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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.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

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

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

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) 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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 El mes de gener ens ha deixat una bona 
notícia pel nostre municipi. Grup Maxam, pro-
pietari de l’empresa química Nitricomax, vol in-
vertir 10 milions d’euros per ampliar les seves 
instal·lacions a la Canonja. Després d’acabar l’any 
2015 amb l’anunci del tancament de la planta de 
Covestro, antiga Bayer, situada al nostre terme 
municipal, les futures inversions que s’han donat 
a conèixer aquests dies són benvingudes al polí-
gon químic sud.

Nitricomax fa més de quaranta anys que produeix 
àcid nítric des del polígon petroquímic sud, al 
terme municipal de la Canonja, i l’ampliació, si es 
compleixen les previsions, estaria operativa en el 
primer semestre de 2017. Aquesta inversió consis-
tirà en la construcció d’una nova unitat especia-
litzada en la producció d’un derivat de l’àcid nítric 
que, igual que aquest producte, s’utilitza com a 
component d’explosius civils destinats als sectors 
de la mineria, explotació de pedreres i construcció 
d’infraestructures.

Des del govern municipal veiem amb bons ulls 
aquest tipus d’inversions que generaran un gran nombre de llocs de treball, tant di-
rectes com indirectes, en el nostre territori. No cal dir que posarem tot el que estigui 
al nostre abast per facilitar el creixement del polígon i acollir noves implantacions 
d’indústries que generin més riquesa i més ocupació.

Però, si tot aquest esforç municipal no va acompanyat d’un esforç i d’una implicació 
per part de les administracions central i autonòmica no podrem afrontar els grans rep-
tes que es plantegen les indústries petroquímiques en els propers anys. L’elevat cost de 
l’energia resta competitivitat a les empreses catalanes i espanyoles i amenaça l’activitat 
industrial. No ens podem comparar amb la resta d’Europa i, sobretot, amb els Estats 
Units i els països emergents, fet que amenaça inversions internacionals presents i fu-
tures. Hem de reaccionar a temps davant d’aquest fet per impedir més tancaments de 
plantes de producció com la de Covestro i propiciar noves inversions com la de Grup 
Maxam.

També és prioritària la construcció del tercer fil per garantir la sortida de mercaderies 
en ample europeu, des de Tarragona cap a Europa. Hem de ser capaços d’aconseguir 
aquests objectius, el futur del polígon petroquímic i de moltes grans indústries del 
nostre territori depèn d’aquests reptes per avançar.

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
 

Bones notícies
per la Canonja

EditorialServeis

Editorial

Ha estat notícia 

Actualitat

Ara toca 

Serà notícia

Portaveus municipals

En bloc

Agenda

2

3

4 - 9

10 i 11

12 

13 - 15

16 i 17

18

19

Su
mari

La Canonja Informa



pàg .4

Pressupost municipal per a l’exercici del 2016Ha e
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 En el darrer ple de l’any 2015, l’Ajuntament va apro-
var el pressupost municipal per al 2016 que importa, consoli-
dat, 11.041.000 euros.

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

1) Amortització de l’endeutament
Durant l’any 2016 l’Ajuntament preveu amortitzar la totalitat del 
deute bancari pendent, aproximadament uns 826.000 €, restant 
aquest a final de l’exercici a 0 €. 

2) Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 386.300 € en l’àrea de 
Seguretat Ciutadana, la qual està integrat per la Guàrdia Municipal i 
Protecció Civil. L’import es desglossa de la següent manera:

-Administració general seguretat i protecció civil: Importa 
62.400,00 € 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 320.600 € 
i inclou les despeses en retribucions salarials, material, despeses di-
verses per al funcionament del servei.
- Protecció Civil: importa 3.300 € i inclou les despeses de funciona-
ment del servei.

3) Urbanisme, serveis públics i vies públiques 
L’import pressupostat per l’àrea d’urbanisme, el qual inclou el de-
partament administratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva 
a 605.900 €. L’àrea de pavimentació de vies públiques ascendeix a 
297.500 €, mostrant un increment del 23,70% respecte l’any 2015.

S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxi-
liars, administratius i de la brigada municipal, les despeses de con-
servació i manteniment de les instal·lacions de la brigada, subminis-
traments diversos i subvencions per arranjament d’edificis.

El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimenta-
ció, conservació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari 
urbà i el manteniment del semàfors i enllumenat públic.

4) Neteja viària
L’àrea de neteja viària, la qual importa 243.500 €, inclou, entre 
d’altres, les despeses de neteja via pública i de la deixalleria muni-
cipal.

5) Parcs i jardins i entorn verd

L’àrea de parcs i jardins importa a 195.000 € i inclou les despeses de 
conservació i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la Riera.

6)  Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
L’àrea de serveis socials, la qual importa 432.000 €, inclou les des-
peses en retribucions salarials, en conservació i manteniment de les 
instal·lacions, ajuts d’urgència i a domicili, les despeses relatives al 
Casal d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat, d’ajuts a la 
llar i a entitats.  Respecte l’any 2015 s’ha incrementat notòriament 
la consignació en ajuts d’urgència i les despeses de funcionament 
de l’àrea social.

L’àrea de Joventut importa 72.400 €, destinat íntegrament al fun-
cionament 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 €), pro-
jectes d’ocupació (60.000 €) i subvencions per foment de l’ocupació 
(60.000 €).

7) Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 350.900 € per 
l’àrea educativa. La qual inclou les retribucions salarials del conserge 
de l’escola, les despeses de conservació, manteniment i funcionament 
de l’escola, les subvencions per ajuts escolars (50.000 €), subvencions 
a Escoles Bressol (16.000 €), subvencions a entitats (1.700 €) i les des-
peses relatives a l’Escola d’Adults (50.200 €).

8) Cultura, biblioteca , protecció del patrimoni històric i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja, consolidada, ascen-
deix a 374.400 €, la qual inclou les despeses en el departament de 
cultura i les despeses de funcionament de la biblioteca municipal i 
la previsió de 135.000 € per a rehabilitació dels edificis de l’Orfeó i el 
Casino.

L’Ajuntament ha destinat 40.000 € en la Protecció del patrimoni his-
tòric (Jaciment del Barranc de la Boella) i 209.300 € en festes populars 
(Sant Sebastià, 15 d’abril, Festa Major d’estiu, Parc de Nadal, Cavalcada 
de Reis).

9) Esports
L’àrea de d’Esports, que importa 655.700 €, inclou les subvencions a 
entitats esportives (39.500 €), retribucions salarials, despeses de con-
servació i manteniment i funcionament del poliesportiu, del camp 
d’esports, piscina municipal i pista d’skate, i inversions diverses.  

10) Jutjat de Pau
Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de 
funcionament del Jutjat de Pau i importa 61.500 €.

11) 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 l’ens tarragoní (EMT, 410.000 €  i el servei de recollida 
i gestió de residus urbans, 480.000 €), i els acords econòmics de la se-
gregació, 3.345.000 €, corresponents al 45% dels tributs del nucli quí-
mic. El pressupost consignat per a les transferències a l’Ajuntament 
de Tarragona per tots els conceptes abans citats ascendeixen a 
4.245.000 €.

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2016

1) Projecte de construcció de vestidors i sala polivalent al nou soterra-
ni del poliesportiu municipal, amb un pressupost de 250.000 €.
2) Projecte de reformes de l’Orfeó Canongí, amb un pressupost de 
60.000 €.
3)  Projecte de reformes de la Societat la Nova Amistat, amb un pres-
supost de 75.000 €.
4) Obres de reposició i millora de la via pública i camins, amb un import 
de 45.000 €.
5) Condicionament d’espais públics, amb un import de 35.000 €.
6) Alineació i accessos de l’aparcament dissuasiu Camí Vell de Reus, 
amb un import de 60.000 €.
7) Projecte reformes del col·legi, amb import 27.000 €.

Al portal de transparència de la web municipal www.lacanonja.cat hi 
podeu consultar tot el detall del pressupost 2016.
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Resum d’ingressos i despeses per capítols

DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA

Ha estat
notícia

IMPOSTOS 
DIRECTES. 

