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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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 L’article 47 de la Constitució diu: “Tots 
els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitat-
ge digne i adequat. Els poders públics promouran 
les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant 
la utilització del sòl d’acord amb l’interès gene-
ral per impedir l’especulació”. També l’Estatut de 
Catalunya reconeix “l’habitatge com una neces-
sitat bàsica imprescindible per viure amb digni-
tat”. Parlem d’un dret, com també ho són la salut i 
l’educació. 

Amb aquestes dues cites de la Constitució i 
l’Estatut queda ben clar que tots els ciutadans 
hem de tenir accés a un habitatge digne i de fet 
això és el que procurem des de les administracions 
locals, que som les més properes als veïns del mu-
nicipi i per tant les primeres a les que acudeixen 
quan les coses no van bé. A tots els pobles hi ha 
famílies amb pocs recursos, que ho estan pas-
sant malament, sense feina i sense ajuts estatals 
ni autonòmics, que es dirigeixen a l’ajuntament 
sol·licitant una resposta a les seves necessitats 
bàsiques. La Canonja no és una excepció. 

Nosaltres al nostre poble també tenim famílies al llindar de la pobresa, gent que ne-
cessita més que ningú un habitatge i uns ingressos mínims per a poder menjar. L’àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Canonja atén diàriament a moltes d’aquestes 
persones, donant solucions ràpides i efectives per superar moments difícils. Cada any 
incrementem el pressupost destinat als ajuts socials per intentar pal·liar aquesta xacra 
i millorar, en la mesura de les nostres possibilitats, la qualitat de vida d’aquestes per-
sones.

En el panorama actual, els ciutadans han quedat progressivament desprotegits per les 
retallades de la despesa i la pèrdua de drets socials i laborals. És temps de reformes per 
mantenir la qualitat dels serveis públics, però també per protegir la ciutadania, garantir 
els seus drets i la igualtat d’oportunitats. I això és el que fem des del govern municipal, 
apostar per les polítiques d’ajuts socials i buscar nous recursos per donar la volta a 
les dramàtiques situacions que es viuen avui en dia. M’agradaria arribar al dia en què 
aquestes polítiques ja no siguin necessàries, però mentrestant totes les persones que 
s’hi volen acollir ho han de fer en el marc de la legalitat, seguint uns protocols adminis-
tratius i burocràtics que no exclouen a ningú. No ens podem saltar la llei per aconseguir 
el què volem a qualsevol preu.

Per damunt de tot, hi ha el respecte i la consideració vers els nostres veïns. 

 
Roc Muñoz Martínez

Alcalde
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La renovació i adequació del Pati del Castell de Masricart

S’han iniciat les obres de remodelació i millora del pati del Castell 
de Masricart. A mitjans de març s’ha procedit a la retirada dels ele-
ments a substituir i a preparar la base per al nou paviment i totes 
les instal·lacions, d’aigua i d’enllumenat. Durant la primera setma-
na d’abril l’escultor Jordi Rocosa iniciarà els treballs de muntatge 
de l’escultura “Arbre fèrric”, que es col·locarà al pati del Castell de 
forma paral·lela a la finalització de les obres. El pati es pavimentarà 

amb una peça de pedra de 
Sènia buixardada, igual 
que l’entrada del Castell 
del carrer Masricart i que 
la plaça, per tal de donar 
un sentit unitari a la inter-
venció.

Amb aquesta remodelació 
també s’ha buscat acon-
seguir un espai més ade-
quat pels diferents actes 
que s’hi realitzen al llarg 
de l’any.

El camí de la Coma, il·luminat

L’accés cap a l’skatepark i la deixalleria ja està ben il·luminat. Amb 
la instal·lació de 9 punts de llum al Camí de la Coma s’han resolt els 
problemes de poca visibilitat de la zona.

El nou camí del Mur Verd

Durant els mesos de febrer i març s’han realitzat les obres per la 
creació d’un camí circular a la zona nord del Mur Verd, un circuit 
perquè s’hi pugui caminar, córrer i/o anar en bicicleta. Aquest circuit 
disposa d’una llargada aproximada de 800 metres, i una amplada 
mitjana de 4 metres. S’ha pavimentat amb una capa de sauló com-
pactat per tal que sigui una superfície tova i integrada en el Mur 
Verd. S’ha aprofitat també per corregir algunes disfuncions de les 
conduccions d’aigües pluvials que travessen el Mur Verd.

Millora de serveis i pavimentació de la plaça del Barri Nou

Durant l’elaboració d’aquest but-
lletí, les obres de millora de pavi-
mentació i serveis del Barri Nou 
avancen a bon ritme. S’ha proce-
dit a la renovació de tota la xar-
xa de clavegueram i tota la xar-
xa d’abastament d’aigua, alhora 
que s’ha procedit a la renovació 
de totes les escomeses particu-
lars d’ambdós serveis. Respecte 
de la xarxa de clavegueram s’ha 
renovat tota la canonada fins a 
un pou existent al Rec de Bar-
dina, fet que comportarà el nou 
asfaltat d’una important zona del 
carrer dels Antigons. La pavimentació definitiva de la  plaça ha estat 
concebuda com un espai de pacificació i de plataforma única, i es 
realitzarà amb un paviment continu d’asfalt polit.

L’avinguda Sector Nord més accessible

A mitjans del mes de març ha finalitzat 
l’execució de la vorera de l’Avinguda del 
Sector Nord que es trobava sense pavi-
mentar. Aquesta actuació ha comportat la 
millora en l’accessibilitat del barri, doncs 
s’han fet els guals i rebaixos necessaris per 
tal que el recorregut des del Carrer Rec de 
Bardina fins al Sector Nord estigui com-
pletament adaptat a persones amb difi-
cultats de mobilitat.

Parcs de Carrasco i Formiguera i Ernest Lluch

Les obres de millora i renovació del Parc de Carrasco i Formiguera ja 
han finalitzat. S’ha procedit a la millora dels paviments, creant una 
gran zona de cautxú, amb un sorral per als més petits i una gran 
zona de sauló. S’ha habilitat dins del parc un recorregut adaptat, 
per tal que persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir-ne i pu-
guin estar properes a la zona on juguen els infants. Els jocs infantils 
s’han col·locat en relació a l’edat dels nens que hi juguen, situant-se 
els jocs pels més petits 
al fons del parc i els jocs 
pels més grans més pro-
pers a la porta d’accés.

  
La millora de part de la 
zona de jocs infantils de 
la Plaça d’Ernest LLuch 
avança a bon ritme. S’ha 
procedit a la renovació 
del paviment de la zona 
de jocs, col·locant un 
paviment en continu de 
cautxú sintètic. Es renovaran els jocs infantils ja que alguns dels 
existents es trobaven en mal estat. S’ha habilitat també una jardine-
ra adjacent a la zona de paviment de cautxú.
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L’Ajuntament posa en marxa tres nous
Plans d’Ocupació per a persones aturades

 Un total de 6 treballadors i treballadores s’han incorporat als Plans d’Ocupació que ha posat en marxa l’Ajuntament de la Ca-
nonja i que, amb diferent durada, es portaran a terme al llarg dels propers mesos. Es tracta de tres projectes de col·laboració social per 
realitzar treballs temporals amb treballadors perceptors de prestacions d’atur. Les persones seleccionades que participen en els progra-
mes de col·laboració social continuen percebent, amb càrrec al Servicio 
Público de Empleo Estatal, la prestació per desocupació i el compromís 
de l’Ajuntament és complementar aquesta prestació d’acord amb el que 
s’estableix normativament.

