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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

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h 
Horari: Club de feina (ofertes) de 9.15 a 11h. Atenció directa d’11 
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: Horari amb cita prèvia trucant al telèfon 
696634997(Loli)
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes, 
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: el segon i quart dijous de cada mes, de 9 a 12h.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10 
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.

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

-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 18,45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat

-BANC DEL TEMPS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n. Primer pis del Centre Cívic
Telèfon: 977 54 05 10
Horari: Primer dijous de cada mes de 17.30 a 18.30h
bancdeltemps@lacanonja.cat

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

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

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.15 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els dimecres d’11 a 13h. i diven-
dres de 12 a 13h.
escolaadults@lacanonja.cat

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

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de 
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
Per Nadal: Divendres 16 i 23 de desembre i del 2 al 5 de 
gener: oberta de 9 a 13h. 
Tancada del 26 al 30 de desembre.
biblioteca@lacanonja.cat

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

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h. 
Per Nadal, del 27 de desembre al 5 de gener: de 9 a 13h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Telèfon: 977 546 029 - 669 816 702
Horari: De dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit.
joventut@lacanonja.cat
Facebook: Pij La Canonja

Serveis de l’Ajuntament

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

Autobusos de Tarragona
 

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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

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

Se
rve

is

www.lacanonja.cat

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

Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Escoda 
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

 977548083 / 977545090  
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Telèfons d’interès

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

Deixalleria Municipal
Adreça: Camí de la Coma, s/n
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.
Dissabtes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.
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 L’aposta que va fer fa uns anys 
l’Ajuntament de la Canonja per fomentar la 
participació ciutadana, i que va començar amb 
l’Altaveu Ciutadà, veurà en pocs mesos la seva 
culminació amb el procés dels pressupostos par-
ticipatius.

Participar vol dir, segons el diccionari de l’IEC 
(Institut d’Estudis Catalans), “tenir, prendre part 
en alguna cosa” i així ho van fer els panelistes 
amb les qüestions que es van tractar en les di-
ferents onades de l’Altaveu Ciutadà. Però si bé la 
participació aleshores va ser merament d’opinió, 
ara el tema és ben diferent, perquè del que es 
tracta és de pensar i actuar presentant propostes 
per invertir una part del pressupost municipal 
del 2017. Creiem que aquesta iniciativa és una 
bona oportunitat per conèixer de primera mà 
les inquietuds i les necessitats dels canongins, 
millorar la comunicació entre l’Ajuntament i els 
ciutadans i oferir una major transparència en la 
gestió municipal.  

Els Pressupostos Participatius de la Canonja te-
nen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest pro-
cés, amb la finalitat d’establir les principals demandes i preocupacions dels veïns en 
matèria d’inversions i incloure-les al pressupost de l’any 2017, prioritzant les més 
importants.

La quantitat que hem destinat a aquesta primera experiència serà de 200.000 euros. 
Aquest serà el màxim que poden tenir les propostes que es presentin. Al mes de 
gener, es durà a terme una sessió de presentació i un taller per explicar com fer les 
propostes i on esperem la màxima participació.

La principal aportació dels Pressupostos Participatius és entendre la gestió pública 
com alguna cosa que té a veure amb les nostres vides, i que podem no solament 
participar sinó també decidir sobre aquests assumptes públics. Jo sempre dic que 
tothom hauria de passar algun cop a la seva vida per un Ajuntament, ja sigui com 
alcalde o com a regidor, per saber com es viu la política municipal i com es governa 
un poble des de dins. Doncs amb aquest procés us podreu acostar una mica més a la 
gestió municipal i les vostres idees i propostes es tindran en compte, segons la seva 
viabilitat econòmica, tècnica i jurídica.

Tant jo com l’equip de govern estem molt il·lusionats en aquest procés i esperem ob-
tenir la màxima resposta per part dels ciutadans. Per això us demano que participeu, 
que presenteu propostes, aportant les vostres idees i projectes i sempre pensant en 
el que és el millor per la Canonja i pels canongins. 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Pressupostos participatius, 
tu decideixes

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Nadal

Serà notícia

Portaveus municipals

En Bloc

Agenda

2

3

4 - 7

8 i 9

10 - 12

13 - 15

16 i 17

18

19

Su
mari
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 L’alcalde de la Canonja, acompanyat 
per altres regidors del consistori, van oferir una 
recepció, el dissabte 1 d’octubre al Castell de 
Masricart, a totes les famílies que s’han benefi-
ciat dels ajuts a la natalitat i a l’adopció que va 
posar en marxa l’Ajuntament ja fa quatre anys.

Més d’una vintena de famílies van sol·licitar els 
150 euros per infant nascut o adoptat durant 
el primer trimestre del 2016. Durant la recepció, 
l’alcalde va manifestar que la voluntat del go-
vern municipal és continuar amb aquests tipus 
d’ajuts a les famílies, com també seguir amb els 
ajuts per la compra de llibres i material escolar 
que cada any es van ampliant.

Després del parlament de l’alcalde, es va fer una 
fotografia al pati del amb totes les famílies i, tot 
seguit, hi va haver un aperitiu.

 La sala d’exposicions del Castell de Masricart durant aques-
ta tardor ha estat permanentment ocupada oferint diverses activi-
tats museístiques que atorguen a aquest edifici la qualificació de 
Centre Cultural.

S’ha iniciat la tardor amb la fotografia de David González que ens ha 
ofert una mirada de la crisi humanitària amb l’exposició “Síria, la pa-
raula de l’exili”. Hem continuat amb més fotografia, concretament la 
del canongí José María Borrás i els seus “Gestos y miradas” que ens 
han mostrat una manera de veure la quotidianitat que ens envolta 
des d’un prisma diferent. Prèvia a la inauguració l’autor ens va oferir 
una breu reflexió sobre la pràctica fotogràfica i les motivacions que 
l’han portat a dedicar part del seu temps a l’estètica de la fotografia.

El dia 2 de desembre, les parelles artístiques del “Club social la Mura-
lla” ens han presentat la seva anual contribució a l’art i a l’experiència 
creativa cap a la salut mental a través de diverses obres d’artistes 

locals creades en 
col·laboració amb les 
persones que formen 
part d’aquesta asso-
ciació.

Per tancar l’estació, 
l’IPHES (Institut Ca-
talà de Paleocologia 
humana i Evolució 
Social) ens acostarà 
al món de Darwin i 
les seves teories sobre 
l’evolució amb una 
exposició que s’obrirà 
el 13 de desembre.

Tardor d’exposicions

 De l’11 al 20 de novembre es va celebrar a Catalunya la 21a 
Setmana de la Ciència. Enguany, la Canonja també s’ha sumat a 
aquest esdeveniment anual de divulgació científica.

Al Castell de Masricart s’han dut a terme tres xerrades de temes 
diversos com la malaltia celíaca, la diabetis i la sostenibilitat, on el 
públic assistent va ser molt participatiu i va poder compartir els seus 
dubtes i impressions.

La Setmana de la Ciència tam-
bé es va viure a les escoles de 
la Canonja. Com és el cas de 
l’Institut Collblanc que va or-
ganitzar una xerrada amb ta-
ller científic sobre l’ADN. 

Aquesta activitat  a la Canonja 
és una iniciativa del Patronat 
de Cultura de l’Ajuntament 
de la Canonja que ha comp-
tat amb la col·laboració de la 
Universitat Rovira i Virgili, Cla-
riant, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Hospital 
Joan XXIII, el Ciberdem i Diabetes and metabòlic associated diseases 
research group.

Durant les dues setmanes següents a la Setmana de la Ciència, BASF 
va programar al mateix Castell de Masricart , la 5a edició de KID’S 
LAB, una activitat adreçada a alumnes de cicle superior d’educació 
primària i en el que hi ha participat els alumnes de l’Escola La Canon-
ja, així com diferents escoles del territori, realitzant-hi experiments 
i aprenent els principis bàsics de la investigació i a familiaritzar-los 
amb la química. 

La ciència ben a prop

L’alcalde lliura el xec nadó als nens i nenes nascuts a la Canonja
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 Dins dels actes del festival Teatre Màgic que s’ha portat a 
terme durant el mes de novembre, a la Canonja hem pogut gaudir de 
dos espectacles. El primer, que tingué lloc el dia 10, es portà a terme 
a la sala noble del Castell de Masricart i fou a càrrec del Mag i “Sow-
man” Francis Zafrilla. Unes hores abans però, aquest mag va actuar 
en exclusiva per als alumnes de 4 anys de l’escola de la Canonja.

L’endemà divendres, al saló d’actes de l’escola, tingué lloc un nou es-
pectacle, aquest cop, amb el Mag Edgar i l’artista internacional Gae-
tan Bloom. En aquesta ocasió poguérem gaudir de grans il·lusions, 
aparicions extraordinàries i transformacions gairebé impossibles.

 El dia 3 d’octubre es va iniciar 
el curs de la Gent Gran Activa 
amb la primera reunió informa-
tiva sobre les activitats que es 
realitzaran: informàtica, petanca, 
gimnàstica, manualitat, cant co-
ral, balls en línia, sardanes, bitllar 
i dòmino. La reunió va ser tot un 
èxit d’assistència.

Una de les novetats d’aquest curs és la recuperació del ball dels dis-
sabtes a la tarda, de 5 a 2/4 de 8, a la sala polivalent del Centre Cívic. 
Un espai de relació amb altres persones, de diversió, i amb múltiples 
beneficis físics i mentals.