77,08% 

IMPOSTOS 
INDIRECTES. 

0,59% 
TAXES, PREUS 

PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS. 

5,99% 

TRANSFERÈNCIA 
CORRENTS. 

12,84% INGRESSOS 
PATRIMONIALS. 

0,96% 

TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL. 

1,81% 

ACTIUS FINANCERS. 
0,72% 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DESPESES DE 
PERSONAL. 

18,45% 

DESPESES 
CORRENTS EN 

BÉNS I SERVEIS. 
22,83% DESPESES 

FINANCERES
0,52% 

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS. 

43,39%INVERSIONS REALS. 
6,60%

ACTIUS 
FINANCERS. 

0,72% 

PASSIUS 
FINANCERS. 

7,48% 

IMPORTDESCRIPCIÓ

INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES   851.090,00 €
IMPOSTOS INDIRECTES    65.000,00 €
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 661.400,00 €
TRANSFERÈNCIA CORRENTS 1417520,00 €
INGRESSOS PATRIMONIALS  106.180,00 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200.000,00 €
ACTIUS FINANCERS 80.000,00 €
TOTAL     11.041.000,00 €

DESPESES DE PERSONAL   2.037.400,00 €
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.521.200,00 €
DESPESES FINANCERS 57.400,00 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.790.700,00 €
IVERSIONS REALS     728.300,00 € 
ACTIUS FINANCERS 80.000,00 €
PASSIUS FINANCERS 826.000,00 €
TOTAL     11.041.000,00 €

DESCRIPCIÓ IMPORT

DESPESES

DESCRIPCIÓ             IMPORT
 
DEUTE PÚBLIC 877.400,00 € 
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 62.400,00 € 
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 320.600,00 € 
PROTECCIÓ CIVIL 3.300,00 € 
URBANISME 605.900,00 € 
PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 297.500,00 € 
PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA 100,00 € 
TRACTAMENT DE RESIDUS 4.500,00 € 
NETEJA VIÀRIA 243.500,00 € 
CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 15.500,00 € 
ENLLUMENAT PÚBLIC 152.000,00 € 
PARCS I JARDINS 195.000,00 € 
PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO 12.000,00 € 
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 432.500,00 € 
FOMENT DE L'OCUPACIÓ 146.500,00 € 
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA 299.100,00 € 
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI 1.700,00 € 
SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 50.200,00 € 
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 374.400,00 € 
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS 12.000,00 € 
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 40.000,00 € 
JOVENTUT 72.400,00 € 
FESTES POPULARS 209.300,00 € 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 39.500,00 € 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 616.200,00 € 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 50.600,00 € 
ÒRGANS DE GOVERN 246.700,00 €
ADMINISTRACIÓ GENERAL 969.600,00 € 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 8.500,00 € 
ATENCIÓ ALS CIUTADANS 65.200,00 € 
IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 61.500,00 € 
GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 310.400,00 € 
TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 4.245.000,00 € 
 
Total pressupost de despesa per grup de programa 11.041.000,00 € 

PRESSUPOST DE DESPESES
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La Festa Major bat rècords de participació
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 Centenars de persones han participat i gaudit dels dife-
rents actes de la Festa Major d’hivern de la Canonja, que van omplir 
l’agenda de dos caps de setmana. 

El setè campionat d’skate i scooter celebrat a l’skatepark de la Ca-
nonja va ser l’encarregat d’obrir el programa, 
el dissabte 16 de gener, amb una cinquantena 
de participants, canongins i d’altres localitats, 
amb nombrosa assistència de públic. I és que 
dissabte va ser un dia dedicat a joves i infants, 
el mateix matí, la sala d’actes de l’escola els 
més petits van gaudir de l’obra de teatre «Els 
músics de Bremen» de Xip Xap Titelles. I per la 
tarda va ser l’hora del Correfoc infantil amb 
els Diables de la Canonja i els Diables infantils 
d’Altafulla.

L’endemà, diumenge 19, va ser el torn dels 
adults, pel matí a plaça Catalunya masterclass multitudinària de 
Zumba i per la tarda, l’obra de teatre de «Las Chicas de Oro», estrena 
que no falla mai a la Festa Major d’hivern de la Canonja. El grup de 
Teatre de la Gent Gran Activa va oferir un musical ple d’humor i crí-

tica social basat en el programa te-
levisiu «Quién quiere casarse con mi 
hijo». «Las Chicas de Oro» amb la seva 
versió titulada «Quién quiere casarse 
con mi nieto» van tornar a deixar la 
sala petita i a omplir-la de riallades.

Per la vigília de Sant Sebastià, el 
dimarts, els infants van celebrar 
la seva XX Baixada de Carretons i 
després va ser el torn dels joves de 
llançar-se Raval avall. Uns cinquanta 

carretons, realitzats artesanalment, van recórrer el camí de la tradi-
cional Baixada canongina, animats per tot el públic.

Per Sant Sebastià, el dia festiu de la Festa Major, els actes més tra-
dicionals. La missa solemne, la processó amb la ballada dels gegants 
Bià i Esperança i les sardanes a la plaça. La novetat d’enguany fou el 
concert de la tarda, el musical 
amb els finalistes del concurs 
«Oh Happy Day», el Cor Gio-
vinetto», va ser tot un èxit 
amb l’assistència de prop de 
450 persones, al poliesportiu 
municipal.

Finalment, l’últim cap de se-
tmana. Divendres la Nit Jove, 
amb Dj’s i grups de ball de la 
Canonja. Dissabte, durant el dia, masterclass diverses, parc infantil 
amb inflables, circuit de patins elèctrics, torneig escolar de tennis 
taula i concert de música tradicional. I, per fi, l’esperat concert i gran 
ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella que va fer aplaudir, 
cantar i ballar a tot el públic que va omplir de gom a gom la pista 
del poliesportiu.

El diumenge 24, després de la tradicional exposició canina i els Cros-
sos Sant Sebastià, Col·legi Aura Comarcal del tarragonès, l’escudella 
popular va tancar el programa de festes amb rotund èxit de parti-
cipació.

 Recentment s’ha adquirit un nou desfibril·lador extern au-
tomàtic (DEA) mòbil per tal que Protecció Civil el dugui al cotxe per 
utilitzar-lo en cas d’emergència. Per aquest motiu, el passat 9 de 
gener, voluntaris de Protecció Civil de la Canonja van realitzar un 

curs intensiu homologat per conèixer a la perfecció 
el seu ús i com actuar en una situació d’aturada 
cardíaca.

Amb l’adquisició d’aquest desfibril·lador, amb 
l’objectiu de vetllar per la salut dels ciutadans i po-
der fer front a aturades cardíaques de forma immi-
nent, actualment la Canonja disposa de 4 DEA: un 
al camp de futbol, un al poliesportiu, un al cotxe de 
la Guàrdia Municipal i el de Protecció Civil.

 L’Ajuntament de la Canonja ha renovat la indumentària dels 
treballadors de la brigada municipal. Aprofitant aquesta renovació, 
s’han canviat els colors de l’uniforme, substituint el color blau de 
l’anterior per la combinació més vistosa de taronja i gris, amb dues 
tires reflectants a pantalons i jaqueta per una millor identificació i 
seguretat en la realització de treballs a la calçada.

Protecció Civil de la Canonja ja 
du al cotxe un desfibril·lador

La brigada municipal
estrena uniforme
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 El passat 3 de gener, uns pastorets molt especials i diver-
tits varen visitar el nostre poble. El que en principi havia de ser un 
espectacle adreçat al públic infantil va captivar també als pares i 

mares que es van acostar 
al saló d’actes de l’escola 
per gaudir de “Pastorets i 
Uts”. L’obra, a càrrec de la 
companyia “Teatre blanc”, 
entre acudits i rialles ame-
nitzà l’espera de la Ca-
valcada de Reis, que dos 
dies més tard va tornar a 
omplir els carrers de la Ca-
nonja un any més d’il·lusió 
i felicitat.