La regidora d’Ocupació, Sílvia Sola, assegura que “amb aquest pla, 
l’Ajuntament té la voluntat de promoure la tornada al món laboral de 
les persones que hi participen i contribuir a rebaixar la taxa d’atur al 
municipi”.

Les sis persones participants formen part de tres projectes:
• Suport administratiu a l’Arxiu municipal i al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania: dues persones.

• Execució i condicionaments de murs de pedra seca del Camí vell de 
Reus i Camí del Mas de Vidal: tres persones.

• Treballs de manteniment i pintura d’instal·lacions esportives munici-
pals: una persona Els murs de pedra seca del Camí vell de Reus consolidats

 Els treballs que la brigada municipal realitza a la via pú-
blica són, majoritàriament, actuacions de manteniment i reparació. 
Aquestes últimes setmanes la brigada ha realitzat diversos treballs, 
entre ells l’adaptació del pas de vianants del carrer Alcalde Marian 
Fonts i Ciurana per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques a 
l’espai públic i millorar l’accessibilitat., i el manteniment i conserva-
ció del mobiliari urbà, els bancs de la plaça Europa.

També ha dut a terme treballs de manteniment i conservació de mo-
biliari urbà, com els bancs de la plaça Europa, i la recuperació dels 
pipicans del carrer dels Campsrodons i del parc dels Pins de Ca For-
gues, que s’emmarca dins de la campanya de conscienciació i sensi-
bilització sobre la recollida d’excrements a la via pública.

Aquestes actuacions formen part de les feines habituals de la Briga-
da d’Obres i Serveis als diferents carrers i places del municipi. 

Treballs de manteniment i 
millora de la via pública de la 

Brigada municipal

 Amb l’objectiu d’aconseguir un major grau d’apropament 
als ciutadans i millorar la difusió de les accions, actes i activitats 
municipals, fer-les més visibles, i arribar al major nombre de po-
blació possible, l’Ajuntament de la Canonja va treure a la llum, a 
finals de l’any 2015, l’aplicació mòbil Canonjatour.

L’aplicació és totalment gratuïta i, a més a més d’una navegació 
fàcil i intuïtiva, permet rebre alertes dels actes i notícies més 
destacades.

L’aplicació, que complementa les vies de comunicació més tradi-
cionals, va néixer pocs mesos després de l’entrada de l’Ajuntament 
a les xarxes socials Facebook i Twitter. Sobretot la pàgina de Fa-
cebook està tenint una gran acollida, amb 5 mesos d’existència 
ja s’apropa als 700 seguidors, i s’ha pogut comprovar el seu èxit 
com a eina complementària de difusió.

La Canonja 
al mòbil

  

Ha estat
notícia
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 La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja 
va presentar el mes de gener la campanya “Reculls o pagues?”. Amb 
aquest lema es pretenia conscienciar al ciutadà de les seves respon-
sabilitats envers els animals de companyia, incidint especialment en 
l’obligació de recollir els excrements dels gossos a la via pública. Des-
prés de tres mesos de la campanya, la valoració que es fa des de la 
regidoria és força positiva, han disminuït els excrements als carrers 
i places del poble i han augmentat les inscripcions de gossos al cens 
municipal. 

Durant aquesta campanya, el cos de la Guàrdia Municipal ha posat 
12 multes per diferents aspectes relacionats amb la tinença d’animals 
de companyia. És a dir, no tan sols s’ha sancionat el fet de no recollir 
els excrements, sinó també per entrar amb els gossos a les zones 
prohibides, com parcs infantils i zones d’influència escolar, o també 
per anar amb el gos deslligat en zones sensibles o per la manca de 
llicència municipal de gossos de raça considerada potencialment pe-
rillosa. La sanció més alta que s’ha posat ha estat de 500 euros per 
acumulació de diferents faltes relacionades amb la tinença d’animals 
de companyia.

La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, remarca que “la campan-
ya no acaba aquí, al llarg dels propers mesos continuarem incidint en 

 Un any més l’Ajuntament de la Canonja ha ofert la possibili-
tat als més petits, de participar al Casal de Setmana Santa durant els 
dies de vacances escolars, del 21 al 24 de març.

Durant quatre dies seixanta infants, compresos des de P-3 fins a 6è, 
han pogut gaudir d’un seguit d’activitats relacionades amb la selva, 
el centre d’interès d’enguany. Els joves participants del Casal han fet 
una sortida a la biblioteca per completar la gimcana del Dia Mundial 
de la Poesia, han realitzat el taller de «photocall», titelles d’animals, 
ous de Pasqua, jocs de pistes i, com sempre, van celebrar la festa final 
amb música, taller de cuina i maquillatge.

 Les trenta edicions disputades de la Challenge de La Canon-
ja la consoliden com una de les clàssiques del calendari ciclista del 
país. El 20 de febrer, la Challenge canongina va tancar aquesta 30a 
edició amb una valoració molt positiva, al voltant de 350 participants 
en les dues etapes i sense registrar cap incident. Un any més, va ce-
lebrar les dues etapes amb un alt nivell, només la coincidència en el 
calendari amb l’inici de la Copa d’Espanya va fer que no hi hagués un 
cartell de ciclistes encara amb més nom.

El corredor valencià del Gsport, Ricardo Márquez, ha estat el 
guanyador final d’aquesta 30a Challenge de la Canonja.

La campanya contra els excrements de gossos aconsegueix una 
incidència molt positiva entre els canongins

El Casal de Setmana SantaLa Challenge celebra la trentena 
amb un alt nivell

aquest temes i farem especial seguiment dels gossos de raça poten-
cialment perillosa”. Tots els gossos, siguin o no de raça potencialment 
perillosa, tenen l’obligació d’estar inscrits al registre municipal i el 
cos de seguretat de la Canonja vetllarà pel seu compliment.

L’import recaptat amb aquestes sancions es destinarà a altres cam-
panyes de conscienciació i sensibilització pel civisme a la via pública.
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 El passat 8 de març, la Gent Gran Activa va cele-
brar el Dia de la Dona. El cinefòrum que es va organitzar 
amb motiu d’aquest dia va ser tot un èxit de participació, 
amb una seixantena d’assistents. L’acte va consistir en un 
petit col·loqui sobre la importància de la dona gran en 
el camp familiar i, tot seguit, es va projectar la pel·lícula 
dirigida per Israel Horovitz, «Mi casa en París».

Col·loqui i cinema 
per a commemorar el

Dia de la Dona 

 La UNESCO va declarar el dia 21 de març Dia Mundial 
de la Poesia i per a celebrar-ho a la Biblioteca Pública de la Ca-
nonja, el mateix dia 21 al matí, hi va haver una divertida gimca-
na poètica.

Els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili en pràctiques al 
Castell de Masricart van organitzar una sèrie d’activitats relacio-
nades amb la poesia on hi van participar 32 infants del Casal de 
Setmana Santa de la Canonja.