I per la Castanyada es va ce-
lebrar la primera festa popu-
lar del curs. Tot i que va fer 
un dia tan assolellat que es 
feia estrany menjar castan-
yes va ser una gran jornada. 
Com cada any, les dones es 

van encarregar de fer 
els panellets i els homes 
de torrar les castanyes. 
Per acompanyar aquest 
banquet de tardor la 
coral va cantar un re-
pertori en diferents 
idiomes i es va finalitzar 
l’acte amb un brindis.

 L’Escola d’Adults de l’Ajuntament de la Canonja va iniciar 
el passat 30 de setembre el curs 2016-17 amb un variat ventall de 
propostes formatives i amb un increment significatiu en el nombre 
de matriculacions.

Les inscripcions realitzades han estat 69, la qual cosa representa un 
augment d’un 38% respecte el curs anterior. L’alumnat participa en 
un dels programes d’ensenyament (o en dos en alguns casos)  que 
s’han posat a l’abast de la població de la Canonja i que, per aquest 
curs, en són 7: Català nivell C1, Català nivell B1, Castellà nivell A1, Al-
fabetització per a immigrants, Informàtica nivell d’usuari i  Formació 
Instrumental nivells (1,2 i 3, repartits en dos grups), cursos tots ells 
conduïts per la mestra d’adults municipal, la Montse Solé.

L’ensenyament d’adults ha de servir perquè les persones adultes pu-
guin adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements, 
afavorint el seu aprenentatge al llarg de la vida i, en aquest sentit, 
els ensenyaments que oferta aquesta Escola tenen com a finalitat 
facilitar una formació bàsica i acadèmica a aquelles persones que no 
han pogut fer-ho abans, afavorir la integració de les persones provi-
nents d’altres països mitjançant l’aprenentatge d’una de les llengües 
cooficials,  facilitar i assolir el procés d’adquisició de les eines infor-
màtiques bàsiques, millorar l’aprenentatge del català com a llengua 
pròpia de Catalunya,  desenvolupar en tot l’alumnat aquells aspec-
tes que li permetin incrementar el grau de satisfacció i autoestima i, 
també d’altres habilitats socioculturals.

L’Ajuntament, sabedor dels anhels de formació de les persones adul-
tes del municipi, promou i posa els recursos de què disposa per tal 
de dur-los a terme i satisfer-los des de la regidoria d’Ensenyament 
mitjançant l’Escola d’Adults.

10 anys de teatre màgic

La Gent Gran Activa celebra la tardor Escola d’adults, endavant
un nou curs

El públic assistent va quedar bocabadat en cadascun dels espectacles 
i és que aquest desè aniversari d’aquest festival, que compta amb el  
suport de l’Ajuntament de la Canonja, ha portat un cop més la màgia 
al nostre poble.
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 L’alcalde, Roc Muñoz, la regidora de Medi Ambient, Glòria 
Virgili, i la de Joventut, Lucía López, van participar a la Setmana 
Mediambiental que cada any organitza l’empresa japonesa Sekisui 
situada al nostre terme municipal. Enguany l’acció es va localitzar 
al Mur Verd i va consistir en la plantació de plantes aromàtiques 
com la sajolida, espernallac, espígol i romaní. També es van construir 
murs de pedra amb hotel d’insectes per atraure els pol·linitzadors. 
Aquesta jornada va comptar amb la col·laboració del Gepec i d’un 
grup d’empleats de la mateixa Sekisui.

 L’Ajuntament de la Canonja i l’entitat ecologista La Canonja 
3 - Poble, paisatge i sostenibilitat -, amb la col·laboració d’ENTRA 
Cooperativa, van organitzar una plantada d’arbres a la Riera de la 
Boella el dissabte 12 de novembre. 

Després de mesos de treballs 
d’eliminació de vegetació invasora i 
neteja de la Riera, va arribar el mo-
ment de reforestar l’espai amb vege-
tació de ribera i arbustos.

Una setantena de persones van par-
ticipar en aquesta plantada d’arbres 
que va acabar amb un esmorzar de 
coca i xocolata per a tothom.

 El dissabte 15 d’octubre el Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví, juntament amb l’Institut Ramon Muntaner, orga-

nitzà la trobada anual dels 
Centres d’Estudis del Camp 
de Tarragona, Conca de Bar-
berà i Priorat que en aques-
ta ocasió centrà el tema so-
bre Arquelogia i món local. 
La trobada es desenvolupà a 
la sala noble del Castell de 
Masricart  amb el suport de 
l’Ajuntament de la Canonja. 
Presidiren l’acte inaugural 
el director dels ST de Cultu-
ra de la Generalitat a Tarra-
gona, Jordi Agràs; el tinent 

d’alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferré; el  pre-
sident de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
Josep Santesmases i el president del Centre d’Estudis Canongins, 
Francesc Roig.
 
La sessió de treball, que durà tot el matí, s’inicià amb una taula 
rodona sobre el tema  “Arqueologia i món local” amb participació 
dels arqueòlegs Maria Adserias, Samuel Burguete i Jaume Massó, 
amb Francesc Roig com a moderador. Després d’una pausa-cafè, 
intervingué el ponent Josep Vallverdú, investigador de l’IPHES de la 

L’Ajuntament participa en la 
Setmana Mediambiental de 

Sekisui

Plantada d’arbres
a la Riera de la Boella

Arqueologia i món local

  

Universitat Rovira i Virgili, sobre  “L’arqueologia prehistòrica al Ba-
rranc de la Boella”. A continuació hi hagué una taula d’experiències 
sobre els Castells del Gaià; la sitja 4 del jaciment ibèric del Vilar a 
Valls; el Centre d’Estudis Alcoverencs i la difusió de l’arqueologia 
local; recerca arqueològica i compromís amb el territori a la Conca 
de Barberà i finalment la digitalització del Butlletí de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense i la seva incorporació a RACO. Es presen-
taren també alguns projectes i posteriorment tots els assistents es 
desplaçaren cap a la riera de  la Boella per tal de fer una visita guiada 
al jaciment prehistòric del Barranc de la Boella. Les explicacions les 
realitzà l’investigador i arqueòleg Josep Vallverdú Poch. La trobada 
es clausurà amb un dinar de germanor.
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 Aquesta tardor s’ha efectuat la il·luminació decorativa del 
pati del Castell de Masricart amb la col·locació d’uns focus LED per 
il·luminar els arbres fèrrics i una sèrie de focus que donen llum ge-
neral al pati.

La il·luminació de la façana del carrer Masricart, actual entrada 
principal, també s’ha reforçat amb lluminàries LED de colors que es 
poden programar segons l’ocasió i necessitat.

 Durant el mes de novembre, per part de personal contrac-
tat a través dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament, s’ha dut a terme 
la recuperació del marge de pedra que delimitava l’antic camí de 
Mar, a l’alçada de la Bassa Fonda. Amb aquesta actuació s’inicia el 
projecte de la futura zona verda del final del carrer Marina. 
 

 Miquel Pérez Pla i 
David García Martínez, dos 
artistes residents a la Ca-
nonja, són els autors del mu-
ral que, des de l’inici de curs, 
convida als més menuts de 
l’Escola La Canonja a viure la 
gran aventura d’aprendre.

Miquel Pérez, il·lustrador, 
actualment es dedica a la 
il·lustració de vinils i a la 
pintura mural infantil. David 
García, artista local, treballa 
la pintura a l’oli i la pintura 
mural, també va ser qui va 
promoure el macro mural que es va crear l’any 2012, situat a la 
part posterior de l’escola, amb la col·laboració d’artistes, d’alumnes, 
de mestres, de l’Ajuntament i d’empreses de l’entorn.

 El passat 28 d’octubre el Casal va ser transformat en un 
curiós, peculiar i terrorífic sociosanitari dels anys 70, amb l’essència 
del personal que hi va treballar anys enrere, quiròfans abandonats, 
pacients atrapats, residus radioactius i l’olor a finestres i portes tan-
cades. 

Aquestes instal·lacions van ser visitades per més de dues-centes 
persones i els seus crits es van poder sentir des de fora al carrer. 
Al finalitzar el recorregut, els valents i valentes van gaudir de cas-
tanyes ben torrades. Com a novetat d’aquesta edició cal destacar el 
taller de pinta-cares que es va dur a terme al carrer i que va ser tot 
un èxit.

Aquesta activitat organitzada per les Regidories d’Acció Social i Jo-
ventut, un any més, funciona gràcies a la gran participació de les 
persones visitants, per la feina ben feta de tots els voluntaris i vo-
luntàries realitzada amb tanta il·lusió i per la col·laboració del grup 
de Gent Gran Activa. 

Nova il·luminació al
Castell de Masricart

Recuperació del marge de pedra 
del camí de Mar

Miquel Pérez i David García 
conviden als infants canongins a 

fer el primer pas

Més de dues-centes persones 
passen pel Castanyot de la Por
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 En el darrer ple de l’any 2016, l’Ajuntament va aprovar el 
pressupost municipal per al 2017, que importa 13.485.000 euros.

Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:

1) Amortització de l’endeutament
L’Ajuntament de la Canonja no té deute bancari. Conseqüentment, no ha 
d’amortitzar deute durant aquest any 2017.

2) Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 400.300 € per l’àrea de Segure-
tat Ciutadana, que està integrada per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil. 
L’import es desglossa de la següent manera:

- Administració general, seguretat i protecció civil: Importa 61.800 € i inclou 
les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, serveis de 
grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i inversions.
- Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 335.200 € i inclou 
les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses per al fun-
cionament del servei.
- Protecció Civil: Importa 3.300 € i inclou les despeses de funcionament del 
servei.