 Els passats 28, 29 i 30 de desembre es portà a terme al po-
liesportiu el Parc de Nadal que, amb el lema de «La volta al món», va 
aconseguir, un any més, omplir de tallers, espectacles i jocs aquest 
espai que, durant aquests tres dies, és destinat plenament a l’esbarjo.

Gairebé 2.000 nens i nenes han gaudit d’aquesta iniciativa de 
l’Ajuntament de la Canonja, duta a terme gràcies a la col·laboració 
de moltes entitats canongines i el suport de diverses empreses de 
l’entorn. Cal destacar especialment que el dia 29 va ser una jornada 
solidària en benefici de Càritas.

D’entre els diferents actes, el parc 
de Nadal va acollir l’entrega de 
premis del concurs de pessebres. 
Els guanyadors van ser: Jofre Vir-
gili Garrigós en la categoria de 
pessebre modern, Lourdes Na-
varrete García en la categoria de 
pessebre tradicional i Tomàs Clua 
Mora en la categoria de pessebre 
original. Enhorabona a tots els 
participants!

 Com ja és tradició, per Nadal, a l’Ajuntament de la Ca-
nonja se celebra un acte de germanor amb els treballadors de 
l’administració i membres del consistori, amb un piscolabis. En 
aquest acte es ret un petit homenatge als treballadors de la cor-
poració que es jubilen. Enguany, ha estat el torn del Joan López, 
que ha sigut durant 18 anys el conserge de l’escola del poble. 
Enhorabona, Joan, i gràcies per la feina feta durant aquests anys.

Pastorets i Uts i Reis Esbarjo i tradició per Nadal

Celebració de Nadal amb comiat 
per la jubilació de Joan López

Ha estat
notícia
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 Com ja ve sent habitual des de fa uns anys, l’alumnat parti-
cipant a l’Escola d’Adults de la Canonja juntament amb la mestra ha 
organitzat el sopar de Nadal, al Centre Cívic, lloc on es desenvolupen 
els diferents programes formatius de l’Escola.

De les persones inscri-
tes en algun dels cursos 
d’aquest any acadèmic, un 
grup nombrós ha assistit 
al sopar, aportant la seva 
col·laboració, simpatia, bon 
humor i desig de trobar-ho 
tot bé i bo! 

En aquesta ocasió, i a di-
ferència d’altres sopars, el 
menú ha estat elaborat per 
unes cuineres de categoria: 

les pròpies alumnes! Així, doncs, menjar casolà i variat que ha agra-
dat a totes. 

La vetllada ha estat amenitzada per jocs de gran grup que ha motivat 
riallades i ha afavorit la interrelació entre totes les participants.

BON ANY 2016!

 L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, el passat 22 de gener va 
visitar l’empresa Clariant Ibérica al polígon petroquímic de la Canon-
ja. A la visita també el van acompanyar, els tinents d’alcalde Salvador 
Ferré, Paqui Márquez, Francesc Roca i Francisco Domínguez que van 
ser rebuts pel director del Centre de Producció de Clariant Tarragona, 
Miguel Muñoz i pel director gerent de Clariant a Espanya i Portugal, 
Carlos Schneegluth.

El centre productiu de la Canonja de Clariant fabrica productes in-
novadors necessaris per a la producció de cosmètics, i additius per 
a l’exploració de pous de petroli i gas. Aquest centre es considera 
estratègic com a unitat de negoci d’Especialitats per a la Indústria i 
Consum a Europa, i de referència a nivell mundial per a la cosmètica, 
la metal·lúrgia, la mineria, el petroli i els detergents.

El director del Centre de Producció, Miguel Muñoz, va ressaltar la 
trajectòria d’aquesta empresa a la Canonja i les inversions realitzades 
a casa nostra, que fan que aquesta sigui una de les empreses punte-
res del sector petroquímic a la demarcació. Al seu torn, Roc Muñoz 
va agrair a Clariant la seva disposició a col·laborar amb l’Ajuntament 
i el poble de la Canonja. També va reconèixer que en les diferents am-
pliacions que ha dut a terme en els últims anys sempre ha tingut una 
consideració especial cap als veïns del municipi, oferint contractes 
de treball quan ha estat possible.

Els responsables de la companyia van obsequiar a l’Ajuntament de la 
Canonja amb una obra pictòrica de l’artista tarragoní, Màrius-arts, 
que passarà a formar part del fons d’art de l’Ajuntament.

 Quan s’acosta el Nadal és el moment de l’exhibició de karate d’hivern al 
poliesportiu municipal. Enguany, la preparació de l’acte ha estat tot un repte ja què 
els karatekes participants eren més petits que en les edicions anteriors. Però el 19 
de desembre, els joves karatekes van fer una gran exhibició i el púbic va gaudir d’un 
bon espectacle veient els aprenentatges i progressos dels infants.

A l’acte s’hi van poder veure kates, combats de grup i combats en parella, segons 
les edats i el color del cinturó. En acabar, es van lliurar medalles per a tots els par-
ticipants en reconeixement al seu treball i esforç.

L’Escola d’Adults tanca el primer 
trimestre amb el sopar de Nadal

Membres de la corporació visiten 
Clariant Ibérica

Bona exhibició dels joves karatekes
al poliesportiu
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El cros de la Canonja, un dels més potents de la província

Ha estat
notícia

 El diumenge 24 de gener, l’últim dia de la Festa 
Major d’hivern, va tenir lloc el 22è Cros Sant Sebastià La 
Canonja – 32è Cros Aura - 20è Cros Comarcal del Tarra-
gonès. Aquest cros celebrat a la Canonja és considerat un 
dels més potents de tota la província, i va gaudir d’una 
excel·lent participació, arribant a 790 esportistes que van 
creuar la meta, destacant la nombrosa representació dels 
centres escolar del municipi, d’atletes d’àmbit federat i 
dels esportistes de la Lliga Comarcal de Cros.

El cros Sant Sebastià destaca per la gran participació, 
pel seu atractiu recorregut i pel seu desplegament or-
ganitzatiu, amb diferents entitats i institucions com 
l’Ajuntament de la Canonja, el Col·legi Aura, el Club Gim-
nàstic, l’Associació de Veïns del Sector Nord, Voluntaris 
dels JJMM 2017, el Comitè de Jutges de la Federació i el 
Consell Esportiu del Tarragonès.

Podeu trobar els resultats de les curses a:
www.lacanonja.cat i www.cetarragones.cat

   

 Un any més ha arribat Carnestoltes i des de l’institut 
hem tornat a gaudir-ho de la millor manera, disfressant-nos! 

En aquesta ocasió, la temàtica de les disfresses ha estat dife-
rent per a cada curs. Així, els alumnes de primer i segon d’ESO 
es disfressaren d’emoticones del whatsapp. Aquestes disfresses 
van estar ideades pels alumnes de l’aula de projectes 1.

Carnestoltes 2016 a l’institut

Els alumnes de tercer d’ESO van reviure els anys 50 amb disfres-
ses que tenen a veure amb el naixement del “Rock and Roll”. Per a 
l’ocasió, els alumnes es van inspirar en la pel·lícula “Grease”.

Per la seva banda, els alum-
nes de 4t d’ESO també van 
fer la seva particular festa, 
amb el tema de la “Movida 
Madrileña”. 

A més a més, l’AMPA del 
centre va convidar a tots els 
alumnes i professors a es-

morzar un tall de coca. Totes aquestes activitats es van dur a terme 
el divendres dia 5 de febrer al matí a l’institut. 

Esperem que tota la comunitat educativa hagi gaudit d’una jornada 
festiva agradable i que tothom s’hagi divertit amb aquesta festa.