La «cerca del poema», un «bingo poètic», el joc de «troba la pare-
lla» i omplir els buits d’uns poemes escrits en grans cartells a les 
parets van ser les 4 activitats que van realitzar amb èxit i molta 
diversió els participants, per tot el Castell de Masricart. Una gran 
iniciativa que va acostar la poesia als infants demostrant que la 
poesia també pot ser divertida.

 La Biblioteca de la Canonja 
se suma a la celebració del 

Dia de la Poesia

 Com cada any i ja en fa 36, l’Escola de Futbol Base Sant Sebastià ha 
celebrat el seu tradicional torneig aprofitant les vacances de Setmana Santa. 
Una competició que ha concentrat centenars de joves de tota Espanya a la 
Canonja, amb la voluntat de practicar esport, gaudint d’uns dies de convi-
vència amb esportistes de diferents comunitats.

Els resultats finals d’aquesta edició han estat: Cadet: Campió: Real Sociedad 
SAD, Subcampió: CF Reus Deportiu / Infantil: Campió: EFB Calafell, Subcam-
pió: Real Betis Balompié / Aleví: Campió: Real Sociedad SAD, Subcampió: 
CDC Torreforta / Benjamí: Campió: CF Reus Deportiu, Subcampió: Gimnàstic 
de Tarragona / Pre- Benjamí: Campió: UE Tancat, Subcampió: CF Canonja “A”.

La implicació de directius, tècnics i jugadors és molt important per organit-
zar un torneig d’aquestes característiques durant 36 anys, que compta amb 
el suport i col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i la seva regidoria 
d’Esports.

La Real Sociedad i el Real Betis 
presents al 36è Torneig Sant Sebastià
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La ruta de tapes de la Canonja es consolida amb la tercera edició
Un total d’onze establiments participaran en el “Des-TA-
PA la Canonja” que tindrà lloc durant dos caps de setma-
na del mes d’abril

 La ruta de tapes de la Canonja ja s’ha fet un lloc dins del 
calendari gastronòmic del Camp de Tarragona. Amb aquesta tercera 
edició, el “Des-TAPA la Canonja” es consolida com un esdeveniment 
culinari de referència a les nostres comarques.

Enguany hi participen onze establiments del poble. Restaurants, 
bars i geladeries ens tornaran a oferir, durant dos caps de setmana, 
concretament els dies 8, 9 i 10 i 15, 16 i 17 d’abril, tapa i beguda per 
2 euros. Cal dir que, a més a més, la ruta de tapes coincidirà amb al-
tres esdeveniments culturals i festius que se celebraran a la Canonja, 
com són el Festival de Màgia Impossible i la Festa de la Municipalitat 
del dia 15 d’abril. “Ens agrada que el Des-TAPA coincideixi amb altres 
actes perquè és una manera de sumar i són dies que hi ha molta 
gent del poble i de fora que volen gaudir dels nostres espectacles 
i de la nostra oferta gastronòmica”, comenta el tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja, Francesc Roca.

BAR EL RACÓ DE L’ORFEÓ

Esponjós de bacallà

Les propostes que s’ofereixen són: esponjós de bacallà, milfulles de 
filet, gamba primavera, pizza bianca, xurros amb xocolata, arròs me-
lós amb tel de mar i escuma de all i oli, torrada de l’horta marina, to-
rrada de pollastre amb perles de taronja, delícia Can Chato a les fines 
herbes, kro-ixent l’Antídot i sabors Raval. “El nivell dels establiments 
adherits en aquesta edició és altíssim i es nota que han treballat de 
debò per oferir-nos la seva millor tapa”, afirma Francesc Roca.

De nou, les persones que participen en aquesta ruta gastronòmica es 
convertiran en el jurat de la millor tapa i optaran a diferents premis. 
Només caldrà fer el recorregut pels bars-restaurants participants de 
la Canonja i lliurar la butlleta del programa segellada per, almenys, 
nou dels establiments. Enguany hi participen: Bar El Racó de l’Orfeó, 
Bar Ramírez, Bocatín Malagueño, Pizzería Metro , Bar Antídot, Gela-
deria el Poble, Com a casa, Bar Nova Amistat, Tape Art, Can Chato i 
Fleca la Raval.

“Aquesta iniciativa és una gran oportunitat de gaudir amb família i 
amistats, i de descobrir el poble i la seva oferta de restauració i bars 
que cada cop és major i de millor qualitat”, afegeix Francesc Roca.

BAR RAMÍREZ

Milfulles de filet

BOCATÍN  MALAGUEÑO

Gamba primavera

PIZZERIA METRO

Pizza Bianca

GELADERIA EL POBLE

Xurros amb xocolata

COM A CASA

Arròs melós amb tel de mar i escuma d’all i oli

BAR NOVA AMISTAT

Torrada de l’horta Marina

TAPEART

Torrada de pollastre amb perles de taronja

També disposem de pa sense gluten per celíacs

CAN CHATO

Delícia Can Chato a les fines herbes

BAR L’ANTÍDOT

Kro-ixent l’Antídot

FLECA- CAFETERIA RAVAL 

 Sabors Raval

Ara
 to

ca
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Diada de la Municipalitat
 La celebració del 15 d’abril, coincidint amb l’aniversari de l’aprovació per unanimitat del projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja per part del Parlament de Catalunya, és per al nostre poble un bon motiu de festa.

Enguany aquesta data coincideix en cap de setmana i els actes festius s’han sumat als protocol·laris que tenen lloc habitualment. D’aquesta 
manera, la nit jove, l’espectacle infantil, l’orquestra Venus, inclús la paella popular, adquireixen un relleu especial.

També, al voltant d’aquesta diada, s’hi han sumat actes culturals com conferències i exposicions, fins i tot, un concurs de truites.

Tot i així, cal mencionar especialment l’acte protocol·lari que té lloc a la rambla 15 d’abril, recordant la fita d’ara fa 6 anys, però també 
recordant l’esforç de tants canongins i canongines que en el seu moment van mantenir aquesta identitat com a poble, malgrat no tenir la 
plena municipalitat.

Dijous 14 d’abril

• A les 7 del vespre
A la sala noble del Castell de Masricart
Conferència: «Les restes arqueològiques 
de la plaça de l’església»
A càrrec d’Isidre Pastor. Arqueòleg 
director de l’excavació i Núria Armentano, 
arqueòloga especialista en exhumacions.
   