3) Urbanisme, serveis públics i vies públiques 
L’import pressupostat per l’àrea d’Urbanisme, que inclou el departament ad-
ministratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 670.350 €. L’àrea 
d’accés a nucli urbà ascendeix a 36.300 € i l’àrea de pavimentació de vies 
públiques a 213.800 €.

S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, admi-
nistratius i de la brigada municipal, les despeses de conservació i manteni-
ment de les instal·lacions de la brigada, subministraments diversos i subven-
cions per arranjament d’edificis i per aquest any 2017, l’adquisició d’un nou 
vehicle (Dumper) per a la brigada municipal.

L’àrea d’accés a nucli de població inclou la inversió “rotondes d’accés al nucli 
urbà”, la qual importa 36.300 €.

El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació, con-
servació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el mante-
niment del semàfors i enllumenat públic.

4) Neteja viària i sanejament de les aigües residuals
L’àrea de Neteja Viària, que importa 371.800 €, inclou, entre d’altres, les des-
peses de neteja de la via pública i de la deixalleria municipal i la inversió per 
a l’endegament del Barranc dels Antigons, la qual importa 79.000 €

L’àrea de sanejament de les aigües residuals, amb 980.000 €, inclou la inver-
sió de “Sanejament aigües residuals de la Canonja”

5) Enllumenat públic
L’àrea d’enllumenat públic importa 238.000 € i inclou les despeses de con-
servació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en enllumenat i el 
subministrament elèctric.

6) Parcs i jardins i entorn verd
L’àrea de parcs i jardins importa 195.000 € i inclou les despeses de conserva-
ció i manteniment dels parcs i jardins, el Mur Verd i la Riera.

7)  Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
L’àrea de Serveis Socials, que importa 643.900 €, inclou les despeses en re-
tribucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions, el 
contracte-programa de col·laboració amb el Consell Comarcal, les despeses 
relatives al Casal d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a en-
titats, d’ajuts bàsics de la llar i d’urgència i el servei d’assessorament jurídic 
per a polítiques socials d’habitatge. Respecte l’any 2016 la despesa en l’àrea 
social s’ha incrementat un 45%, degut a les inversions que l’Ajuntament 
preveu dur a terme per millorar les edificacions i instal·lacions.

L’àrea de Joventut importa 76.400 €, destinat íntegrament al funcionament 
del PIJ i activitats destinades als joves del poble. 

L’àrea d’Ocupació importa 146.500 €, mostrant un increment de 9.000 € des 
de l’any 2015. En aquesta àrea s’inclouen les despeses de funcionament del 
servei, els cursos d’ocupació (10.000 €), projectes d’ocupació (60.000 €) i sub-
vencions pel foment de l’ocupació (60.000 €).

8) Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 342.300 € per l’àrea 
educativa. Aquesta àrea inclou les retribucions salarials del conserge de 
l’escola, les despeses de conservació i manteniment i funcionament de les 
escoles, les subvencions per ajuts escolars (50.000 €), subvencions a entitats 
educacionals (17.700 €) i les despeses relatives a l’Escola d’Adults (51.700 €).

9) Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del patrimoni 
històric i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ascendeix a 2.515.500 €, 
la qual inclou les despeses en el departament de cultura i les despeses de 
funcionament del Patronat de Cultura i la biblioteca municipal, les subven-
cions a les entitats culturals i la previsió de 1.520.000 € per als projectes de 
rehabilitació dels edificis de l’Orfeó Canongí i el Casino (760.000 € cadascun).

L’àrea d’equipaments culturals importa 438.000 €, això inclou les despeses 
de conservació, manteniment i funcionament de les instal·lacions i la previsió 
de 425.000 € per a la segona fase del projecte del Centre d’Interpretació de 
la Boella.

L’Ajuntament ha destinat 43.000 € per la Protecció del patrimoni històric 
(el Jaciment del Barranc de la Boella i el Refugi antiaeri de la plaça de la O) 
i 253.600 € en festes populars (Festa Major d’hivern, 15 d’abril, Festa Major 
d’estiu, Parc de Nadal, Cavalcada de Reis).

10) Esports
L’àrea d’Esports, que importa 418.700 €, inclou les subvencions a entitats 
esportives (40.000 €), retribucions salarials, despeses de conservació i man-
teniment i funcionament del poliesportiu, del camp d’esports, de la piscina 
municipal i del skatepark, i inversions diverses.

11) Societat de la Informació
És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament, el 
pressupost ascendeix a 50.600 € destinats a la confecció i edició del Butlletí 
municipal i a la contractació de publicitat als mitjans.

12) Òrgans de govern i Administració general 
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració, 
secretaria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funcionament i 
gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un import global de 1.249.900 €.

13) Participació Ciutadana
Aquesta àrea, dotada amb 211.500 €, contempla les iniciatives de participació 
de la ciutadania en la presa de decisions municipals, incorporant en aquest 
pressupost un increment important degut a la consignació de 200.000 € que 
es destinaran a propostes d’inversió triades pels canongins i canongines.

14) Jutjat de Pau
Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funcio-
nament del Jutjat de Pau i importa 61.100 €.

15) Transferències a l’Ajuntament de Tarragona 
Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als convenis 
signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats a través 
de l’ens tarragoní (EMT, 415.000 € i el servei de recollida i gestió de residus 
urbans, 490.000 €), i els acords econòmics de la segregació, 3.238.000 €, co-
rresponents al 41% dels tributs del nucli químic. El pressupost consignat per 
a les transferències a l’Ajuntament de Tarragona per tots els conceptes abans 
citats ascendeixen a 4.168.000 €.

 

Pressupost municipal per a l’exercici del 2017
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1) Projecte Rehabilitació Orfeó Canongí, amb un import de 760.000 €.
2) Projecte Rehabilitació Societat la Nova Amistat, amb un import de 
760.000 €
3) Noves dependències Serveis Socials, amb un import de 182.000 €
4) Segona fase del Centre d’Interpretació la Boella, amb un import de 
425.000 €
5) Endegament Barranc Camí dels Antigons, amb un import de 79.000 €

Deute públic  4.000,00 €
Administració general de la seguretat i protecció civil 61.800,00 €
Seguretat i ordre públic 335.200,00 €
Protecció civil  3.300,00 €
Urbanisme 670.350,00 €
Accés als nuclis de població 36.300,00 €
Pavimentació de vies públiques 213.8 00,00 €
Sanejament aigües residuals 980.000,00 €
Proveïment domiciliari d'aigua  100,00 €
Tractament de residus 5.000,00 €
Neteja viària 371.800,00 €
Cementiri i serveis funeraris 16.500,00 €
Enllumenat públic 238.000,00 €
Parcs i jardins 199.000,00 €
Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 17.500,00 €
Assistència social primària 643.900,00 €
Foment de l'ocupació  132.000,00 €
Funcionament de centres d'ensenyament preescolar i primària 285.500,00 €
Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari 1.700,00 €
Serveis complementaris d'educació 55.100,00 €

Administració general de cultura 1.744.400,00 €
Biblioteques públiques 20.000,00 €
Equipaments culturals i museus 438.000,00 €
Promoció cultural 16.500,00 €
Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 43.000,00 €
Joventut 76.400,00 €
Festes populars 209.000,00 €
Festes populars: actes nadalencs 44.600,00 €
Promoció i foment de l'esport 41.500,00 €
Instal·lacions esportives 377.200,00 €
Societat de la informació 50.600,00 €
Òrgans de govern 245.600,00 €
Administració general 1.004.300,00 €
Participació ciutadana 211.500,00 €
Atenció als ciutadans 46.000,00 €
Fons de contingència 67.000,00 €
Jutjat de pau 61.100,00 €
Gestió del deute i de la tresoreria 349.450,00 €
Transferències a entitats locals territorials 4.168.000,00 €
Total pressupost de despesa per grup de programa 13.485.000,00 €

Despeses per grup de progama

Pressupost consolidat exercici 2017  

6) Projecte de sanejament d’aigües residuals, amb un import de 980.000 €
7) Rotondes Accés nucli urbà, amb un import de 36.300 €
8) Passos elevats i coixins, amb un import de 36.300 €
9) Projectes de participació ciutadana, amb un import de 200.000 €

Al portal de transparència del web municipal www.lacanonja.cat hi po-
dreu consultar tot el detall després de l’aprovació definitiva.

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2017 

  
INGRESSOS (en euros)

Capítol Denominació  Pressupost General

Capítol I IMPOSTOS DIRECTES 8.921.000,00
Capítol II IMPOSTOS INDIRECTES 80.000,00
Capítol III TAXES I ALTRES INGRESSOS 654.500,00
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.331.400,00
Capítol V INGRESSOS PATRIMONIALS 113.100,00
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100.000,00
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 60.000,00
Capítol IX PASSIUS FINANCERS 2.225.000,00
                          TOTALS     13.485.000,00

 DESPESES (en euros)
    
Capítol  Denominació  Pressupost General

Capítol I  REMUNERACIONS DE PERSONAL 2.081.300,00
Capítol II  BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.682.700,00
Capítol III  DESPESES FINANCERES  8.200,00
Capítol IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.781.300,00
Capítol V  FONS DE CONTINGÈNCIA 67.000,00
Capítol VI  INVERSIONS REALS  3.804.500,00
Capítol VIII  ACTIUS FINANCERS  60.000,00
                       TOTALS     13.485.000,00
  

PRESSUPOST	  DE	  DESPESES	  PRESSUPOST	  D'INGRESSOS	  

IMPOSTOS
INDIRECTES 1%

TAXES I ALTRES
INGRESSOS 5%

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 10%

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 36%

FONS DE
CONTINGÈNCIA 1% INVERSIONS

REALS 28%

ACTIUS
FINANCERS 0%

DESPESES
FINANCERES 0% REMUNERACIÓ

DE PERSONAL 15%BÉNS CORRENTS I SERVEIS 20%

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL 1%

INGRESSOS
PATRIMONIALS 1%ACTIUS

FINANCERS 0% 
PASSIUS
FINANCERS 16%

IMPOSTOS
DIRECTES 66%

Pressupost d’ingressos Pressupost de despeses
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Encesa dels llums de Nadal 
amb cantades

 El proper divendres dia 
16 desembre, a les 6 de la tarda, 
tindrà lloc al pati del Castell de 
Masricart l’encesa simbòlica de 
les llums de Nadal de la Canonja.