     Institut Collblanc
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 PREMIS DE DISFRESSES INFANTILS
INDIVIDUALS
Caracterització: Neil Cano: “Eduardo Manostijeras”
Originalitat: Estel Maestre Ramírez: “Barbie”
Vistositat: Xavi Torres: “Te llevo a la Luna”
PARELLES
Caracterització: Arisay i Edith: “Medusa i Deessa”
Originalitat: Aina Tomàs i Elena Nava: “Crispetes”
Vistositat: Nacho i Pablo: “Luchadores”
 
PREMIS DISFRESSES 
INDIVIDUALS
1r: Isaac Cano: “Carga peligrosa”
2n: Montse Jiménez: “Viuda alegre”
3r: Joel López Fernández: “Súper Canonja”
PARELLES
1r: Pedro Vidal i Ivet: “Inspector Gadget”
2n: Carmen Mazo i Joan Areste: “Mane i Unice”
3r: Naomi Moreno-acompanyant: “Maléfica y Cuervo”
TRIOS
1r: Maria Lara i Mónica Lara: “Kiss”
2n: Emma, Jan i Toni: “Padawans”
3r: Miki, Geny, Suli: “Star Wars”

 La Canonja ha viscut intensament el tra-
dicional Carnaval al llarg de tot el primer cap 
de setmana de febrer. El Rei Carnestoltes ja va 
donar el tret de sortida el diumenge anterior 
amb el seu pregó al balcó de l’Ajuntament, 
repartint crítiques a tort i a dret, no es va 
oblidar del nou i llampant uniforme de la 
brigada, dels tediosos tràmits a les oficines 
municipals, dels amos que no recullen els 
excrements dels seus gossos, dels veïns que 
es queixen pels sorolls, de les retallades, ni 
del CAP encara per construir, ni de la mala 
cobertura mòbil.

El divendres va ser la festa pels més petits, 
amb el concurs de disfresses infantil que es 

va començar l’any passat. Molts nens i nenes de la Canonja van 
participar-hi amb disfresses molt originals i divertides. Es van lliu-
rar premis a la caracterització, originalitat i a la vistositat, tant in-
dividuals com a les parelles.

La festa va continuar el dissabte amb el sopar pícnic que va aplegar 
prop de 800 persones al poliesportiu Josep Canadell i, finalment, 
diumenge la magnífica Rua de Carnaval va treure al carrer més 
d’un miler de persones que van desafiar el fred i el vent, ballant i 
cantant amb les 7 comparses, els 7 grups i les 2 comparses convi-
dades que van desfilar pels carrers del poble.

Una desfilada de gran nivell, que va acabar amb l’entrega de premis 
al poliesportiu. Tot i que el jurat no ho va tenir gens fàcil per decidir 
el guanyador, finalment l’Orfeó Canongí amb una comparsa dedi-
cada a la música va guanyar el primer premi, els Picarols, amb una 
disfressa que invocava l’hivern, van aconseguir el segon, i el tercer 
va ser per la comparsa del Sector Nord amb la disfressa d’escorpí. 
També hi va haver premis a les disfresses individuals i de grups i es 
va constatar, un any més, que el Carnaval s’està convertint en una 
de les festes més emblemàtiques del calendari canongí.

El dimarts la vetlla fúnebre del Rei Carnestoltes i l’Enterrament de 
la Sardina a l’escola de la Canonja, va posar el punt i final al Carna-
val de la Canonja 2016. Per segon any es va celebrar el Mercat de 
la Sardina, amb especialitats gastronòmiques de les diferents colles 
de Carnaval. El testament del Rei de la disbauxa va deixar sense 
herència econòmica a l’Ajuntament del poble i va repartir «canya» 
a les entitats perquè s’impliquin més en les activitats de la Canonja 
com el Parc de Nadal, i tampoc va voler marxar sense deixar clar 
que el poliesportiu ha quedat petit per la seva gran festa.

PREMIS DE LA RUA DE CARNAVAL
GRUPS
1r: Els Improvisats: “Soldadets de plàstic“
2n: MC Sports: “Déus Egipcis“
3r: PIJ: “Mario Bross“
COMPARSES
1r. Orfeó Canongí: “Music“
2n : Picarols: “Hivern“
3r: A.V.V. Sector Norte: “Los escorpiones invasores del Sector Norte“
PREMIS A LA PARTICIPACIÓ
Els tres premis de participació a la Rua se’ls van endur les comparses: 
Corralín amb el tema “Geishas y Samurais“, Chavalitos amb el “Gato 
con botas“ i la Colla Pessigolla “Ballant sota la pluja“.

El Carnaval de la Canonja treu al carrer més d’un miler de personesAc
tua

lita
t
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 Durant la celebració de la Rua de Carnaval, la Guàrdia Mu-
nicipal de la Canonja va posar en marxa un sistema que serveix per 
trobar ràpidament els infants que es perden en actes multitudinaris.

Els agents de la Guàrdia Municipal i els vo-
luntaris de Protecció Civil de la Canonja van 
repartir 300 polseres durant tota la tarda, en 
aquestes polseres hi va escrit el nom del me-
nor i el telèfon de contacte de l’adult respon-
sable, d’aquesta manera es redueix al màxim 
el temps de localització en cas de pèrdua del 
menor.

La iniciativa es posà en marxa per la celebració de la Rua de Carna-
val ja que és un acte amb molta afluència de públic on assisteixen 
molts infants. Les polseres són reutilitzables i és recomanable que 
els menors les duguin en actes on s’hi concentri molta gent, com és 
el cas del Carnaval.

 PREMIS DE DISFRESSES INFANTILS
INDIVIDUALS
Caracterització: Neil Cano: “Eduardo Manostijeras”
Originalitat: Estel Maestre Ramírez: “Barbie”
Vistositat: Xavi Torres: “Te llevo a la Luna”
PARELLES
Caracterització: Arisay i Edith: “Medusa i Deessa”
Originalitat: Aina Tomàs i Elena Nava: “Crispetes”
Vistositat: Nacho i Pablo: “Luchadores”
 
PREMIS DISFRESSES 
INDIVIDUALS
1r: Isaac Cano: “Carga peligrosa”
2n: Montse Jiménez: “Viuda alegre”
3r: Joel López Fernández: “Súper Canonja”
PARELLES
1r: Pedro Vidal i Ivet: “Inspector Gadget”
2n: Carmen Mazo i Joan Areste: “Mane i Unice”
3r: Naomi Moreno-acompanyant: “Maléfica y Cuervo”
TRIOS
1r: Maria Lara i Mónica Lara: “Kiss”
2n: Emma, Jan i Toni: “Padawans”
3r: Miki, Geny, Suli: “Star Wars”

Durant la Rua de Carnaval 
es repartiren polseres per 
localitzar infants perduts

Actualitat
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L’Ajuntament de la Canonja presenta una campanya 
contra els excrements de gos a la via pública

 Sota el lema “Reculls o pagues?”, es vol conscienciar al 
ciutadà de les seves responsabilitats i les multes poden arribar als 
750 euros

La regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament de la Canonja ha 
llançat una campanya contra els excrements de gos a la via pública 
amb el lema, “Reculls o pagues?”. A finals del mes de gener, es van 
començar a repartir díptics amb la informació referent a les obliga-
cions que tenen els propietaris de gossos o animals de companyia 
i es van penjar un centenar de banderoles per diferents carrers del 
municipi. La campanya pretén sensibilitzar al ciutadà de la respon-
sabilitat que té en vers al seu gos, i de l’obligació de tenir-ne cura, 
alimentar-lo, netejar-lo i mantenir-lo en bones condicions. La regi-
dora de Medi Ambient, Glòria Virgili apunta que “també és respon-
sabilitat dels amos dels gossos, vetllar per facilitar la convivència 
entre persones i animals”.

“Reculls o pagues?” neix com a resposta a la queixa de molts veïns 
de la Canonja que mostren la seva preocupació davant l’incivisme i 
la poca responsabilitat d’alguns propietaris de gossos.

La campanya, que es va presentar el diumenge 24 durant l’exhibició 
canina que es fa al parc al voltant del cementiri per la Festa Ma-
jor d’hivern, és una mostra de la ferma voluntat que hi ha des de 
l’Ajuntament per eradicar aquest problema a la Canonja.

Totes aquelles persones que tenen gossos o altres animals saben 
que la llei preveu l’aplicació de sancions econòmiques en el cas de 
la comissió de determinades infraccions administratives i això és 
el que explica el díptic informatiu que s’ha fet arribar a tots els 
canongins.