Divendres 15 d’abril

• De 2/4 d’11 del matí fins a la 1 del 
migdia
A la rambla 15 d’abril
Jocs amb elements reciclats a càrrec de 
Guixot de 8

• A 2/4 d’1 del migdia
Sortida des del Castell de Masricart
Seguici de la Corporació en Ple cap a la 
rambla 15 d’abril
Amb l’acompanyament dels gegants Bià i 
Esperança i els Diables de la Canonja

• A la 1 del migdia
A la Rambla 15 d’abril
Acte protocol·lari de celebració de la 
Municipalitat
Parlaments de les autoritats i encesa de la 
tronada

Actualitat

• A continuació
Brindis popular 
Ballada de sardanes amb la cobla 
Cossetània

• A les 7 del vespre
Al Castell de Masricart
Inauguració de l’exposició de pintura 
«Tres persones: tres inquietuds comuns»
David Bitel - Tito Figueras - Juan Ramírez
L’exposició es podrà visitar fins al dia 29 
d’abril en l’horari habitual de biblioteca

• A les 11 de la nit i fins les 5 de la 
matinada
Al poliesportiu
Sebastival: Nit alternativa a càrrec de 
«Vergüenza ajena» i sessió de Dj’s
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora:  ACMEA

Dissabte 16 d’abril

• A les 12 del migdia
A la plaça de Catalunya 
Veredicte del concurs de truites del 
Col·lectiu de Dones de la Canonja
Tast de truites per als assistents

PROGRAMACIÓ 15 D’ABRIL

• A les 6 de la tarda
A la sala d’actes de l’Escola la Canonja
Espectacle infantil – Xarivari
A càrrec de Teatre Mòbil - Entrada gratuïta

• A 2/4 de 12 de la nit
Al Poliesportiu municipal
Ball amb l’orquestra VENUS

Diumenge 17 d’abril

• A les 2 de la tarda
Al Poliesportiu municipal
Paella Popular
Preu 10 € . Venda de tiquets a partir de l’1 
d’abril al mateix poliesportiu

• A les 3 de la tarda
Sortida des del Poliesportiu municipal
II Trofeu ciclista 15 d’Abril
Organitza: Club Ciclista La Canonja
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 Un any més la Canonja acull el Fes-
tival de Màgia Impossible, un esdeveniment 
cultural amb una programació de qualitat 
que ja s’ha fet un lloc dins del calendari de 
les nostres comarques. Això és possible grà-
cies a l’esforç i el treball conjunt de la regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament de la Ca-
nonja, l’empresa Batall Produccions i el Mag 
Gerard del Teatre Màgic, que porten 12 anys 
treballant per aconseguir que l’Impossible 
sigui un referent de la màgia al nostre terri-
tori.

La presentació oficial del Festival se ce-
lebrarà el dia 6 d’abril a les 5 de la tarda 
al Castell de Masricart. El primer tinent 
d’alcalde i regidor de Cultura, Salvador Fe-
rré, acompanyat pel Mag Gerard de Teatre 
Màgic i un representant de Batall Produc-
cions seran els encarregats de presentar el 
programa i les actuacions de l’Impossible 
2016. Tot seguit i per amenitzar l’espectacle 
Fèlix Brunet ens presentarà “El domador de 
puces” de Fèlix Brunet. Fet aquest tast, els 
plats forts se serviran el cap de setmana a 
l’Orfeó Canongí.

El divendres dia 8 la Gala Internacional de 
Màgia un cop més, i sota la direcció artística 
del Mag Gerard, ens farà un aperitiu de les 
darreres novetats internacionals.

El Festival de Màgia Impossible portarà mags de renom
a la Canonja els dies 8, 9 i 10 d’abril

Dissabte dia 9 a la plaça Mestre Gols, a les 
12 del migdia, Pepin Banzo ens portarà un 
espectacle adreçat als més petits de la casa 
amb regust americà.

L’espectacle principal del festival el podrem 
gaudir aquest mateix dissabte a les 9 del ves-
pre amb la presentació de “Vaya par de dos!” 
amb Sara Escudero y Miguelillo: Què passa-
ria si en un mateix escenari s’ajuntessin una 
gran monologuista i un gran mag?. La fan-
tàstica Sara Escudero, guanyadora del ”Club 
de la Comedia” i actual col·laboradora del 
programa de televisió Zapeando de la Sexta, 
i el mag Miguelillo, un dels mags més diver-
tits del panorama nacional, s’uneixen per do-

nar-nos més d’una hora de riures i màgia a 
parts iguals. Improvisacions, textos originals 
i efectes sorprenents de màgia són algunes 
de les coses que podrem veure en aquest es-
pectacle que suposa una autèntica novetat.

El diumenge reprendrem el format habitual 
de l’Impossible amb una gran cercavila hu-
morística a càrrec de “Les fotografiers” que 
sortirà a les 12 del migdia de la font de la 
Raval i arribarà a la plaça del Castell, on ens 
rebrà el mag Eduard Juanola amb el seu es-
pectacle Hocus Pocus.

La cloenda de l’Impossible, serà el diumenge 
dia 10 a les 6 de la tarda a l’Orfeó Canongí 
amb «Chequín», la història d’un màgic viat-
ger que arriba a un hotel molt especial.

Una de les principals novetats d’enguany 
és la possibilitat de comprar les entrades de 
manera anticipada a través del web de Co-
detickets. Tot i així, gran part dels especta-
cles són gratuïts, per la qual cosa us animem 
a que visiteu el web de la Canonja.

El primer tinent d’alcalde de l’àrea de Cultu-
ra, Salvador Ferré, explica que un dels objec-
tius de les jornades és “a més a més d’oferir 
qualitat, que es pugui gaudir dels diferents 
espectacles a preus populars, amb la inten-
ció que ningú es quedi al marge d’aquest 
esdeveniment que transforma per 3 dies la 
Canonja. Així, a banda d’oferir diversos es-
pectacles gratuïts, els de pagament es pre-
senten amb l’oferta dos al preu d’un”.

Ac
tua

lita
t
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 El consultori mèdic de la Canonja és un 
projecte llargament reivindicat pel poble i, el mes 
passat, la Generalitat en va treure a licitació les 
obres de construcció per 1.842.094 euros. Aquest 
pas, podria situar la inauguració del nou consultori 
durant el 2017. 

El consultori es construirà en un solar de 1.650 me-
tres quadrats, cedit per l’Ajuntament de la Canonja, 
situat davant la plaça Ernest Lluch. L’equipament, 
tal i com explica l’alcalde, Roc Muñoz «Comptarà 
amb tres consultes per metges, tres d’infermeria, 
tres polivalents. Hi haurà una àrea per l’educació 
sanitària, altra pediàtrica, de treball social, pel per-
sonal sanitari... En definitiva, multiplicarà l’espai 
de què disposa l’actual consultori de la Canonja». 
El nou consultori, però, seguirà depenent del Cen-
tre d’Assistència Primària de Bonavista, tot i que 
l’Ajuntament buscarà que, en un futur, pugui es-
devenir un CAP.

   

 El dia 14 d’abril, dins el programa de la Festa del 15 d’abril, 
a les 7 de la tarda al Castell de Masricart, se celebrarà la conferència 
sobre les restes arqueològiques trobades durant les obres realitzades 
a la plaça de l’Església.

La xerrada informativa comptarà amb la presència de l’arqueòleg Isi-
dre Pastor, director de l’excavació, que explicarà les restes de cons-
truccions antigues aparegudes durant l’excavació de la Plaça. També 
hi intervindrà l’arqueòloga Núria Armentano, especialista en exhuma-
cions, que contarà la relació d’individus apareguts en el vas funerari 
que hi havia en el subsòl de l’església antiga de la Canonja i, també, 
aspectes antropològics sobre aquests individus.

Memòria sobre les restes 
arqueològiques de la plaça de 

l’Església

El nou consultori mèdic més a prop de ser una realitat 

Les troballes
Durant les obres que es dugueren a terme entre el 2014 i el 2015 
a la plaça de l’Església, es destaparen  unes troballes arqueolò-
giques que posaven de manifest l’existència d’una església an-
terior. A les restes s’hi podia observar clarament la nau central, 
l’altar i el presbiteri que constataven que les dimensions del tem-
ple no eren gaire grans i que, per aquest  motiu, es va construir 
l’església actual de majors dimensions. 