Aquest acte, que se celebra per 
primera vegada al poble, és obert 
a tothom i consistirà en una 
cantada de Nadales a càrrec de la 
coral de la Gent Gran i de la coral 
de l’Escola La Canonja.

Després de les Nadales s’encendrà 
la il·luminació de l’arbre de Nadal, 
que estarà situat al pati del Castell. 
Per a celebrar-ho també hi haurà 
berenar de coca amb sucre.

 Amb la col·laboració de la parròquia, el Patronat de Cultura 
torna a presentar el tradicional Concert de Nadal a l’Església de Sant 
Sebastià.

El 17 de desembre a dos quarts de nou de la nit podrem gaudir 
de la interpretació de la Coral de la Universitat Rovira i Virgili que, 
amb Alan Branch al piano, oferirà obres de Mozart, Fauré, cançons 
tradicionals de Nadal harmonitzades per Albert Guinovart i la Little 

Jazz Mass de Bob 
Chilcott.

La Coral de la 
Universitat Rovira i 
Virgili (URV) va ser 
fundada a la primeria 
de l’any 1991 per la 
seva actual directora, 
Montserrat Rios.

El treball seriós i 
constant que realitza la Coral li ha permès dur a terme un seguit 
d’activitats que li han donat un prestigi merescut. També ha 
protagonitzat col·laboracions amb diferents orquestres com ara 
l’Orquestra del Conservatori de Vila-seca, l’Orquestra Camerata XXI i 
l’Orquestra Camera Musicae.

El cant coral més 
tradicional per Nadal

 Els nens i nenes de P-2 de la Llar d’Infants cada any 
fan la representació dels Pastorets i és tot un èxit. Enguany, la 
duran a terme el 23 de desembre, a la tarda, a la sala d’actes 
de l’Escola La Canonja.

Aquest mes de desembre la Llar d’Infants també col·laborarà 
amb la Marató de TV3. 
Hi esteu tots convidats.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

Pastorets i solidaritat a la 
Llar d’Infants

Ac
tua

lita
t

 Aquest mes de desembre el Senalló de Contes de la Biblioteca 
Pública de la Canonja no es durà a terme el primer dimecres com és 
habitual, ja que cau entre dos festius, sinó el segon, el dia 14. I com 
que el Nadal ja serà a tocar no hi ha cap manera millor de celebrar-
ho que amb una sessió de contes, de la mà de la companyia “Vivim 
del Cuentu”, en què s’hi passegen el caganer, el tió, els pastorets i un 
misteriós visitant celeste que necessitarà l’ajuda dels assistents.

D’aquesta manera tan festiva s’acomiadarà el Senalló d’enguany, 
que es reprendrà el primer dimecres de febrer del 2017, dia 1, amb la 
narradora i actriu Sherezade Bardají.

Com cada any, per Nadal, la Biblioteca obrirà en horari especial. 
Els divendres 16 i 23 de desembre obrirà només al matí. L’última 
setmana de desembre, del 26 al 30, estarà tancada. I encetarà l’any, 
la primera setmana de gener, en horari de matí. El dilluns dia 9 la 
biblioteca tornarà a l’horari habitual.

El Senalló de Contes es 
vesteix de Nadal
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 Enguany el Parc de Nadal de la 
Canonja girarà al voltant del reciclatge sota 
el lema de les tres “R” Reutilitza, Redueix i 
Recicla.

El Parc obrirà durant tres dies matí i tarda, 
27, 28 i 29 de desembre, amb espectacle de 
fi de festa cada dia a les 7 de la tarda. L’últim 

El Parc de Nadal 
amb el reciclatge

dia l’entrada serà solidària amb Càritas la 
Canonja, així doncs, per entrar-hi caldrà 
portar articles de neteja o d’higiene personal 
per valor de 3€, el preu de l’entrada diària.

Un any més, el Parc, organitzat per 
l’Ajuntament de la Canonja i el Patronat 
de Cultura, es du a terme gràcies a la 
participació de diverses entitats canongines 
i a la col·laboració d’empreses de l’entorn. 
Aquest cop amb la implicació especial de la 
regidoria de Medi Ambient per a fer més ressò 
de les tres “R” de la sostenibilitat.

 Un any més, des del Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart es posa en 
marxa el concurs de pessebres. Enguany, 
compta amb la col·laboració del grup de 
catequistes de la parròquia de Sant Sebastià 
amb la intenció d’augmentar el nombre de 
pessebres participants.

Aquest concurs està adreçat a totes les 
edats i tot i que està previst que hi hagi tres 
premis, cada participant rebrà un record 
per la seva participació. Per altra banda, el 
jurat, es reserva la facultat d’atorgar altres 
premis o accèssits en funció dels pessebres 
presentats.

Caldrà inscriure el pessebre al Castell de 
Masricart en l’horari habitual d’obertura 
al públic fins el dia 16 de desembre (el 
divendres 16 el Castell només obrirà al 
matí). L’entrega de premis i records es farà 
el dia 30 de desembre a la sala d’actes de 
l’escola abans de la representació “Un toc 
de Pastorets”.

Es pot llegir la totalitat de les bases a la 
web de l’Ajuntament de la Canonja: www.
lacanonja.cat

Inscripcions obertes 
pel Concurs de 
Pessebres 2016

Actualitat
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 “Un toc de pastorets” és un espectacle participatiu de la 
companyia Toc de Retruc dirigit a nens i nenes a partir de 3 anys 
creat a partir de nadales tradicionals i d’altres temes compostos 
especialment per a aquesta obra.

Es tracta d’un recital teatralitzat que cançó rere cançó va escenificant 
un pessebre vivent i en el qual el públic té l’opció de cantar i 
actuar amb els actors. Cada cançó implica l’aparició d’una sèrie de 
personatges ben característics.

“Un toc de pastorets” es portarà a terme el divendres 30 de 
desembre a les 6 de la tarda a la sala d’actes de l’Escola La Canonja.
Cal esmentar també que a l’inici de l’espectacle es farà entrega dels 
premis del concurs de pessebres que organitza el Patronat de Cultura 
del Castell de Masricart i el grup de catequistes de la Parròquia de 
Sant Sebastià.

 Les festes nadalenques són unes de les dates més esperades 
pels menuts de la casa. I no només per les grans reunions familiars 
sinó per l’arribada dels Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

A la Canonja, alguns dels patges reials ja tenen programat arribar 
el dia 31 de desembre per recollir les cartes amb els desitjos dels 
infants. A les 11 del matí els estaran esperant al Castell de Masricart.

Uns dies més tard, el 5 de gener, Ses Majestats arribaran puntuals 
a la seva cita amb tots els canongins i canongines. Primer arribaran 
els patges a l’Ajuntament per agafar la Clau del poble. Ja amb la 
clau aniran a buscar als Reis Mags que entraran a la Canonja amb 
el seu seguici, acompanyats de timbals i gralles, pastorets, balls, 
xanquers, pastorets, foc... per convertir la nit del 5 de gener en la nit 
més màgica de l’any.

 El 30 de desembre, en 
plenes festes nadalenques, el PIJ 
organitza un Tast de Vins a l’Orfeó 
Canongí a les 9 de la nit. Una 
activitat organitzada per a joves 
majors d’edat. Dos vins ecològics, 
Solà Classic del Priorat i Mas de 
la Caçadora del Montsant seran 
els protagonistes de la vetllada, 
explicaran el seu origen i com estan 
elaborats a més d’ensenyar com 
es realitza el tast, el color, l’aroma, 
el gust…… tot això acompanyat 
per un pica-pica i amenitzat pel 
“cantautónomo” Oscárboles .

Les inscripcions estan obertes fins 
el dia 22 de desembre, al PIJ, de 
dimarts a dijous de 4 de la tarda 
a 8 dels vespre i els divendres de 
5 de la tarda a 9 de la nit, amb un 
preu de 5 euros

Un toc de pastoretsEsperant els Reis Mags d’Orient

Tast de vins i concert Donem la benvinguda 
al 2017

 Una vegada més ens trobarem al 
poliesportiu municipal per celebrar l’entrada d’un 
nou any. Aquest cop amb l’acompanyament de 
l’orquestra “Welcome Band”.

Els preus d’aquest esdeveniment es mantenen igual 
que en anys anteriors en 55 € sopar i cotilló i 15 € 
únicament cotilló.

La venda d’entrades es fa al mateix poliesportiu fins 
el dia 23 de desembre.

Ac
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Serà notíciaEl consistori tanca l’any amb la celebració de
dues sessions plenàries

 En el ple extraordinari de l’Ajuntament de la Canonja, 
corresponent al dia 24 de novembre, Marina Clavero Lozano va 
prendre possessió del càrrec de regidora, després que en el ple 
anterior la regidora d’Ensenyament i Ocupació, Sílvia Sola Clua, 
deixés la seva tasca al consistori per motius professionals.

