independència, i ara ens toca a Catalunya i als 
catalans trobar els camins i les eines imprescindibles 
per treure  el nostre País de l’ofec econòmic que pateix 
a causa del dèficit fiscal que l’Estat  li ha imposat. I 
tenir a més a més la garantia del progrés i el benestar 
social  de la societat catalana, avui,  però també, i 
sobretot, pensant en el demà dels nostres fills i filles.
L’Estat espanyol no ens ho posarà fàcil, i aquesta serà 
una altra de les dificultats que tindrem per bons que 
siguin els resultats electorals. Però no hem de defallir 
i continuar treballant, l’esperit català sempre ha tirat 
endavant els  seus projectes.
 
Només em cal dir una vegada més gràcies  a tots els 
que ens heu ajudat i donat suport, i nosaltres des 
de Convergència i Unió de la Canonja continuarem 
treballant pels nostres convilatans  i pel nostre País.
 

Eleccions al Parlament 

Cori Roca Vila

 El passat 30 d’octubre, el nostre poble 
va celebrar el segon aniversari de la recuperació 
de la nostra condició de municipi independent de 
Tarragona. Una jornada històrica que recordarem 
durant anys com aquella en que vam recuperar un 
estatus que ens havien arrabassat per la via de la 
imposició.

El retorn de les competències totals com a municipi 
també ens ha comportat la possibilitat de gestionar 
uns majors recursos econòmics, provinents en una 
gran part de les indústries radicades al polígon 

petroquímic que, sumats a una situació de baix 
endeutament, ens albira un futur d’estabilitat 
financera i de prosperitat poc habitual en els municipis 
del nostre entorn.

De tota manera això no vol dir que els diners ens caiguin 
del cel i fins d’aquí a uns anys no podrem gaudir de tot 
el potencial econòmic que ens comportarà l’augment 
progressiu del nostre percentatge de la recaptació 
d’impostos del nucli químic. El primer any Tarragona 
va rebre un 60% d’aquests tributs i la Canonja el 40% 
restant. Aquesta proporció, segons els acords a què 
van arribar ambdós municipis, anirà canviant a raó 
d’un 3% cada any durant els cinc primers, un 4% 
durant els cinc segons i un 5% durant els 5 darrers, 
moment en que el 100% de la recaptació es quedarà 
al nostre municipi.

El passat exercici la recaptació d’impostos a compartir 
va estar al voltant dels 6 milions d’euros, una xifra 
que variarà molt poc enguany degut a la congelació 
que vam aplicar a la major part dels tributs, de tota 
manera, tal i com dèiem, la part de la Canonja es veurà 
incrementada un 3%.

Que puguem gaudir d’una bona situació financera amb 
un endeutament baix, sense problemes de tresoreria i 

fent front a les nostres obligacions de pagament dins 
dels terminis que fixa la llei de morositat, malgrat el 
deute de 400.000€ que té la Generalitat amb el nostre 
municipi, no és degut únicament a aquests augments 
de recaptació, sinó també perquè en el passat, ja des 
dels començaments de la EMD, s’ha dut a terme una 
gestió acurada dels recursos dels que es disposava 
sense estirar més el braç que la màniga.

De tota manera, l’elaboració dels pressupostos per 
al 2013 es veurà condicionada per les limitacions 
pressupostàries marcades per l’executiu del Partit 
Popular de Mariano Rajoy, que les ha imposades a tots 
els ens locals sense distinció de cap tipus i que ens fixa 
uns límits de despesa que ens obliga a una reducció 
de les partides tot i presentar una bona situació 
econòmica com la nostra. Als responsables econòmics 
del Govern de l’Estat sembla que només els preocupen 
les xifres globals de deute i de dèficit i castiguen per 
igual a aquells ajuntaments que han fet bé les coses 
com als que ho han fet malament.

Tanmateix, des de l’equip de govern estem satisfets de 
la feina realitzada i amb la sensació que estem fent bé 
els deures. Els temps que venen no seran fàcils però els 
afrontarem amb la mateixa il·lusió i ganes de treballar 
com ho hem fet fins ara.
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AgendaTorneig de tennis de taula 
individual 
Dia: 5 de desembre 
Hora: De 5 de la tarda a 8 del vespre
LLoc: Espai Jove, Raval 25
(a partir de 12 anys, inscripcions a l’Espai Jove fins el 
30 de novembre)
Organitza: Regidoria de Joventut

Torneig de tennis de taula per
parelles 
Dia: 12 de desembre
Hora: De 5 de la tarda a 8 del vespre
LLoc: Espai Jove, Raval 25
(a partir de 12 anys, inscripcions a l’Espai Jove fins el 
7 de desembre)
Organitza: Regidoria de Joventut

Caga Tió, paradeta i venda de 
marxandatge de l’Assemblea 
Nacional Catalana de la Canonja
Dia: 14 de desembre
Hora: a partir de les 5 de la tarda
Lloc: Plaça Ernest Lluch

Contes de Nadal per a adults 
amb “L’Espina de la Sardina”
Dia: 18 de desembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca pública de la Canonja

Torneig de futbolí 
Dia: 19 de desembre
Hora: De 5 de la tarda a 8 del vespre
LLoc: Espai Jove, Raval 25
(a partir de 12 anys, inscripcions fins el 14 de           
desembre)
Organitza: Regidoria de Joventut

Inscripcions pel Concurs de 
Pessebres
Dies: Fins el 21 de desembre
Lloc: Castell de Masricart
Organitza l’Ajuntament de la Canonja amb la col.la-
boració de la Comissió Cavalcada

Concert de Nadal amb la Cobla 
Sant Jordi
Dia: 21 de desembre
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià

Berenar de Nadal del Col·lectiu 
de Dones de la Canonja
Dia: 21 de desembre
Lloc: Centre Cívic

Parc de Nadal
Dies: 27, 28 i 29
Lloc: Poliesportiu municipal 

Parc de Nadal Jove  
Dia: 27, 28 i 29 de desembre
Hora: DE 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre
LLoc: Espai Jove, Raval 25
(a partir de 12 anys)
Organitza: Regidoria de Joventut

Visita dels Patges Reials
Dia: 30 de desembre
Hora: 2/4 de 12 del matí
Lloc: Hort de l’abadia
En cas de pluja al Castell de Masricart

Revetlla de Cap d’Any
Dia: 31 de desembre
Lloc: Poliesportiu municipal
(veure el cartell de la contraportada)

Cavalcada dels Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient
Dia: 5 de gener
Hora: 6 de la tarda

Els Pastorets a càrrec de l’Orfeó 
Reusenc
Dia: 6 de gener 
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
Preu: 6€. Menors de 12 anys: 3€
Venda d’entrades al Poliesportiu durant el Parc de 
Nadal o al mateix Orfeó Canongí una hora abans de 
l’espectacle.
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de Masri-
cart i Orfeó Canongí

Festa Major d’Hivern
Dies: 18, 19 i 20 de gener

El diumenge 14 d’octubre, l’associació 
de paintball de la Canonja, RedBalls Ro-
mans, va competir amb dos equips diferents                  
(Redball Romans Vulcano i 
Redball Bacus) en la cate-
goria semi-pro de la II edició 
del Campionat de Paintball 
de Montagut on van quedar 
3rs i 5ens respectivament.
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