També s’hi va trobar un vas funerari, on s’hi enterraven els di-
funts, amb unes mides aproximades de 3x4 metres quadrats.
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Cuida’t per dins 
i per fora

Noves exposicions al Castell 
de Masricart

 «Cuida’t per dins i per fora», aquest serà el lema dels Espais 
Familiars 2016. Com cada any, durant els mesos de maig i juny la Gent 
Gran Activa realitza aquestes jornades, cada edició dedicades a un tema 
d’interès diferent. Durant els dos mesos es realitzaran diferents acti-
vitats com tallers saludables, d’autoestima, xerrades informatives, cin-
efòrum i la festa de cloenda amb el concert de la Coral de la Gent Gran, 
demostració de ball i el concurs de rebosteria.

 L’exposició que ha preparat el Col·lectiu de Dones de la Ca-
nonja amb motiu del seu 25è aniversari serà la pròxima exposició 
que es podrà veure al Castell de Masricart. La mostra, que es po-
drà visitar fins el 8 d’abril, fa un recorregut per la trajectòria del 
col·lectiu, tan lligada al nostre poble.

El proper dia 15 d’abril, Diada de la Municipalitat, s’inaugurarà 
l’exposició de pintura «Tres persones: tres inquietuds en comú», de 
David Bitel, Tito Figueras i Juan Ramírez. Tres pintors de diferents 
tècniques que tenen la voluntat de mostrar a la Canonja les seves 
inquietuds comuns a partir del seu treball artístic.

Al mes de maig, l’espai expositiu està reservat a la Roda d’Art que 
organitzen diferents Centres d’Estudi del Camp de Tarragona, entre 
els que s’inclou el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví. En-
guany, l’exposició està dedicada a l’artista Joan Cunillera. La inaugu-
ració està prevista pel dia 6 de maig a les vuit del vespre.

Entre el 21 i 31 d’octubre, el Castell de Masricart rebrà una nova ex-
posició. En aquest cas, es proposa oferir-la dins el calendari lectiu ja 
que es busca la implicació de l’escola i l’Institut, tal i com es va parlar 
a diverses reunions del Patronat de Cultura. Es tracta de l’exposició 
fotogràfica de David González, “Síria, la paraula de l’exili”.

Totes les exposicions romandran obertes en l’horari habitual de bi-
blioteca: Els matins de dimarts, dimecres i divendres, de 9 a 1, i les 
tardes de dilluns a divendres, de 4 a 8.

Espectacles per gaudir 
en família

 «La princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha 
vingut tanta gent a veure-la. Amb la il·lusió que li feia! Ep: l’ha 
perdut... o li han pres? Potser li ha robat el gripau blau?».

La història “Tut-turutut la Princesa” que tancarà el breu cicle 
d’espectacles infantils que ha organitzat el Patronat de Cultura 
del Castell de Masricart ens parla sobre el “meravellós món de les 
princeses”, passat pel tamís del nas d’una clown com la Bleda. Es 
podrà veure el proper dia 8 de maig al saló d’actes de l’escola a 
les 12 del migdia.

Aquest cicle familiar s’inicià el dia 6 de març amb la represen-
tació del conte «El Llop i les 7 cabretes», amb molt bona acollida 
de públic. També, dins d’aquest mateix paquet s’ha programat 
la cercavila “Les fotografiers” en el marc del Festival de Màgia 
Impossible, el diumenge 10 d’abril, al migdia.
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10 anys de Protecció Civil de 
la Canonja

 Ja fa 10 anys que Protecció Civil va crear l’associació de 
voluntaris del municipi, abans fins i tot que el poble aconseguís el 
reconeixement de la plena municipalitat. 

L’objectiu principal de Protecció Civil és vetllar per la segure-
tat de les persones, per aquest motiu els voluntaris i voluntàries 
s’especialitzen en la branca sanitària o en regulació de trànsit, servei 
contra incendis, en formació, etc. 

Protecció Civil dedica la major part del temps als serveis preventius 
però el departament de Protecció Civil de la Generalitat també és 
l’encarregat d’activar els diferents plans d’emergència (INUNCAT, 
INFOCAT, PLASEQCAT, etc.) i, en l’àmbit municipal, l’activa el màxim 
responsable del municipi. És llavors quan Protecció Civil de la Ca-
nonja realitza serveis d’emergències coordinats pel responsable de 
l’emergència (Bombers de la Generalitat), i a les ordres del cap de la 
Guàrdia Municipal.

Protecció Civil és obert a totes les persones interessades en formar 
part d’aquest servei a la població i convertir-se en voluntàries. La 
formació, regulada per la Generalitat, és molt important e impres-
cindible per a ser voluntari, i es pot escollir l’especialitat segons la 
inquietud de cadascú. Per a més informació, les persones interessa-
des es poden posar en contacte a través del correu electrònic pro-
tecciocivil@lacanonja.cat o personalment al carrer Raval, 6.

 El passat dia 9 de març, l’institut Collblanc va celebrar la 
jornada de portes obertes amb una gran afluència de famílies que 
ens van venir a visitar per conèixer les nostres instal·lacions, esperem 
que us hagi agradat i que ens elegiu per seguir el llarg recorregut de 
l’educació dels vostres fills, recordeu que el termini de preinscrip-
cions és del 30 de març fins al 7  d’abril.

Per una altra banda, els nostres alumnes de 3r d’ESO visitaran, com 
cada any, l’empresa Clariant (a la Petroquímica) els dies 12 i 19 d’abril. 
En aquesta visita, que té una durada aproximada de 4 a 5 hores, des-
prés de la recepció els alumnes podran veure la planta de producció 
i, després d’un petit refrigeri, faran una pràctica de laboratori.

Per últim, us comuniquem la il·lusió que aquest any tenim amb el 
musical que per primera vegada representarem al Teatre Metropol, el 
dia 24 de maig, per als alumnes de secundària de diferents instituts 
de Tarragona. Acte que fem per mitjà del Pla de l’entorn de Tarrago-

na i que ens il·lusiona moltíssim 
donat que per als nostres alum-
nes és una motivació molt gran.

El musical que hem triat aquest 
any és “Chicago”. També el re-
presentarem com cada any a 
l’Orfeó Canongí, tot i que encara 
no tenim la data exacta.

Esperem que  vingueu a veure’ns 
i que gaudiu de l’espectacle tant 
com ho farem nosaltres, us hi 
esperem!!!

Institut Collblanc

L’institut als escenaris

	  

Sant Jordi de la
Gent Gran Activa

  En el marc de les activitats de la Gent 
Gran Activa, per celebrar Sant Jordi s’han organitzat di-
verses activitats. Entre elles, la sortida cultural a la Sala 
Trono de Tarragona, per gaudir de l’espectacle “Lord K” 
protagonitzat per Oriol Grau i Paloma Arza, dirigit per 
Joan Negrié, i amb música en directe de Roger Conesa. 