La nova regidora serà la responsable 
de l’àrea de Joventut que fins 
ara gestionava la regidora Lucía 
López Cerdán, que passa a ocupar 
la responsabilitat de les àrees 
d’Ensenyament i Ocupació.

Marina Clavero és graduada en 
Administració i Direcció d’Empreses 
per la URV i participa de forma activa 
en diferents entitats canongines 
formant part, també, del moviment 
escolta.

Per altra banda, en la sessió plenària 
ordinària del dia 1 de desembre es van aprovar per amplia majoria, 

El Projecte Rossinyol arriba a 
l’Institut Collblanc per facilitar 

la integració social
 El dimecres 30 de novembre tingué lloc la signatura del 
conveni entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Associació Quilò-
metre Zero, amb la presència de l’alcalde Roc Muñoz, la regidora 
d’Ensenyament, Lucía López, i Montse Garcia, directora de l’entitat 
sense ànim de lucre, per iniciar el Projecte Rossinyol a l’Institut Coll-
blanc.

El Projecte Rossinyol pretén establir una xarxa de relacions entre 
estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i l’alumnat d’escoles i 
instituts. L’objectiu és ajudar als alumnes, en aquest cas de l’institut 
canongí, en el seu desenvolupament personal, acadèmic i/o profes-
sional, proporcionant suport, consell, amistat, reforç i un exemple 
positiu. A més a més de promoure la relació entre estudiants uni-
versitaris que voluntàriament s’ofereixen per proporcionar suport 
individual a alumnes de l’institut que es troben en una situació de 
dificultat o risc d´exclusió per manca de recursos econòmics i/o su-

ports socials.

Aquest projecte va dirigit a 5 
alumnes de 1r d´ESO, els quals, 
tindran un mentor cadascú i es-
taran tres hores junts a la setma-
na fent activitats lúdiques i cul-
turals en el temps de lleure que 
afavoreixin una major diversitat 
d’expectatives.

amb el vot a favor de PSC, PP i CiU i el vot en contra de la CUP, 
els pressupostos del consistori per al proper any 2017, dels quals 
en trobareu una àmplia informació a les pàgines 8 i 9 d’aquest 
butlletí.

També es va aprovar la modificació de crèdit número 10 del 
pressupost vigent que conté com a aspecte més importat 
l’habilitació de crèdit per l’adquisició de terrenys per la construcció 
d’un parc públic entre el Carrer Marina i el Camí de la Coma. 
Cal destacar, així mateix, l’aprovació inicial de les bases per a la 
concessió de subvencions per incentivar la creació de llocs de 
treball al municipi i afavorir les noves empreses que s’hi instal·lin. 
Altres punts destacats van ser l’aprovació de la creació del Consell 
Assessor d’Esports i el seu reglament regulador de funcionament. 
Aprovant-se també les bases per la concessió d’ajuts a la pràctica 
esportiva.

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament http://www.lacanonja.cat/portal-
de-transparencia/ una vegada aprovades en la sessió plenària 
següent.

Què en fem dels envasos
de vidre?

 Els envasos de vidre són excel·lents per conservar 
aliments i begudes: no contaminen químicament el contin-
gut, són incombustibles, transparents, es poden modelar i 
gravar fàcilment. 

El problema d’aquest material és que una ampolla de vidre 
pot tardar milers d’anys a desintegrar-se. Però, en canvi, el 
gran avantatge és que el vidre es pot reutilitzar i reciclar, 
i en aquest procés no se’n desaprofita res, ja que el 100% 
del material es destina a la fabricació de nous productes. 
Per aquest motiu la recollida selectiva és importantíssima.

Els envasos i ampolles de vidre (sense tapes ni taps) s’han 
de dipositar al contenidor verd. A aquest contenidor només 
s’hi ha de llençar els envasos de vidre ja que l’objectiu és 
reciclar per a usos similars. El vidre pla procedent de fines-
tres, miralls, plats, gerros, gots... s’ha de portar a la deixalle-
ria per a poder realitzar un correcte reciclatge, ja que con-
tenen altres materials en la seva composició, i els envasos 
buits que hagin contingut medicaments s’han de portar a 
les farmàcies que disposen d’un contenidor específic. Tam-
poc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva 
de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i 
fluorescents.
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S’inicien les obres del
Consultori Mèdic

 El passat dilluns 14 de novembre es va signar l’acta de 
replantejament per a la construcció del nou Consultori mèdic local 
de la Canonja. Amb aquest tràmit s’inicia la fase de construcció 
d’aquest equipament que comptarà amb una inversió de 1,5 milions 
d’euros.

El consultori comptarà amb una superfície de construcció de 865 
metres quadrats i el termini d’execució de les obres serà de nou 
mesos. L’empresa adjudicatària de les obres ha estat la unió temporal 
d’empreses Serbonoiu SL & Viasgon Obras y Servicios SLU.

El nou Consultori de la Canonja comptarà amb una cartera de serveis 
composta per medicina de família, pediatria, infermeria d’adults i 
pediàtrica, educació sanitària i treball social. El nou cap comptarà 
també amb 3 consultes de medicina general, 3 consultes d’infermeria, 
1 consulta pediàtrica, 1 consulta d’infermeria pediàtrica, 3 consultes 

polivalents, 1 àrea d’educació 
sanitària, 1 àrea de treball 
social, 1 àrea administrativa i 
1 àrea d’instal·lacions.

El nou equipament es 
construirà al carrer H, davant 
la plaça Ernest Lluch, en un 
solar cedit per l’Ajuntament. 
L’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, es mostra molt satisfet 
al veure que una de les obres 
més reclamades i necessàries 
pel poble està a punt de fer-se 
realitat.  

Darwin i l’evolució,
al Castell de Masricart

 L’institut Català de Paleocologia humana i Evolució So-
cial ens porta una nova exposició a la Canonja. En aquest cas, 

aquesta exposició pretén donar a conèi-
xer la figura de Darwin i les seves desco-
bertes sobre l’evolució, així com les dife-
rents teories que al llarg del temps s’han 
fet en matèria d’evolució de les espècies 
i en conseqüència, de l’ésser humà. Amb 
la seva obra, aquest naturalista assentà 
la base científica a partir de la que s’han 
articulat els estudis sobre l’evolució 
arreu del món.

L’exposició es podrà visitar entre el 13 i 
el 23 de desembre en l’horari habitual d’obertura al públic del 
Centre Cultural. Tot i així, també s’han habilitat uns horaris espe-
cials per tal que pugui ser visitada per diferents grups escolars.

Activitats extraordinàries al Casal

 Un cop recuperats del Castanyot de la Por, el Casal ha 
seguit realitzant altres activitats extraordinàries que nodreixen el 
projecte educatiu i ajuden a donar resposta a les inquietuds i neces-
sitats d’infants, joves i famílies, amb el suport del Consell Comarcal 
del Tarragonès.

La primera d’aquestes activitats es va dirigir al grup d’adolescents 
del Casal: “Entre Joves”, taller de cinema de valors. El projecte es 
centra en el món del cinema i la finalitat és la realització d’un curt-
metratge a partir de la cooperació dels joves i escollint una temàtica 
del seu interès. El món del cinema permet el treball de valors, el 
treball en equip, el desenvolupament de diferents rols, el desen-
volupament expressiu, tant a nivell verbal com gràfic, el domini de 
tècniques i procediments d’edició audiovisual i el coneixement del 
seu propi medi. El taller s’ha dut a terme en cinc sessions de tre-
ball durant el mes de novembre, on els joves han creat el guió, han 
escollit les localitzacions, han realitzat el rodatge i han fet l’edició 
final del curt.

El següent taller serà el taller preventiu al voltant dels riscos del 
consum d’alcohol i la promoció d’hàbits saludables destinat als in-
fants de 9 a 11 anys del Casal, i es durà a terme el proper 15 de 
desembre. Els infants i joves són un col·lectiu susceptible de desen-
volupar conductes de risc en el consum d’alcohol, degut a la facili-
tat a accedir-hi, la normalització del seu consum i l’associació amb 
l’oci. És necessari treballar de manera preventiva i complementar 
l’acció educativa escolar i familiar proporcionant informació sobre 
el consum d’alcohol i drogues, els motius que ens porten al seu 
consum, conscienciar de les seves conseqüències, incentivar hàbits 
d’oci saludables i potenciar la responsabilitat i l’assertivitat. Per això 
els objectius marcats amb aquest taller són: informar i assessorar en 
relació als riscos del consum d’alcohol, promoure hàbits d’oci salu-
dables i capacitar als infants per la presa de decisions responsables i 
per fer front a la pressió de grup quan arribin a l’adolescència. 

Per últim, el 21 de desembre es portarà a terme el Taller d’Educació 
Emocional amb infants de primer, segon i tercer de primària que 
participen a l’activitat d’Expressió del Casal. L’educació emocional 
treballa el desenvolupament de les competències emocionals, ha-
bilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular 
de forma apropiada els fenòmens emocionals. Té com a objectiu 
potenciar la identificació i l’expressió de les emocions, aportar eines 
per a la gestió d’aquestes i fomentar l’autoestima, les habilitats de 
resiliència i el coneixement propi.

Foto: Comencem el taller definint què és important per a nosaltres.
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Serà notíciaLa festa d’hivern canongina
 Tot i que encara s’està treballant en la preparació de la 
Festa Major d’Hivern, des de la regidoria de Festes podem fer un 
avançament dels diferents actes que tindran lloc entre els dies 19 i 
29 de gener de l’any vinent.