Doncs bé, “amb els excrements també aplicarem sancions econò-
miques”, comenta Glòria Virgili. Per això el lema de la campanya: 
reculls o pagues?. Les sancions poden arribar als 750 euros. “Tots 
sabem que quan ens toquen 
la butxaca reaccionem amb 
més determinació. Doncs es-
perem no haver de posar gai-
res multes i que els ciutadans 
aprenguin a ser cada cop més 
responsables del seu gos”.

Per facilitar la recollida dels 
excrements, l’Ajuntament ofe-
reix un portabosses per a cada 
gos censat, que es pot  passar 
a recollir pel Castell de Mas-
ricart. 

.
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Serà notíciaEl Centre d’Estudis 
Canongins dedica el 

calendari 2016 al tema 
Joventut i Escoltisme

La construcció del nou
gimnàs avança a bon ritme

 El Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví ha dedicat 
el seu calendari anual al tema Joventut i escoltisme,  aprofitant la 
celebració del 50è aniversari de la creació de l’Agrupament Escolta 
Bisbe Borràs. Els textos que complementen l’edició són de Francesc 
Roig Queralt amb reproducció gràfica i disseny d’Alberich fotògrafs. 
L’edició ha rebut el suport econòmic de l’Ajuntament de la Canonja.

Joventut i escoltisme planteja com a objectiu prioritari la recupe-
ració de la memòria immediata, aquella que -tot i haver-la viscut 
intensament- comença a mostrar símptomes de debilitat generacio-
nal i corre el perill de quedar enterrada sota el magma de les noves 
tecnologies. I això és així perquè l’arc de la memòria fotogràfica 
seleccionada va de 1965 a 1975, és a dir, des dels primers movi-
ments de joventut amb un nou aire de superació dels motlles de 
postguerra i la instauració de l’escoltisme canongí amb els primers 
anys de l’Agrupament Escolta Bisbe Borràs.

Les aportacions fotogràfiques que il·lustren les pàgines del calendari 
són el reflex existencial d’un nou dinamisme associatiu que amb el 
pas dels anys acabaria essent també la força generacional determi-
nant per a la consecució de l’objectiu segregacionista canongí fins 
a la recuperació de la plena municipalitat. Tot plegat un  nostàlgic 
conjunt de fotografies de les generacions nascudes durant la sego-
na meitat del segle XX i  que mostren la consolidació de la conscièn-
cia col·lectiva com a poble.

 Les obres per la construcció d’un gimnàs a la planta prime-
ra del poliesportiu avancen a bon ritme. Durant les setmanes an-
teriors s’ha assolit la fita d’executar el paviment del futur gimnàs 
i coberta del nou porxo del bar de la piscina. En aquests moments 
s’està també preparant tota l’estructura metàl·lica que ha de cobrir 
aigües per sobre del gimnàs. Com es pot apreciar a la fotografia, 
aquesta coberta estarà formada per dues gran bigues d’acer cor-
bades. Aquestes obres també han 
propiciat la construcció en planta 
soterrani, aprofitant l’execució de 
la nova fonamentació, d’un gran 
espai d’uns 200,00 m2 aproxima-
dament que en un futur es des-
tinaran a la construcció de dos 
nous vestidors i una sala poliva-
lent.

Pavimentació de la 
vorera de l’avinguda del 

Sector Nord

 Durant la primera setmana de febrer s’han iniciat les 
obres de pavimentació de la vorera est de l’Avinguda del Sector 
Nord. Aquestes obres consistiran en l’execució del paviment de 
la vorera, amb un panot tipus “La Canonja” i amb l’encerclat de 
l’arbrat existent amb un escocell.

Durant el transcurs d’aquestes obres, que tindran una durada 
aproximada de cinc setmanes, la parada d’autobús que està si-
tuada a la cantonada entre l’Avinguda i el carrer Bellavista, en 
direcció al Sector Nord, quedarà anul·lada.
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 Un any més la màgia trucarà a la porta del nostre po-
ble durant el mes d’abril. El Fetsival Impossible es presentarà al 
Castell de Masricart el proper dia 6 d’abril que, tot i seguir amb 
el seu format habitual, comptarà amb importants novetats com 
la presència de “Sara Escudero i Miguelillo”, el dissabte dia 9, o 
la possibilitat d’adquirir les entrades per internet. Esteu atents al 
web de la Canonja per a més informació.

 Atesa la bona acollida dels espectacles familiars que s’han 
celebrat al saló d’actes de l’escola a començaments d’any, des del 
Patronat de Cultura del Castell de Masricart, s’oferirà tot un seguit 
d’actuacions destinades al públic infantil que vindran a substituir el 
cicle del Cinema per un Euro que s’ha dut a terme en els anys ante-
riors.

Tot i que encara s’està ultimant la programació definitiva, està pre-
vist que aquests espectacles infantils se celebrin els dies 6 de març, 
10 d’abril i 8 de maig.

Atents a l’Impossible!Ben aviat, més espectacles
pels infants

   
  

 La sala de la planta baixa del Castell de Masricart acollirà al 
llarg d’aquest any diverses exposicions. La primera d’elles serà durant 
el mes d’abril per commemorar els 25 anys del Col·lectiu de Dones 
de la Canonja. Tot seguit, al voltant de la festa de la Municipalitat, 
s’exposarà l’obra pictòrica de l’artista canongí, David Bitel.

El mes de maig serà el moment de la Roda d’Art que l’any passat ja 
varen reprendre els Centres d’Estudis. Passat l’estiu, l’espai estarà 
reservar a les pintures de l’Adela Rion i, durant el mes d’octubre a 
l’exposició fotogràfica «Síria, la paraula de l’exili».

El Patronat de Cultura pretén amb aquesta fórmula dotar de nou 
contingut la sala d’exposicions del Castell de Masricart.

A finals de març torna el Torneig 
de Futbol Base Sant Sebastià

La primavera portarà noves ex-
posicions al Castell de Masricart

 El Torneig de Futbol Base Sant Sebastià de la Canonja, que 
enguany arriba a la trenta-sisena edició, es celebrarà del 23 al 27 
de març. Com cada any, 
són molts els equips que 
assisteixen a aquest gran 
torneig que aplega joves i 
infants esportistes a partir 
de 5 anys. 

Enguany, comptarà amb 
l’especial participació de 
dos equips de primera, 
la Real Sociedad i el Real 
Betis. Tampoc hi faltaran 
equips com el Real Zarago-
za, el C.N. Helios, també de Saragossa, el Reus Deportiu, Gimnàstic 
de Tarragona,... i nombrosos equips de la nostra comarca.
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Serà notícia

   

 L’Ajuntament de la Canonja continua impulsant, un any més, 
ajuts per fomentar l’ocupació i la creació d’empreses.

En el ple del dia 28 de gener es van aprovar les bases per establir un 
sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al 
municipi de la Canonja a favor de les empreses que incrementin el 
nombre de treballadors de la seva plantilla amb residència al municipi 
de la Canonja, mitjançant la Borsa de treball municipal. S’estableix 
també un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i 
l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al mu-
nicipi de la Canonja. Aquest ajuts tenen com a objectiu l’impuls i el 
foment de la creació de noves empreses i llocs de treball. Aquests 
ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts previstos per aquests con-
ceptes d’altres administracions. 

La Borsa de Treball municipal
L’Ajuntament té al servei del ciutadà una borsa de treball on-line 
www.borsadetreball.lacanonja.cat  adreçada tant a les persones que 
busquen feina com a les empreses que volen fer difusió de les seves 
ofertes professionals. L’objectiu de la Borsa és esdevenir una eina efi-
caç per generar ocupació. 

Aquesta borsa de treball en línia permet elaborar d’una manera ràpi-
da i senzilla el Currículum Vitae, que s’ha de mantenir actualitzat per 
garantir el bon funcionament. I, per altra banda, posa a la disposició 
de les empreses una àmplia base de dades de persones interessades 
en trobar feina de diferents perfils professionals. 

 La llar d’infants és el primer graó del sistema educatiu. És 
la casa on els nens i les nenes de 0 a 3 anys viuen i s’eduquen unes 
hores al dia, en contacte amb altres nens de la seva edat, amb un 
personal professionalment preparat, en unes condicions, materials 
i organització adequades a les necessitats dels infants i en estreta 
col·laboració amb la família.