El dia 22 d’abril, divendres, la Gent Gran Activa cele-
brarà la Diada de Sant Jordi, com ja és tradicional a la 
Canonja: el grup de sardanes farà una demostració de 
tot el que han après durant el taller. Tot seguit, actuarà 
la Coral de la Gent Gran interpretant cançons d’arreu 
del món. I, per acabar el grup de ball farà una exhibició.
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Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança:
Portes obertes: el 26 d’abril de les 5 a les 7 
de la tarda.
Preinscripcions: del 2 al 13 de maig .

Escola la Canonja:
Preinscripcions: Educació Infantil de segon 
cicle i primària: del 30 de març al 7 d’abril.
Publicació de les llistes definitives 
d’admesos: 20 de maig.
L’oferta de places d’educació infantil 3 anys 
de l’Escola La Canonja pel nou curs és de 75 
places.

Institut Collblanc:
Preinscripcions: del 30 de març al 7 d’abril.
Publicació barem: 15 d’abril (Festa local: el 
centre romandrà tancat. La llista es podrà 
consultar el 18 d’abril).
Sorteig: 18 d’abril.
Reclamacions del barem: del 15 al 20 d’abril.
Publicació barem definitiu: 25 d’abril.
Llistes definitives d’admesos: 20 de maig.

 L’acompanyament i el suport emocional són molt importants, sobretot, per a 
contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans, que pateixen alguna malal-
tia o que tenen alguna incapacitat i/o necessitat. A la Canonja, la Parròquia promou i 
ofereix, des de fa anys, aquest acompanyament a persones del poble a través d’un grup 
de voluntaris, els visitadors. 

Els visitadors van a casa, periòdicament, de les persones majors i/o malaltes que ho 
sol·liciten i ofereixen una estona de companyia i conversa. Aquest acompanyament és 
obert a tots els veïns i veïnes interessats, només cal posar-se en contacte a través dels 
següents números de telèfon: 977 54 79 07 – 610 80 87 89.

Preinscripcions a 
la llar d’infants,
a l’escola i a 
l’institut de la 

Canonja

La importància de la companyia 
i la conversa

“Hablando con...”, ocasions per millorar

 “¿Quieres colaborar para que las alumnas puedan practicar la lengua castellana?”

L’Escola d’Adults municipal impulsa per segona vegada el “Hablando con...”, un programa 
que té per objectiu complementar les classes de Castellà inicial que es duen a terme a 
l’Escola. I per a això, ens cal la participació de persones voluntàries disposades a parlar i a 
escoltar.

Les alumnes, dones d’origen magribí, formarien parella amb la voluntària lingüística amb 
qui practicarien de manera distesa, espontània i natural la llengua que estudien. No es 
tractaria de “fer de mestra”, sinó de fomentar 
el diàleg. Ens fem nostre el lema “Tots tenim 
alguna cosa a aprendre, tots tenim alguna 
cosa a ensenyar” i  en aquestes trobades  es 
fa evident, ja que permet fer el coneixement 
d’altres persones i altres cultures amb les que 
convivim i moltes vegades desconeixem. És 
una oportunitat més per enriquir-se mútua-
ment. Tothom hi surt guanyant...

El compromís inicial fóra d’una hora setmanal 
a convenir, durant deu sessions. Els  llocs de 
trobada, passejades, visites a comerços, expo-
sicions, acompanyaments en tràmits admi-
nistratius i/o personals i el que pogués anar 
sorgint aniria a càrrec de cada parella en fun-
ció de les necessitats,  interessos i disposició  
si bé, des de l’Escola se’n farà un seguiment i 
es facilitaran les directrius i l’assessorament 
que calgui per afavorir aquestes relacions in-
tercomunicatives.

Sabem que l’experiència és reeixidora i per 
tant us engresquem a viure-la i també us 
agraïm, per endavant, la vostra participació 
com a voluntariat. Només cal que us poseu 
en contacte amb la mestra, la Montse Solé, al 
telèfon 977 55 60 67 o per correu electrònic: 
escolaadults@lacanonja.cat.
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Salvador Ferré 
Budesca

 El més que probable tancament 
anunciat de la planta de Covestro al polígon 
sud és una nefasta notícia que ens recorda 
que mentre alguns continuen ancorats en de-
bats eterns i estèrils el món es mou i a una 
velocitat desorbitada. A la pèrdua de llocs de 
treball directes cal sumar-hi la pèrdua d’in-
gressos pel descens de la generació d’activitat 
econòmica. Davant d’aquesta trista realitat els 
socialistes no ens hem quedat de braços cre-
uats sinó que ens hem mogut ràpidament a 
tots els nivells –Ajuntament, Parlament i Con-
grés- a fi i efecte de trobar una solució que 
eviti aquest tancament o, com a mínim, que 
garanteixi la continuïtat dels llocs de treball.

Com a conseqüència d’aquest treball l’eurodi-
putat socialista Javi López ha portat el tema 
fins a la Comissió Europea amb l’objectiu de 
protegir el nostre teixit productiu i els llocs de 
treball, més quan han quedat demostrats tant 

els guanys objectius de l’empresa com la seva 
capacitat exportadora. Estem davant d’un cas 
evident de deslocalització que entra en con-
tradicció directe amb els objectius fixats per 
Europa en matèria d’inversions estratègiques 
en indústria i nous mercats digitals. Continu-
arem esmerçant tots els esforços per aconse-
guir que aquest objectiu de salvar l’activitat 
industrial del Camp de Tarragona arribi a bon 
port.     

Ara bé, no podem actuar només quan veiem 
que la inacció de determinades institucions 
ens fan perdre en competitivitat. Ningú pot 
eludir la seva responsabilitat, tampoc el Go-
vern de la Generalitat. Per què diem això? 
Perquè just ara fa dos anys el president Mas 
va signar a Tarragona un acord de vint punts 
per reactivar el sector industrial de les comar-
ques tarragonines i del conjunt del país. Dos 
anys després, per desgràcia, aquest acord s’ha 
convertit en paper mullat, i ha estat per la de-
sídia del mateix Govern que no ha fet absolu-
tament res per donar compliment a allò que 
tan solemnement va signar. Algú del mateix 
Govern de la Generalitat es pren seriosament 
allò que signa el president en nom de l’execu-
tiu? Doncs, tenint en compte això, sembla que 
no perquè tant l’actual Govern com els grups 
que li donen suport (CDC, ERC i la CUP) actuen 
políticament com si aquest pacte per a la in-
dustrialització no existís.

Els socialistes no ens resignem a ser còmplices 
per omissió de tant de despropòsit. Cal actu-
ar però JA mateix per fomentar la reactivació 
econòmica i la creació de nous llocs de treball 
perquè els 70.000 aturats que tenim a les nos-
tres comarques no poden esperar 18 mesos ni 
18 dies. No podem continuar donant cop de 
peu a la pilota esperant a què passi quelcom 
de miraculós que resolgui tots els problemes o 
que la pilota desaparegui.