El dijous dia 19 s’encetaran els 
actes de la Festa Major amb la 
baixada de carretons al carrer 
Raval. Aquest mateix divendres, a 
2/4 de 7 de la tarda, s’inaugurarà 
al Castell de Masricart l’exposició 
de la Roda d’Art que organitzen 
diferents centres d’estudi del 
Camp de Tarragona i que en 
aquesta ocasió mostra les obres 
de l’artista canongina Núria Rion. 
Tot seguit, al mateix Castell hi 

haurà una conferència sobre l’Òpera Werther dins del cicle “Liceu 
al Territori”.

El dia de Sant Sebastià estarà dedicat al matí als diferents actes 
tradicionals i a la tarda es programarà un monòleg a càrrec de 
Santi Rodríguez. La nit estarà amenitzada pel ball amb l’Orquestra 
Centauro, adreçat als més joves.

El dissabte dia 21 al matí es duran a terme diverses activitats al 
voltant del poliesportiu, com ara el parc infantil, i a l’skatepark el 
campionat d’skate i scooter adreçat als joves. La tarda-vespre estarà 
protagonitzada pel correfocs infantil i pel concert de l’Orquestra 
Maravella, que farà el ball de nit.

Diumenge al matí serà el moment de l’esport amb el Cros Sant 
Sebastià i a la tarda gaudirem de l’estrena de la comèdia musical de 
“Las Chicas de Oro”, “No me cuentes cuentos”.

L’altre cap de setmana podrem gaudir d’una obra dedicada al públic 
familiar que tindrà lloc dissabte al matí, un concert de música 
tradicional a càrrec del “Tecler” i la nit més jove amb l’edició del 
segon CNJ&MUSIC. La Festa Major d’hivern tancarà el diumenge dia 
29 amb l’exposició canina i l’escudella popular.

 El 21 de gener torna el campionat 
d’hivern d’Skate i Scooter, una jornada 
esportiva i de diversió organitzada 
conjuntament amb l’skater canongí, 
Pedro Vidal. La diada començarà a les 
12 del migdia, quan els participants ja 
podran realitzar les seves inscripcions, 
i finalitzarà a les 6 de la tarda. Com ja 
és tradició, hi haurà barbacoa amb carn 
amb pa d’acompanyament per 3 euros.

El cap de setmana següent, el dissabte 
28, se celebrarà la segona edició del 
festival CNJ&MUSIC, un esdeveniment 
musical que pretén arribar al públic 
de totes les edats i gustos amb les 
actuacions de rumba amb Versiones 
Vegonzosas, banda formada per 
components del grup Vergüenza Ajena, 
de rock amb La Clave i sessions de dj’s.

 El dijous 19 de gener a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala 
d’exposicions del Castell de Masricart, tindrà lloc la inauguració 
de la Roda d’Art 2017, que 
enguany organitza el Centre 
d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví en col·laboració amb 
el Patronat de Cultura del 
Castell de Masricart.

En aquesta ocasió l’artista 
convidada és la canongina  Núria 
Rion  (1976) que actualment 
viu i treballa a Montblanc. 
Exerceix també com a docent 
a l’Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació de Tarragona. La 
mostra de pintures que oferirà 
tindrà una clara connotació 
referencial sobre aspectes i 
indrets del terme de la Canonja. 
L’exposició restarà oberta fins 
al 24 de febrer.

L’àrea de Joventut programa 
espectacles esportius i musicals 

per la Festa Major d’hivern 

Núria Rion, artista convidada
a la Roda d’Art 2017

Un tomb per la Marató
 La Marató de TV3 celebra els 25 anys dedicant aquesta 
edició a sensibilitzar i donar un important impuls econòmic a la 
recerca en l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

El Club Excursionista La Canonja, com ve fent en els últims anys, 
amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament ha organitzat una 

activitat solidària el 18 de desembre per recaptar fons per la Marató. 
L’activitat, que finalitzarà amb un vermut musical, serà un joc de 
recorregut anomenat 
“Tomb Mamut Exprés”. 
La col·laboració míni-
ma per a participar-hi 
serà de 3 euros.
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Salvador Ferré 
Budesca

 En el darrer ple es va aprovar, amb 
els vots a favor del nostre grup i també de CiU 
i el PP, i el vot en contra de la CUP, el pres-
supost de l’Ajuntament de la Canonja per a 
l’any 2017. Un pressupost que contempla un 
gran esforç inversor per part de l’Ajuntament 
per tirar endavant tota una sèrie de projec-
tes de vital importància pel nostre municipi i 
que formaven part dels nostres compromisos 
electorals quan vam iniciar el mandat.

Per aconseguir aquest ampli consens per la 
seva aprovació, des de l’equip de govern i des 
del nostre grup s’ha ofert als diferents grups 
municipals la informació i les dades necessàri-
es durant el procés d’elaboració del pressupost 
i s’ha intentat recollir aquells suggeriments o 
peticions que se’ns han fet i que creiem que 
ajuden a millorar-lo i que, per descomptat, no 
comprometien el nostre programa electoral. 
Agraïm als grups la seva col·laboració i en es-
pecial als que han sumat per aconseguir un 
ampli consens.

Tot i la situació que encara vivim de crisi eco-
nòmica sembla que hi ha indicadors positius 
que ens permeten mirar el futur, encara que 
amb moltes prevencions, amb un cert ànim 
d’esperança i tranquil·litat. Durant aquest any 
i de cara al proper, ens han arribat notícies de 
noves inversions al nostre municipi i al polí-
gon químic que asseguren el manteniment 
dels ingressos municipals, sobre tot els que 
provenen d’aquest sector, uns ingressos de 
molta rellevància pel nostre pressupost.

Un pressupost que destinarà gairebé 4 milions 
d’euros al capítol d’inversions, on destaquen 
actuacions que ja preveiem al nostre pro-
grama electoral per aquest mandat, com una 
nova ubicació de les dependències de Serveis 
Socials, la conducció de les aigües residuals a 
la depuradora de BASF, els esperats i desitjats 
projectes de reforma dels edificis de l’Orfeó 
Canongí i la Nova Amistat per a ús i gaudi de 
tots els canongins, la segona fase d’adequació 
del Museu del Mamut (les obres del qual ja han 
començat enguany) i els 200.000 € destinats al 
procés de pressupost participatiu, un compro-
mís programàtic ineludible, en el que la ciu-
tadania proposarà i decidirà el seu destí final. 
Aquest important esforç inversor s’ha pogut 
dur a terme gràcies a la bona gestió de recur-
sos durant els anys precedents i a l’estalvi en la 
despesa corrent que ha derivat en liquidacions 
pressupostàries amb superàvit, permetent dis-
posar d’un important romanent de tresoreria 
per fer front a aquestes actuacions inversores.

Tot això sense deixar de banda el manteniment 
de la despesa social que, en uns moments en-
cara de crisi i dificultat, ens ha de permetre no 
deixar al marge a les persones i les famílies que 
són les que més pateixen els efectes d’aquesta 
crisi.

A part dels ajuts de caràcter assistencial social 
(despeses bàsiques de la llar per a jubilats amb 
rendes baixes o ajuts d’urgència social), s’han 
contemplat també dotacions econòmiques per 
altres ajuts que l’Ajuntament ja havia posat en 
marxa: natalitat o adopció, material escolar, 
premi al millor expedient acadèmic de BAT, re-
habilitació de façanes del nucli antic, empreses 
i nous emprenedors per fomentar l’ocupació, 
suport a l’activitat comercial i empresarial, rè-
tols d’establiments. I per alguns de nous que es 
posaran en funcionament durant el 2017 com 
l’ajut al lloguer per a persones joves.

La voluntat del nostre grup és el compliment, 
pas a pas, del nostre programa electoral, com-
promís vinculant amb els nostres votants i la 
ciutadania, això sí, sense oblidar el diàleg i la 
col·laboració amb els altres grups representats 
a l’Ajuntament que també mostrin la seva dis-
posició a fer-ho.

Esperem i desitgem que aquest any nou que 
comença sigui per la Canonja i per cadascun 
dels canongins i canongines una mica millor 
i que també tingueu unes bones festes nada-
lenques que gaudiu en companyia dels vostres 
familiars i amics.

Cap a un 2017 ple de reptes

 Aquestes darreres setmanes, en el 
consistori hem estat definint les línies que 
conformaran els pressupostos locals per 
l´any que ve. Em plau veure com som un mu-
nicipi amb una gran capacitat econòmica i 
d´autogestió que ens permet endinsar-nos en 
projectes tan importants pel municipi com la 
rehabilitació de l´Orfeó i el Casino, o el futur 
centre d´interpretació del mamut al Mas de 
L´Abeurador, que no solament donaran pres-
tigi al municipi, o faran perdurar el seu valor 
històric al llarg dels propers anys, sinó que 
també oferiran als canongins nous espais per 
desenvolupar les seves inquietuds culturals. 
Esperem que aviat es puguin engegar els me-
canismes que permetin l´execució de les obres 
i poder començar a gaudir-los. 

També hem vist amb complaença des del nos-
tre partit, com als pressupostos d´enguany 
s´ha incorporat una partida que feia temps 
reclamàvem i que tant CiU com PSC portàvem 

al nostre programa electoral: la creació d´una 
partida pressupostària de 200.000€ destinats 
al Projecte de Participació Ciutadana, on se-
rem tots els canongins que podrem decidir, 
mitjançant el vot, en quin tipus de projecte 
volem gastar part dels diners i que es faci re-
alitat el que sigui escollit per majoria. Per fi 
veiem com entrem a la nova era de la demo-
cràcia al nostre poble, deixant que siguin els 
mateixos ciutadans qui escullin en què volen 
gastar part dels seus diners. 