Impuls i Foment
de l’Ocupació

La Llar d’Infants, el primer
graó del sistema educatiu

El Casal de Setmana Santa 
dedicat a la selva

  Del 21 al 24 de març tindrà lloc el Casal de Se-
tmana Santa, enguany sota el nom d’Aventures a la Selva. Així 
doncs, aquesta edició del Casal estarà dedicada al Medi Ambient, a 
la natura i, en concret, a la selva. Es realitzaran sortides al voltant 
del poble, tallers relacionats amb la natura i el reciclatge, a més a 
més de les activitats habituals del Casal de Setmana Santa com els 
circuits de psicomotricitat, manualitats, teatre, dansa, sessions de 
conta-contes, etc.

L’horari del Casal de Setmana Santa és de 9 del matí a 1 del migdia 
i té un preu de 24 euros, també ofereix el servei d’acollida per 8 
euros. Les inscripcions es poden realitzar fins el 4 de març al Casal 
Infantil (C/ Bisbe Domènech i Veciana 1-3), les tardes de dimecres, 
dijous i divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, i els matins dels dimarts 
de 10 a 12.

Inscripcions del 15 de febrer  al 4 de març   
 
Lloc: Al Casal Infantil 

 C/ Bisbe Miquel Domenech i Veciana 1-3 
 

Horaris: dimecres, dijous i divendres de 15,30 a 
16,30,  dimarts de 10 a 12 h 

 
 
 
 

 

Horari Activitat ( 9 a 13h) 

de 9 a 9,15h Arribada i benvinguda 

de 9,15 a 
10,30h 

Tallers; manualitats cinema  

de 10,30 a 11h Esmorzar saludable  (entrepans, 
fruites...) 

de 11 a 12 h Jocs, ludoteca, teatre 

de12 a 12, 45h Expressió corporal,  circuits 
psicomotricitat, contes, danses i 
cançons 

de 12,45  a 13 h Avaluació del dia i recollida 

Activitat Preu 
Acollida  8 € ( mínim 10 participants ) 
Casal 24 € 

Organitza: 
 
 
       Àrea	  d’Acció	  Social	  i	  Ciutadania	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ajuntament	  de	  la	  Canonja 

 

Casal de Setmana Santa    2016    
             21 al 24 de març la Canonja    

Aventures  
A  la selva   

 

A la nostra Llar, encara queden places per als vostres infants, ani-
meu-vos a portar-los per-
què  descobreixin noves 
experiències.
 
Obrim aula de P-0 (nens i 
nenes nascuts l’any 2015). 
Preu 170 euros al mes de 9 
a 13h i de 15 a 17h. Horari 
ampliat: 7.30 a 17.30h.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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Salvador Ferré 
Budesca

 Poques poblacions del nostre entorn 
poden gaudir, en aquests convulsos i compli-
cats temps actuals, de la possibilitat de mirar 
el futur amb una certa esperança i tranquil-
litat. I això és el que pretenem des del nos-
tre grup, des de la responsabilitat del govern 
municipal volem treballar per solucionar els 
problemes del present, del nostre dia a dia, 
però amb la mirada posada en els temps que 
vindran. Per aquesta raó continuem projec-
tant i tirant endavant iniciatives per millorar 
tant la qualitat de vida dels habitants de la 
Canonja com l’entorn del nostre municipi.

El pressupost municipal és l’eina de gestió 
més important d’un ens públic. Com és ha-
bitual al consistori canongí, des del govern 
municipal es va convocar a tots els grups 
polítics per treballar en la seva elaboració i 
tots van accedir a participar-hi, cosa que els 

agraïm. Durant les sessions de treball alguns 
grups van fer aportacions interessants que 
després del debat corresponent es van in-
cloure, d’altres, en canvi, van preferir obviar 
els aspectes positius que van posar de relleu 
la resta de grups i optar pel vot en contra.

Així doncs, en el darrer ple de l’any, 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 pressupost de l’Ajuntament de la 
Canonja per a l’any 2016. Un pressupost que 
s’ha fixat com un dels objectius principals 
l’amortització dels crèdits bancaris amb la fi-
nalitat d’aconseguir que, el ja de per si baix 
endeutament, quedi reduït a zero. Arribar a 
aquest baix nivell de deute s’ha aconseguit 
gràcies a l’esforç de contenció i d’equilibri 
dut a terme en els pressupostos dels últims 
exercicis.

Un pressupost pensat en clau social en el que 
es destinaran una mica més d’un milió d’eu-
ros a acció social, ocupació, joventut i educa-
ció, amb la finalitat de garantir i millorar la 
qualitat de vida dels canongins i canongines. 
I, sobretot, pensat per tenir una cura especial 
d’aquelles persones i famílies que pateixen 
situacions de risc social, amb un augment 
important de la partida destinada a ajuts 
d’urgència.

I entrats ja en la dinàmica municipal del 2016, 
en el passat plenari del mes de gener, vam 
aprovar l’establiment del servei públic de de-
puració d’aigües residuals de la Canonja. Un 
pas més en el camí que ens portarà a l’objectiu 
final, que les aigües residuals del nostre poble 
es tractin degudament a la planta de BASF do-
nant compliment a l’acord que es va establir 
amb la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, la pròpia empresa BASF i l’Ajuntament.
En aquest mateix ple també es van aprovar les 
bases que regularan la concessió d’incentius a 
empreses i nous emprenedors per al foment 
de l’ocupació durant l’exercici 2016. Una inici-
ativa engegada ja fa uns anys, i que continua, 
amb l’objectiu d’afavorir l’establiment de pe-
tits negocis i la contractació de persones en 
situació d’atur residents al nostre municipi.

L’interès de tots els canongins i canongines és 
allò que mou i motiva al nostre grup per a tre-
ballar des del govern municipal. Estem oberts 
al diàleg i a les aportacions dels altres grups, 
i el procés d’elaboració dels pressupostos ho 
demostra, i així seguirem, escoltant i dialogant 
amb la resta de forces polítiques però també 
amb la línia de treball i els objectius que ens 
marca el nostre programa electoral que, a fi 
de comptes,  és el nostre compromís amb els 
ciutadans de la Canonja.

Comencem l’any amb noves 
il·lusions

 Ha començat un nou any i amb ell 
forces coses: acabem d’estrenar govern al 
nostre País amb el propòsit de millorar. Da-
vant l’evidència que l’estat espanyol està 
paralitzat, desgovernat i amb cap mena de 
sensibilitat cap el poble català (bé, ni cap a 
la resta de pobles i comunitats tampoc, do-
nat que només miren com poden mantenir 
les seves quotes de poder sense importar el 
com).

Des del nostre Govern es mira de caminar 
cap un futur millor per a tots els catalans i 
catalanes.

Des d’aquí volem felicitar al nostre Presi-
dent Carles Puigdemont i als seus Consellers,  
desitjant-los i encoratjant-los per tal de no 

mirar endarrere i tenir els objectius clars,  sa-
bent d’antuvi que ens posaran entrebancs i 
pals a les rodes.

Catalunya té una clara vocació europea i no 
només perquè els nostres fills i filles o pa-
rents i amics hi vagin a estudiar i a buscar 
feina, sinó per fer relacions culturals, econò-
miques, d’investigació i recerca, etc. amb tots 
els països. Només cal que se’ns doni la opor-
tunitat per continuar demostrant-ho.
Però baixem al dia a dia i ocupem-nos del 
nostre municipi: potser per demanar, una ve-
gada més, major participació per part de la 
gent en les decisions del consistori.

A l’última revista es parlava de les inversions 
de l’Ajuntament per aquests primers mesos. 
I bé: abans de presentar els projectes dels 
parcs infantils s’ha preguntat als usuaris, 
s’han presentat varies propostes, ...?.
Els usuaris de les instal·lacions i de les obres 
públiques cal que donin la seva opinió, però 
també a nivell tècnic cal ser més obert i donar 
cabuda a fer concurs d’idees i projectes. 
I com aquesta, són moltes les coses que abans 
de tirar-les endavant es podria fer participar 
a la població (nosaltres en una entrevista que 
vam mantenir amb l’Alcalde ja vam comen-
tar-li alguna de les nostres opinions).