Per tant, els socialistes, ens comprometem a 
donar vida a aquest gran acord de país que ne-
cessitem per donar suport a les empreses en 
risc de tancament, potenciar els nostres cen-
tres tecnològics, ajudar al finançament dels 
emprenedors, garantir la internacionalització 
de les nostres empreses i fer retornar als jo-
ves talents, també de la Canonja, que s’han 
vist obligats a fugir a l’estranger per poder 
guanyar-se la vida. No podem continuar em-
plaçant-ho tot a la “desconnexió” d’Espanya. La 
Generalitat gestiona un pressupost consolidat 
superior als 70.000 milions d’euros i té l’obli-
gació de treballar per desenvolupar el nostre 
teixit econòmic i crear així nous llocs de treball. 
Aquest almenys és el compromís del socialis-
tes. Tenim una eina, el pla per a la industrialit-
zació, i si hi ha la voluntat política necessària la 
capacitat d’aplicar-lo amb urgència. Els aturats 
del nostre municipi i de les comarques tarrago-
nines s’ho mereixen.

Garantim la indústria, assegurem 
els llocs de treball

 Com sempre des de CDC intentem 
copsar qüestions que veiem al poble, que ens 
comenten, que passen... i  intentem traslladar 
el que podem com a preguntes a l’equip de 
govern de l’Ajuntament, ja sigui en alguna re-
unió o en el ple que es celebra cada dos me-
sos.

Alguns dels temes que traslladarem a l’equip 
de govern en el proper Ple són els següents:

- En relació a la via pública i obra pública:
El deteriorament d’alguns carrers de vianants 
com Sant Sebastià, plaça de la O i Ravaleta, 
que no fa molts anys que estan fets.

La falta de vorera al carrer que hi ha entre el 
poliesportiu i la plaça d’Ernest Lluch, on està 

molt ben senyalitzat l’aparcament dels cotxes 
a tots dos costats però els vianants han d’anar 
per la calçada.

Les cafeteries Carrasco i Formiguera: les taules 
i cadires que hi ha a la vorera ocupen molt 
espai, la gent fuma i es posa al mig a xerrar, 
impedint el pas dels vianants i a més t’empas-
ses tot el fum. (Caldria demanar més civisme 
i col·laboració dels que tenen els bars, ells en 
treuen un benefici i els vianants un perjudici).

-  Medi Ambient:
Demanem una solució per les colònies de gats 
d’alguns punts del poble (pàrquing Bisbe Bor-
ràs).

També volem saber com s’ha tractat el tema 
de la processionària, si s’ha fumigat. Si  es 
busquen mètodes ecològics en la  prevenció 
de plagues. Mesures que cal prendre per al-
tres plagues com el mosquit tigre per aquesta 
temporada 2016.

El tema de plantar més arbres en els espais 
i places de la Canonja. Moltes persones  ho 
continuen reivindicant, i arbres que facin om-
bra no només de decoració, tots sabem que 
quan arriba l’estiu a les hores de sol fort la 
gent que passeja o va al parc amb la canalla 
busca una bona ombra. Menys ciment i més 
verd a les places i carrers.

Però també des de la nostra formació política 
estem a favor de propostes i demandes d’al-
tres partits de la Canonja: donem suport a que 
es puguin gravar els plens i que juntament 
amb les actes es pengin al web de l’Ajunta-
ment.

Participem de la proposta que l’equip de go-
vern hauria d’obrir-se a la transparència i que 
fos entre tots els grups polítics del municipi 
que es revisessin i s’elaboressin eines de fun-
cionament importants com el ROM.

Finament cal avui per avui estar al costat de 
totes aquelles persones que passen per un 
mal moment econòmic, familiar i social de la 
seva vida, per això defensem que es treballi 
conjuntament des de l’Ajuntament i amb els 
grups polítics i entitats el tema dels desnona-
ments creant unes bases per tal que aquesta 
problemàtica tingui unes vies de solució dig-
nes en el nostre municipi.

Però des d’aquí volem remarcar i agrair la 
bona feina d’entitats com Càritas, que estan 
sempre al costat dels més necessitats.

I abans de tancar l’escrit us recordem que el 
proper 9 d’abril fem la 22ª Favatada de Con-
vergència, i que un any més volem fer-vos ar-
ribar amb aquesta festa tan canongina el nos-
tre missatge de treballar pel futur del nostre 
Poble i del nostre País.

José Ramón
Fernández Bermúdez

Treballem amb tots i per tots
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Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

Por qué no pueden desaparecer 
las diputaciones provinciales

 Como siempre, si hay que quitar algo 
o a alguien del medio para continuar es al más 
pequeño, al más débil y al más desfavorecido. 
Un ejemplo más de ello es el intento de que las 
Diputaciones desparezcan. Si fuese así, más 
de 15 millones de españoles se quedarían sin 
servicios esenciales y pasarían a ser ciudada-
nos de segunda. Curiosamente serían los es-
pañoles que viven en el mundo rural. Podrían 
desparecer los ayuntamientos de 6.819 muni-
cipios con menos de 5.000 habitantes y para 
915 municipios con más de 20.000 habitantes 
sería muy complicado subsistir sin el apoyo de 
las Diputaciones. Por supuesto, no se podría 
dar cumplimiento al artículo 139 de la Consti-
tución, que garantiza que “todos los españoles 
tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del estado”.

Las Diputaciones son esenciales para combatir 
la despoblación. ¿Cuántos de nosotros cono-
cemos a alguien cuyo plan de jubilación pasa 
por retirarse y disfrutar en su casa del pueblo?. 
Y, ¿a cuántas familias conocemos que se plan-

tean vivir en su pueblo como el mejor medio 
para sobrevivir dignamente ante el colapso de 
las ciudades?. ¿No se trata de que la política 
trabaje para construir el llamado “estado del 
bienestar”, sobre todo para mayores y niños? 
¿o me he perdido algo por el camino?.

Las Diputaciones permiten la coordinación de 
servicios esenciales; dan asistencia y coopera-
ción jurídica, económica y técnica a los muni-
cipios; y abaratan el coste de los servicios su-
mando economías de escala. Son instituciones 
saneadas, cumplen con los plazos de pagos a 
proveedores y contratistas. Su eliminación no 
generaría ahorro; sus funciones tendrían que 
ser asumidas por otras instituciones, más ale-
jadas de los municipios, menos conocedoras 
de la realidad municipal y de las necesidades 
de prestación de servicios por parte de los 
ayuntamientos, lo que implicaría una pérdida 
de eficiencia. Y tendrían un coste muy superior 
a los 6.357 millones de euros que suma el pre-
supuesto de las 38 Diputaciones Provinciales. 
Europa concibe las Diputaciones como autén-
ticos ejes de modernización de los municipios 
y como los entes locales intermedios que con-
tribuyen mejor a hacer eficientes los recursos 
públicos al menor coste posible, ayudando así 
a contener el gasto de la economía nacional. 
Porque la Provincia es, ya, una agrupación de 
municipios, respaldada por la Constitución y 
la Ley, que a través de su gobierno, la Dipu-
tación, garantiza la solidaridad y el equilibrio 
entre los municipios que la forman.
Destinan su presupuesto a actuaciones de 
protección y promoción social. En 2015 han 

dedicado 1.050 m€ a asistencia social pri-
maria, a atender a personas con necesidades 
especiales y al fomento del empleo. Financian 
servicios públicos básicos que, por ley, corres-
ponde prestar a las provincias. 648 m€ em-
pleados en seguridad y movilidad ciudadana; 
en vivienda, urbanismo y acceso a núcleos 
de población; en protección y mejora del 
medio ambiente; y en servicios de bienestar 
comunitario como el alcantarillado, limpieza 
viaria, abastecimiento de agua, residuos o 
alumbrado público. Corrigen desigualdades 
en sanidad, educación, cultura, deporte, me-
jorando la calidad de vida en el mundo rural. 
810 m€para proteger la salubridad pública y 
mantener centros de salud y servicios  asis-
tenciales, mejorar los centros de enseñanza, 
gestionar bibliotecas, equipamientos cul-
turales e instalaciones deportivas, cuidar el 
patrimonio histórico-artístico. 1.027 m€ en 
potenciar la agricultura, ganadería y pesca; la 
industria y energía; o el comercio y turismo; 
innovación y sociedad de la información; y 
a inversión en transporte e infraestructuras, 
como carreteras, caminos vecinales y recur-
sos hidráulicos. 2.377 m€ a actuaciones de 
carácter general destinadas a la coordinación 
y organización institucional de las entidades 
locales, la participación ciudadana y atención 
a los ciudadanos, o la gestión tributaria.