Des del nostre partit tenim moltes idees so-
bre els projectes on invertir, com per exemple 
la creació d´una ludoteca. Un espai extra-
escolar, on pares i fills de manera conjunta 
puguin gaudir d´activitats d´oci i tallers que 
no solament fomentin l´enriquiment cultural 
d´ambdues parts, sinó que a més ho puguin 
fer de manera conjunta. Creiem que tant pels 
pares com pels nens, el moment que es com-
parteix en família es allò que va forjant la xar-
xa de records i experiències que els perdurarà 
tota la vida, i és important potenciar-ho. Gau-
dir d´una infraestructura adequada i d´un pro-
jecte cultural potent i diversificat serà la clau 
per aconseguir-ho. També ens agradaria pro-
posar que hi hagi un finançament absolut de 
l´activitat de natació al nostre municipi. Mal-
auradament la piscina que tenim, després de 
molts estudis tècnics, s´ha determinat que no 
surt viable el seu tancament, ja que suposaria 
un malbaratament dels recursos econòmics 
que tenim, que a més no vindrien acompa-

nyats de l´eficiència que busquem al consis-
tori amb tots els projectes que fem. Però això 
no volem que suposi un impediment per a que 
les nostres criatures puguin aprendre a nedar 
i ho facin com si aquest handicap no existís 
i proposem un projecte on es subvencioni a 
les famílies el cent per cent de l´activitat. Però 
aquestes només són algunes de les nostres 
propostes, ara el més important és escoltar les 
vostres veus i saber quins projectes us sem-
blen interessants i us agradaria que es fessin 
realitat al nostre municipi. Es l´hora de que us 
cedim la paraula!

D´altra banda, informar-vos que durant les 
darreres setmanes, al nostre partit s´està du-
ent a terme el procés de constitució dels nous 
comitès locals. A la Canonja, en breu es pre-
sentarà la nova executiva que estarà encap-
çalada pel nou candidat a cap local, l´Eduard 
Prytz, company i militant que ha estat sempre 
al peu del canó i que em consta seguirà tre-
ballant de valent pel nostre nou projecte com 
PDECAT. La seva predecessora al càrrec, com-
panya i amiga, ha fet una gran feina durant 
molts anys al front del partit, i tot i que ella no 
ens abandona, no me’n puc estar d´agrair-li 
públicament la seva passió i dedicació en la 
política local. Moltes gràcies Cori.

No volia acabar l´escrit sense desitjar-vos un 
molt Bon Nadal, i un pròsper Any Nou ple de 
noves fites i il·lusions!

Montserrat
Tomàs Macias

Enllestint l’any
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

Una confrontación saludable

 Escribió un poeta anónimo: “Una pa-
labra descuidada puede encender una dispu-
ta; una palabra cruel puede destruir una vida; 
una palabra amarga puede incitar al odio; 
una palabra brutal puede golpear y matar; 
una palabra sazonada puede aligerar el cami-
no; una palabra alegre puede alumbrar el día; 
una palabra a tiempo puede aliviar la tensión; 
una palabra cariñosa puede sanar y bendecir”. 

Para no acabar en la carretera equivocada o 
accidentado debemos decir lo correcto, de 
forma correcta, en el momento correcto. Las 
palabras, sin artimañas ni falsedad, deben ser 
obvias para todos los que tienen entendimien-
to y claras para los que poseen conocimien-
to. Tu consejo debe ser sano y así sucederá 
el progreso. Para domar la lengua hay que 
hacer una pausa antes de hablar, recordan-

do que una vez que una palabra ha salido 
de tus labios ya no puede ser retractada. No 
permitas que tu lengua te dirija. El propósito 
de la conversación debería ser siempre sacar 
lo mejor de otros, no denigrarlos ni interrum-
pirlos. La buena comunicación hace buenos 
amigos, así que debes tener muy claros los 
límites personales, las creencias, los valores y 
los deseos. Quizás sea cierto que en el mundo 
hay más problemas olvidados que resueltos, 
sin embargo, las relaciones humanas saluda-
bles requieren cierta confrontación saludable. 
Y existe el momento y la forma idóneos para 
hacer tal confrontación. 

Escribo esta reflexión porque en estos últimos 
tiempos, en política, determinados grupos 
se están saltando todas las líneas rojas, bien 
porque los insultos llegan a los votantes, algo 
nunca visto antes; bien, porque existe una 
tendencia a la negación por sistema y sin ar-
gumento que sostenga la posición, sólo por 
no acceder ni sumarse a iniciativas del mal 
llamado “adversario”, y esto ocurre en todos 
los colores, y también en asuntos que afectan 
a nuestro municipio.
 
Por lo demás, no hay nada mejor que poder 
tener un gobierno de mano tendida y abierto 
al diálogo, con un consenso mayoritario entre 
las fuerzas políticas que representan la mode-
ración y la centralidad, dejando fuera el radica-
lismo y el extremismo. Parafraseando a nues-

tro Presidente: “Debemos dejar los esfuerzos 
para colocar al otro en un extremo en el que 
no está, no es bueno la demonización del ad-
versario y menos en situaciones como las que 
estamos viviendo. La demonización del ad-
versario ya no funciona, ya no es creíble. Este 
país lo hemos hecho entre todos, y hay que 
estar orgullosos de los últimos cuarenta años 
de nuestra historia. Es obvio que hay tensio-
nes que debemos superar. Y es igual de obvio 
que todos tenemos la obligación de respetar 
la ley porque, si no lo hiciéramos, no sería-
mos una democracia avanzada, ni viviríamos 
en un Estado de Derecho. Las dificultades 
que tendrá el Gobierno no serán pocas y pe-
queñas, cada día se tendrá que construir una 
mayoría para la gobernabilidad. Para eso, 
necesitamos un Gobierno abierto al diálogo y 
que trabaje de forma conjunta por el bien de 
todos. Todos deseamos para nuestro país un 
Gobierno que inspire confianza. Que sea fia-
ble. Que disponga de capacidad para tomar 
decisiones al ritmo que lo exijan las circuns-
tancias. No nos benefician ni las sorpresas, 
ni las improvisaciones ni las incertidumbres. 
Todas las iniciativas tendrán que ser fruto del 
acuerdo, de la negociación, de la cesión y del 
entendimiento”.

Por último, os deseo a todos un feliz tiem-
po de Navidad y que nuestras esperanzas e 
ilusiones recorran un buen camino en este 
próximo año. 

 Joan Pons Solé

 Enguany commemorem els 80 anys 
de l’inici de la Guerra Civil. El feixisme espa-
nyol decidí alçar-se en armes contra el poble, 
contra la república que les classes populars 
havien guanyat, contra les llibertats individu-
als i col·lectives que s’estenien al llarg del país, 
contra l’acceptació d’una diversitat nacional, 
lingüística i cultural. El llastre que deixà crec 
que no cal explicar-lo, però cal fer memòria i 
justícia, ja que continuem en un Estat Espa-
nyol que ha volgut passar pàgina però man-
tenint ben viu el feixisme durant tots els go-
verns que han passat fins ara. Això s’ha traduït 
en què dirigents del règim franquista encara 
ocupen llocs de poder en institucions de go-
vern o en determinats partits polítics. També 
s’ha traduït en debats absurds sobre la retira-
da o no de simbologia feixista; el feixisme no 
es debat, sinó que es combat des de la fermesa 
de la democràcia; no hi ha peròs que valguin, 
i aquí senyalem a tothom. També s’observa 

quan partits polítics de marcada ideologia 
franquista i nazista estan legalitzats, i d’altres 
són prohibits, o alertats pel seu independen-
tisme o privant que aquells que aposten per 
la pau i el diàleg no es puguin presentar a les 
eleccions, com el cas d’Otegi al País Basc. Le-
hendakari onena, herria!

A la Canonja, durant aquest final d’any i el ge-
ner del 2017, l’Ateneu Popular La Mina orga-
nitzarà tot un seguit d’actes per commemorar 
aquest episodi de la història de les nostres 
vides. Un d’aquests actes serà una sortida a 
alguns dels espais del Front del Segre, on s’ho-
menatjarà als canongins que hi van lluitar i 
fins i tot morir. Un cop més és la societat orga-
nitzada i mobilitzada la que fa memòria i lluita 
per la justícia. Sort en tenim també, al nostre 
poble, del Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví i en particular del Juan Borràs, que 
ha publicat el que segurament siguin els mi-
llors llibres de recuperació històrica local de la 
Guerra Civil a Catalunya. 

I mentrestant, mentre la societat es mou i s’or-
ganitza, a la Canonja tenim un refugi antiaeri 
restaurat a la Plaça de la O, que no disposa de 
visites guiades públiques i molt menys encara 
disposem de cap línia de treball municipal per 
la recuperació de la memòria històrica i el pa-
trimoni local. Malgrat tot, fa uns anys el poble 
i el seu Ajuntament es bolcà en l’homenatge 

i beatificació del Bisbe Manuel Borràs; sense 
voler menystenir en absolut la seva figura, 
aquest acte d’homenatge portà implícit l’oblit 
de les altres víctimes de la guerra i la barbàrie. 
Per no parlar d’alguns edificis dels carrers de 
la Canonja, que encara conserven la placa del 
Ministerio de la Vivienda franquista a la seva 
façana. Memòria és restitució i justícia, i no 
pas esperar que el temps ho curi tot.