Per tant, demanem i ens agradaria un canvi 
cap a una política més participativa i trans-
parent del nostre consistori, en totes les àre-
es.

També direm des d’aquest espai que “aplau-
dim” que s’ hagi posat fil a l’agulla en el tema 
dels excrements de gossos, algunes persones 
sembla que no són prou conscients del MOLT 
que arriben a embrutar, des de l’oposició fa 
massa temps que demanàvem mesures, però 
com que entenem que els animals necessiten 
un lloc pel seu esbarjo, també demanem que 
s’agilitzi la construcció d’espais amb dimen-
sions més adients i activitats per les nostres 
mascotes. Cosa que no contemplen els actu-
als pipicans instal·lats al municipi. 

Lligant amb això, ens agradaria comentar 
també que potser, com ja hem demanat al-
tres vegades, en alguns carrers falten pape-
reres i que la propera campanya podria anar 
adreçada a la implicació de TOTS per tenir i 
mantenir la Canonja més neta. 
Deixem els temes oberts: la participació, la 
sensibilització de les persones que tenen ani-
mals de companyia i la neteja... 
Sabeu que estem a la vostra disposició a Fa-
cebook, Twitter, per correu electrònic, i de la 
manera més tradicional: quan ens trobem pel 
carrer podem fer-la petar, no?

José Ramón
Fernández Bermúdez

Participem i fem poble
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

Tiempos difíciles

 Tiempos revueltos, inciertos, nubla-
dos y oscuros, aderezados por la desfacha-
tez de muchos que se han creído inmunes a 
sus fechorías, aprovechándose y lucrándose 
gracias a su mal entendido “estatus político”. 
En algunos momentos con ganas de dejar-
lo. ¿Por qué continuar?, pues porque son 
más los que trabajan honestamente en las 

bases, poniendo día a día servilmente los 
rieles de la vía para que el tren de este país 
pueda seguir circulando. Conozco a tantos 
que entienden la política desde el servicio, 
que aguantan las embestidas, las críticas, 
las mentiras y los palos en la rueda, y que 
no desisten, aunque sean el blanco de las 
mal intencionadas, interesadas y manipu-
ladas flechas adversarias. Se mantienen fir-
mes con la esperanza de que al final, gane y 
prevalezca la razón, el buen juicio y el buen 
hacer.

Nos estamos convirtiendo en un país de rei-
nados políticos estancos, bien amurallados, 
llenos de argumentos y enfrentados desde 
el dolor y la rabia, ya se han encargado unos 
pocos de que así sea. ¿Qué podemos hacer? 
Los de a pie ya bien poco, sufrirlo, la “políti-
ca de estado” es para los “hombres y muje-

res de estado”. Lo que aquí nos toca es seguir 
trabajando por La Canonja dignamente.

Desde aquí dar las gracias al Consistorio, 
porque sólo necesitó que le diésemos un 
“empujoncito” para subir la asignación en 
los presupuestos a la urgencia social. Y hay 
más frentes por los que luchar: dignidad de 
las personas, apoyo psicológico y jurídico, 
ayudas sociales, bienestar de nuestros hijos, 
abrir puertas y tirar muros para la unidad y 
la solidaridad, igualdad de oportunidades…., 
demostrando día a día que hay otra mane-
ra de vivir. Porque lo que importa son las 
personas y entendemos que la vida es corta 
para no vivirla con sabiduría.

Como siempre, estamos a vuestra disposi-
ción para lo que necesitéis, y daros las gra-
cias por leer estas palabras.

 Joan Pons Solé

 A l’hora de valorar uns pressupos-
tos municipals ens podem fixar amb moltes 
coses i extreure’n molts titulars: que si són 
més socials que l’any anterior, si reforcen les 
ajudes per combatre la pobresa estructural, 
si s’han aprovat per majoria, o qualsevol al-
tre titular que sempre serà parcial. Des de la 
CUP, per valorar la nostra posició, d’entrada 
ja diem que nosaltres no haguéssim fet els 
pressupostos així. Hem fet l’esforç perquè 
el treball al voltant dels pressupostos fos 
el màxim de participada possible i coherent 
amb el nostre fonament, l’assemblea. Per 
això aquest document l’hem girat del dret 
i del revés amb un grup de treball que vam 
crear.

Quan se’ns va convidar per part de l’alcalde 
a participar en les reunions de debat dels 
pressupostos ens esperàvem una altra cosa. 
Crèiem, humils nosaltres, que tot l’equip de 

govern portaria els pressupostos treballats, 
havent revisat totes les partides, què es 
gasta i què no, què significa cada concepte, 
quina previsió d’increment o disminució hi 
ha per l’any següent en base a l’executat i 
en base a un ideari polític concret. Però no 
va ser així.

Entrant al detall, per una banda valorem 
molt positivament certs aspectes: saldar el 
100% dels deutes que aquest Ajuntament 
anava arrossegant amb els bancs, incre-
mentar notablement algunes partides soci-
als, apostar econòmicament per l’ocupació, 
garantir el manteniment del nostre entorn, 
parcs i jardins amb partides importants, aju-
dant a les entitats a tirar endavant, en espe-
cial aquelles entitats culturals que es troben 
en una greu situació, entre d’altres. Però en 
cap cas podem estar d’acord en un pressu-
post que considerem descompensat al veure 
algunes xifres que alertem que són molt al-
tes, en detriment d’altres: urbanisme i obres 
públiques, amb projectes d’obres i reformes 
pressupostades molt a l’alça, despeses per 
òrgans de govern a les quals nosaltres ja 
vam votar en contra en el Ple d’aprovació 
dels salaris i dietes (ara no mirarem cap a 
un altre costat per no veure el mateix, que 
això representa un 2,3% del pressupost; 
mentre que a joventut hi dediquem el 0,7%, 
per això diem que és un pressupost descom-
pensat), despeses de protocol que freguen 

els  50.000 €, despeses en publicitat del tot 
prescindibles, una partida de participació 
simbòlica que pràcticament només cobreix 
les enquestes online i que no permetrà que 
l’any que ve tinguem uns pressupostos par-
ticipatius com se’ns ha dit. 

Hem observat també nombroses partides 
que sembla que es posin per costum i que a 
finals d’any no es gasten i que ja van bé per-
què a l’últim Ple fem modificacions de crèdit 
de més de 100.000 €. En el discurs d’inici 
de mandat la CUP ja vam dir que l’equip de 
govern del PSC ens trobarà al costat en la 
defensa dels drets socials, en l’impuls del 
govern obert i participatiu, en el suport al 
teixit associatiu, en el foment de l’ocupació, 
en oferir als joves molt més del que els hi 
ofereix aquest poble ara mateix. Mà estesa 
per repensar l’economia d’aquest poble, que 
ara ens infla de milions, però ens desinfla la 
salut. Ens hi trobaran, i l’any que ve voldrem 
estar al seu costat en la defensa d’aquests 
pressupostos, però enguany no els podem 
avalar pels motius exposats.

Mentrestant, l’assemblea local continuem 
treballant i properament impulsarem nous 
grups de treball oberts al poble. Ens troba-
reu cada dilluns a les 8 del vespre al local 
de l’Ateneu Popular La Mina (C. Raval, 55, 
baixos). Activem la Canonja!

Per què diem no a aquests 
pressupostos?

Portaveus

municipals
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El Mur Verd
 El Mur Verd és un extens territori de 40 hectàrees, entre 
zones urbanitzades i indústria, que pretén ser un gran parc periurbà 
destinat a constituir una pantalla verda: una barrera ecològica, psi-
cològica, visual i acústica entre els nuclis de Bonavista i la Canonja i 
el polígon industrial.

Una mica d’història...
Sorgeix d’una cessió de la gran indústria a l’Ajuntament de Tarra-
gona per a crear una gran zona verda l’any 1990, de manera que 
aquest comença a plantar una massa arbrada en diferents etapes 
amb espècies poc adaptades al terreny, i l’èxit final del projecte no va 
assolir la màxima esplendor i es realitzen diferents accions populars. 
A finals dels 90, per demandes veïnals l’Ajuntament de Tarragona 
encarrega al GEPE-EdC un projecte tècnic per executar les obres de 
restauració ecològica i paisatgística, que es va materialitzar parcial-
ment en repoblacions als anys posteriors però acaba abandonant-lo. 
Fins que a finals de 2012 l’Ajuntament de la Canonja i el GEPEC-EdC 
signen un acord de custòdia per donar continuïtat a les millores 
ambientals del Mur Verd.

El pla de gestió
En el moment de l’acord, l’Ajuntament de la Canonja encarrega un 
Pla de Gestió al GEPEC-EdC on es fa un estudi de l’estat del parc i es 
proposen diferents projectes i mesures per revalorar l’espai. Alguns 
dels objectius són:
Millora de la cobertura vegetal i transformar l’espai cap a un bosc 
mediterrani.
Promocionar la visita de l’espai de manera ordenada.

 La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canon-
ja, amb la col·laboració de l’entitat ecologista GEPEC, va organitzar 
una visita guiada pel Mur Verd l’últim diumenge de novembre, en la 
que hi van participar més de cent persones, entre les quals s’hi tro-
bava l’alcalde del municipi i regidors.

Marc Torres, de l’entitat ecologista GEPEC, va explicar durant el re-
corregut les principals característiques del pulmó verd del municipi, 
definint els tipus d’arbres, vegetació, flora i les aus que hi habiten. La 
regidora de Medi ambient, Glòria Virgili, va agrair la participació i la 
bona acollida de la iniciativa i va explicar els nous projectes que en-
gegarà l’Ajuntament de la Canonja dins el Mur Verd, com per exem-
ple un itinerari de camins per passejar. El GEPEC també va informar 
que properament es durà a terme la neteja d’arbustos i la plantació 

Un centenar de canongins 
descobreixen el Mur Verd

Potenciar l’ús de l’espai mitjançant activitats participatives, forma-
tives i/o lúdiques.
Creació de diferents cosmos de ribera, parc agrícola.

L’ecosistema
En general, la vegetació està constituïda per espècies exòtiques: eu-
caliptus, oms siberians, mèlies....Actualment, i gràcies a les diferents 
plantacions que es duen a terme el Mur Verd es troba en estat de 
transició cap a un ecosistema mediterrani: pinedes de pi blanc i bro-
lles mediterrànies, garrofers, oliveres, romaní, farigola....
En estudis recents sobre la biodiversitat d’insectes s’han desco-
bert diferents espècies d’ortòpters rares a Catalunya i sense cites 
d’existència a la zona.
Actuacions realitzades:
Construcció d’una bassa temporal per amfibis amb plantació 
d’espècies de ribera i mediterrànies.
Col·locació de caixes-niu per xots i mallerengues i d’un refugi per a 
ratpenats.
Instal·lació de cartelleres informatives sobre el bosc mediterrani.
Plantació d’alzines, pi blanc i plantes aromàtiques.
 
Cal tenir en compte però que el MUR VERD només es pot fer realitat 
si la població concep com a propi aquest espai i hi realitza accions 
que permetin la millora i per tant un augment de la qualitat de vida 
dels veïns, és per tot això que l’Ajuntament de la Canonja i el GEPEC-
EdC estan oberts a qualsevol suggerència.

Fotografies cedides pel GEPEC-EdC

de nous. Tant l’Ajuntament com l’entitat ecologista es van posar a 
disposició dels ciutadans per tal de rebre tot tipus de suggeriments, 
opinions, propostes i altres idees per millorar aquest espai verd que 
tenim al nostre municipi.
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Agenda
Taller de sardanes de la Gent 
Gran Activa
Dies: els dijous del 18 de febrer al 22 
d’abril
Hora: a partir de 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Centre Cívic
Inscripcions: dimarts de 2/4 de 10 a 11 del 
matí al Centre Cívic

Esquiada Jove 2016
Dies: 19, 20 i 21 de febrer
Inscripcions al PIJ fins el 13 de febrer

Visita guiada a la 
Sèquia Major
Dia: 21 de febrer
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Sortida des de la Pl. de la Raval
Confirmar assistència a: lacanonja3@
lacanonja3.org
Organitza: La Canonja 3 - poble, paisatge i 
sostenibilitat

Senalló de Contes amb el Món 
de la Mon
Dia: 2 de març
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Espectacle infantil
Dia: 6 de març
(programació per tancar)

Casal de Setmana Santa
Dies: del 21 al 24 de març
Horari: de 9 del matí a 1 del migdia
Inscripcions fins el 4 de març al Casal 
Infantil (C/ Bisbe Miquel Domènech i 
Veciana, 1-3). Horari: tardes de dimecres, 
dijous i divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, i el 
matins dels dimarts de 10 a 12. Preu: 24 €. 
Servei d’acollida: 8 €.

Torneig de Futbol Base Sant 
Sebastià
Dies: del 23 al 27 de març

Presentació del Festival de 
Màgia Impossible
Dia: 6 d’abril

25è aniversari del Col·lectiu de Dones

 L’Ajuntament i el Club Ciclista de la Canonja van signar el 2 de febrer el conveni de 
col·laboració per dur a terme la 30a Challenge Ciclista de la Canonja. Així doncs, aquest mes, 
la Challenge torna a escalfar el tram inicial de la temporada ciclista celebrant la seva 30a 
edició com la prova ciclista social per etapes més important de les comarques de Tarragona.

La cursa es dividirà en dues etapes, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu d’Hivern.  Així doncs, 
les dues curses que componen la Challenge 2016 es disputaran els dies 13 i 20 de febrer. La 
primera, el Trofeu de Sant Sebastià, tindrà la sortida a les 15 hores des del poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana i els corredors cobriran una distància de 88,5 quilòmetres, amb el Coll de 
la Batalla com a principal dificultat, amb el següent recorregut: la Canonja, El Morell, Vila-
llonga, La Selva del Camp, Coll de la 
Batalla, Vilaplana, Alforja, Les Bor-
ges del Camp, Maspujols, Aleixar, 
Vilaplana Coll de la Batalla, La Selva 
del Camp, Reus, la Canonja.

El Trofeu d’Hivern tindrà cita el se-
güent dissabte a la mateixa hora 
amb la meta al carrer Raval, davant 
de la Societat la Nova Amistat. El 
recorregut serà de 87,00 quilòme-
tres, amb el Coll de la Teixeta com a 
punt més alt i amb el següent itine-
rari:  La Canonja, Vinyols, Cambrils, 
Mont-roig del Camp, Montbrió del 
Camp, Botarell, Montclar, Duesai-
gües, Coll de la Teixeta, Riudecols, 
Les Borges del Camp, Reus i la Ca-
nonja.

 El Col·lectiu de Dones de la Canonja celebra enguany el 25è aniversari. Per 
aquest motiu han preparat una sèrie d’activitats a banda de les que ja són habituals:

14 de febrer: Calçotada de Germanor a la “Masia Salat” (Borges Blanques).

8 de març: Dia de la Dona Treballadora: Visita a la Fàbrica de Caganers de Torroella 
de Montgrí (Oberta a sòcies i no sòcies).

De l’1 al 8 d’abril: Exposició de treballs manuals al Castell de Masricart. Inaugura-
ció 1 d’abril a les 6 de la tarda.

6 d’abril: Rebuda d’altres Col·lectius del Tarragonès. Visita al Refugi de la Guerra Ci-
vil de la plaça de la O. Dinar de germanor dels Col·lectius i autoritats locals a  “l’Hotel 
Palas” de la Pineda.

16 d’abril: Concurs de truites a les17:00h  a la Plaça de Catalunya.

Del 22 al 26 de maig: Excursió a la Toscana Italiana.

Totes les activitats estan obertes a tothom.

La Challenge Ciclista la Canonja 
arriba a la trentena edició els 

dies 13 i 20 de febrer
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