La CUP de la Canonja volem dedicar aquest es-
pai del butlletí municipal a tots aquells canon-
gins i canongines que van lluitar al front po-
pular i van caure, al front de l’Ebre, al front del 
Segre o en qualsevol racó d’aquest país petit. 
Així com també per tots aquells represaliats 
per la seva condició o posicionament polític. 
Alguns dels caiguts sabem on són, però molts 
d’altres no. Una vegada més haurà de ser la 
iniciativa de les institucions catalanes, per da-
vant de la inoperància dels governs espanyols, 
la que porti a terme un pla per recuperar cos-
sos de les fosses comunes, identificar-los i fer 
justícia als familiars que fa anys que lluitem 
per trobar-los. Els trobarem i els portarem a la 
memòria col·lectiva. Per tots ells, avui llencem 
un crit per la llibertat dels pobles, per la repú-
blica catalana, però també empenyent perquè 
els nostres veïns assoleixin la tercera república 
espanyola. I per tot això només ens caldran 
dues coses: la paraula i el poble.

Recordem per fer justícia

Portaveus

municipals
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 L’Ajuntament de la Canonja impulsa enguany els 
pressupostos participatius per tal que els ciutadans puguin proposar, 
debatre i decidir el destí de 200.000 euros de la partida d’inversions 
del pressupost municipal per a l’any 2017.
L’objectiu principal és implicar als canongins en la presa de decisions 
responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través 
d’un sistema reglat de participació. Per emmarcar aquestes regles 
s’ha elaborat una guia de participació del procés per als pressupostos 
de l’any 2017 que es podrà trobar a la pàgina web www.lacanonja.
cat i a les oficines de l’Ajuntament i al Castell de Masricart.

Aquest procés participatiu es divideix en 5 fases:

1.- Inici del procés
El dia 24 de gener es realitzarà una sessió de presentació 
acompanyada d’un taller d’elaboració de propostes. L’acte es farà 
a la sala noble del Castell de Masricart, estarà obert a tota la 
població, hi participaran representants municipals i personal tècnic 
d’una empresa externa que dinamitzarà i moderarà el taller. Durant 
la presentació s’explicaran les fases i el reglament del procés, la 
situació dels pressupostos i finalment, per grups, es durà a terme el 
taller d’elaboració de propostes.

2.- Fes propostes
A banda de les propostes elaborades el dia de la sessió de presentació, 
també s’habilitarà un formulari en paper i telemàtic per tal que la 
ciutadania que no hagi tingut l’oportunitat d’assistir a la sessió, 
pugui aportar també les seves propostes.

El formulari en paper estarà disponible a les oficines de l’OMAC i del 
Castell de Masricart i a la pàgina web www.lacanonja.cat, del 30 de 
gener al 10 de febrer.

Cada canongí podrà presentar un màxim de 3 propostes que 
compleixin els criteris següents:
 1. Que siguin legals.
 2. Que facin referència a competències directes i assumides per 
l’Ajuntament.
 3. Amb un cost no superior a 200.000 €.
 4. Que sigui concretes i avaluables econòmicament.
 5. Que faci referència a inversions i es pugui incloure en aquesta 
partida del pressupost municipal. I, per tant, que no faci referència a 
cap de les altres partides del pressupost municipal.
 6. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin 
impediments tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajusti 
a la normativa jurídica vigent, en base a les valoracions realitzades 
pel personal tècnic municipal.
 7. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no 
comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament 
de les generacions presents i futures.
 8. Que no plantegin accions d’exclusió social.
 9. Que siguin d’interès general i de gaudi per a tota la població, 
no només per col·lectius específics.
 10. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de 
la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i 
correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles 
dubtes.

L’Ajuntament impulsa els pressupostos participatius 

3.- Estudi tècnic de viabilitat propostes
Una comissió de personal tècnic municipal realitzarà la valoració 
tècnica, jurídica i econòmica de les propostes recollides.

4.- Votació popular
Tots els canongins de 16 anys o més empadronats al municipi 
tindran l’oportunitat de votar les propostes.

Es distribuirà una butlleta de votacions amb les propostes vàlides. 
Cada persona podrà votar un màxim de 5 propostes. La votació es 
podrà realitzar a l’Ajuntament i al Castell de Masricart, presentant 
el DNI i mitjançant la butlleta de votació omplerta, el dia 15 d’abril 
i del 18 al 21.

Les propostes finals es seleccionaran en base a l’ordre de prioritats 
obtingut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries 
per tal d’arribar a la partida determinada per al procés de 200.000€. 

5.- Tancament i avaluació del procés.  Es realitzarà una sessió 
de presentació pública dels resultats obtinguts durant el procés



pàg .19

Agenda
Audició “Simfonia núm. 5” de 
Gustav Mahler
XXXIV DESENA CULTURAL 
CANONGINA
Dia: 12 de desembre

Hora: 2/4 de 8 del vespre

Lloc: Orfeó Canongí 

Exposició “Darwin i l’evolució”
Dies: del 13 al 23 de desembre

Lloc: Castell de Masricart

Senalló de Contes: Contes de 
Nadal amb “Vivim del Cuentu”
Dia: 14 de desembre

Hora: 5 de la tarda

Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Festa de Nadal de la Gent Gran 
Activa
Dia: 15 de desembre

Hora: 5 de la tarda

Lloc: Centre Cívic

Encesa de llums i cantada de 
Nadales
Dia: 16 de desembre

Hora: 6 de la tarda

Lloc: Pati del Castell de Masricart

Concert de Nadal amb la Coral 
de la Universitat Rovira i Virgili
Dia: 17 de desembre

Hora: 2/4 de 9 de la nit

Lloc: Església de Sant Sebastià

Tomb Mamut Exprés per la 
Marató de TV3
Dia: 18 de desembre

Hora: 2/4 de 10 del matí

Lloc: Rambla les Garrigues

Audició “Romeu i Julieta” de 
Sergei Prokòfiev
XXXIV DESENA CULTURAL 
CANONGINA
Dia: 19 de desembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí

Representació dels Pastorets de 
la Llar d’Infants Mare de Déu 
de l’Esperança
Dia: 23 de desembre
Lloc: Sala d’actes de l’Escola La Canonja

Parc de Nadal
Dies: 27, 28 i 29 de desembre

“Un toc de Pastorets” a càrrec 
de Toc de Retruc
Dia: 30 de desembre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Escola La Canonja

Tast de Vins amb sopar  i 
concert d’Oscárboles
Dia: 30 de desembre
Hora: 9 de la nit
Lloc: Orfeó Canongí
Inscripcions: fins el 22 de desembre al PIJ
Preu: 5 €
 
Visita del Patge de Ses 
Majestats els Reis Mags 
d’Orient
Dia: 31 de desembre
Hora: 11 del migdia
Lloc: Castell de Masricart

Revetlla de Cap d’Any
Dia: 31 de desembre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Venda anticipada: fins el 23 de desembre al 

mateix poliesportiu

Arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient
Dia: 5 de gener

Vine a donar sang.  Amb una 
vegada no n’hi ha prou
Dia: 9 de gener

Hora: de 6 de la tarda a 9 de la nit

Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Roda d’Art 2017
Inauguració: 19 de gener a 2/4 de 7 de la tarda

Dies d’obertura: del 23 de gener al 24 de 

febrer

Lloc: Castell de Masricart

Festa Major d’Hivern
Dies: del 19 al 29 de gener

 

Pressupostos participatius: 
Presentació i taller de propostes
Dia: 24 de gener

Hora: 7 de la tarda

Lloc: Castell de Masricart

El front del Segre. El final d’una 
guerra
Dia: 29 de gener

Sortida: 9 del matí des de la plaça de la Raval

Visita al Centre d’Interpretació del Front del 

Segre i les trinxeres d’Alcoletge. Homenatge 

als canongins que van lluitar i van morir al 

Front del Segre. Dinar i visita al monestir de 

les Avellanes.

Inscripcions: del 19 de desembre al 16 de 

gener a l’estanc. 

Preu amb dinar: 35 € 

Preu sense dinar: 15 €
Organitza: Ateneu Popular la Mina
Col·labora: Ajuntament de la Canonja, 
Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, ANC La Canonja

Entrega de premis: El dia 30 
de desembre, a la sala d’actes de 
l’Escola La Canonja, abans de la 

representació “Un toc de Pastorets”.

CONCURS DE
 PESSEBRES

Inscripcions: Fins el dia 16 de 
desembre al Castell de Masricart, en 

horari habitual d’obertura.
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HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

Cava de benvinguda
Taula d’embotits amb picatostes

(Xoriço ibèric, salsitxó  ibèric, formatge manxego, fuet)

Empanada gallega

Tartaleta de xocolata amb foie micuit  

Amanida de foie micuit amb confitura de gerds  
amb pernil d’ànec, gambes i escamarlans 

Lingot d’ànec trufat cuit a baixa temperatura  
amb guarnició del xef

Tiramisú amb crema anglesa i crocant d’ametlla

Raïm de la sort, Torrons i neules

Vi blanc Ipsis flor i Vi negre Ipsis Criança 
i cava Aria Segura Viudas

+ Cotilló

Canelons casolans
Nuggets de pollastre amb patates

Pastís de xocolata
Refrescos

+ Cotilló

(fins als 14 anys)

20 €

VENDA D’ENTRADES DEL 21 DE NOVEMBRE AL 23 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

ÚNICAMENT COTILLÓ:  
15€ (venda anticipada) / 20€ (el mateix dia)

12€ /  (fins als 14 anys): 6€

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

Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Festes

Organitza:

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

55 €