No hace falta crear nada nuevo. Existen desde 
hace doscientos años y no han defraudado las 
expectativas. Así, ¡que ellos mismos!, ¡vere-
mos que hacen!. Sugerencia: ¿por qué en lu-
gar de hacerlas desaparecer, las modernizan?.

 Joan Pons Solé

 “L’objectiu d’aquesta llei és desen-
volupar i garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i 
evitar-los situacions de discriminació i violèn-
cia, per a assegurar que a Catalunya es pugui 
viure la diversitat sexual i afectiva en plena 
llibertat.”, així és com comença la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, que el Parlament de Catalunya 
va aprovar l’octubre de 2014.

Més d’un any després de la seva aprovació, 
ens trobem amb aquella situació massa fre-
qüent en que tenim lleis aprovades però que 
no s’apliquen. Ja sigui per manca de recursos 

o per manca de voluntat, aquesta llei tan llui-
tada pels col·lectius en defensa de la diversitat 
sexual i afectiva es troba caminant pel país 
sense rumb ni benzina.

A més a més, segons informa l’Observatori 
contra l’Homofòbia en el seu darrer informe, 
s’han documentat un total de 394 casos de 
discriminació amb component homòfob a Ca-
talunya durant el 2014, una xifra que no ha 
parat de créixer en els darrers anys. Més de 
la meitat d’aquestes denúncies han estat per 
discriminacions i agressions a la via pública. 
Si bé és cert que la societat està més disposa-
da a denunciar aquestes actituds, no podem 
tolerar de cap manera que encara avui dia 
existeixin aquest tipus de discriminacions. En-
tre 2002-2014 les denúncies recopilades per 
l’Observatori es van incrementar en 171 casos, 
la qual cosa suposa una pujada del 43,5%. 
Podem tenir una llei que ens protegeixi i que 
ens garanteixi els drets i totes les mesures que 
siguin necessàries, però una societat no podrà 
ser mai madura si no es reconeix en la seva 
diversitat.

Pels que som homosexuals i ho intentem viure 
en plena normalitat, presenciar casos de dis-
criminació per raons d’orientació sexual ens 
suposa retornar, encara que sigui per uns ins-

tants, a situacions que hem suat i plorat per 
poder-les superar. I ha estat responsabilitat de 
molts haver tolerat insults, burles, agressions 
i discriminacions durant dècades. En un país 
que s’autoanomena lliure, però que ha silenci-
at al racó de les lamentacions els que hem de-
sobeït l’ordre absolut en les nostres relacions 
sexuals i afectives.

No oblidem la lluita que durant anys ha fet el 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya, el Ca-
sal Lambda, el col·lectiu H2O, el Brot Bord, la 
Crida LGTBI o tantes altres persones que han 
fet visible aquesta realitat des de la normali-
tat viscuda a contracorrent. S’han aconseguit 
grans fites personals i col·lectives, com el ma-
trimoni homosexual, però el compromís ha de 
ser arribar a la normalitat plena i lluitar per 
eradicar les discriminacions d’arrel, per això 
la CUP presentarem una moció al proper Ple 
de l’Ajuntament de la Canonja per demanar 
l’aplicació de llei contra l’homofòbia i per apli-
car mesures per la no discriminació per raó de 
diversitat sexual al nostre poble.

I com va dir Lluís Llach, esperem que no ens 
calgui fer mil cançons amagant veritats sota 
un joc de paraules.

Lliures sexualment, per 
davant de les lleis

Portaveus

municipals
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Joventut, sempre en marxa
La nova imatge del PIJ

Són molts els adjectius que ens venen al cap quan parlem de «jo-
ventut». Quan pensem en la joventut pensem en alegria, dinamisme, 
esbarjo, amistat, diversió,... I podríem seguir amb un nombre infinit 
de paraules que descriurien a la perfecció el que es viu dia rere dia a 
l’Espai Jove de la Canonja.

El “PIJ” canvia d’imatge, es renova, perquè l’Espai Jove està en conti-
nu creixement i la imatge també s’ha d’adaptar als nous temps. És per 
això que el Punt d’Informació 
Juvenil presenta el seu nou 
logotip. Una imatge dinàmica 
amb els colors de la Canonja, 
els colors i l’esperit que repre-
senta al jovent canongí. De la 
mateixa manera, les diferents 
seccions en què es divideix el 
PIJ també tindran la seva prò-
pia imatge representativa. 

Properament, amb aquesta imatge renovada, també estarà dispo-
nible el nou carnet jove amb el que els nois i noies de la Canonja 
podran gaudir de descomptes a comerços del poble.

Recordem que a l’Espai Jove es recullen totes les idees que els joves 
proposen i, a partir d’aquí, s’organitzen les activitats diàries i setma-
nals. D’aquesta manera, s’aconsegueix que tothom en sigui partícip,   
pugui sentir com a seves les idees i projectes i desenvolupar-los amb 
els dinamitzadors i monitors. Pels joves que els hi agrada practicar 
esport amb valors i conèixer nois i noies de diferents edats també 
s’organitzen activitats esportives al poliesportiu municipal. Però, en-
tre totes les activitats organitzades per Joventut cal destacar l’Estiu 
Actiu!, el casal d’estiu per a joves d’entre 12 i 16 anys, dedicat a l’oci, 
la convivència, la cultura i els esports i, sobretot, a la diversió.

II Acampada Jove

Després de l’èxit de la primera edició de la I Acampada Jove de la 
Canonja, durant la Setmana Santa de l’any passat, fruit de les pro-
postes dels nois i noies del PIJ, ha arribat la segona edició. Durant la 
realització d’aquest butlletí, un grup de 15 joves estan gaudint de la 
segona acampada, realitzant curses d’orientació, rutes btt i sende-
risme pel Montsant. Els joves han visitat la Cova Santa, la cova més 
coneguda del Montsant i han passat les nits al refugi d’Albarca. Tres 
dies de natura, convivència i rialles.

Aquest primer trimestre de l’any s’han realitzat diferents activitats 
de les quals destaquen el CNJ&MUSIC i el Campionat d’Skate per la 
Festa Major d’Hivern i la Cavalcada de Reis.

CNJ&MUSIC

La primera edició del CNJ&MUSIC, celebrada el 22 de gener durant la 
Festa Major d’Hivern va ser tot un èxit. El festival, organitzat per les 
entitats juvenils ACMEA, MKSN i les CRASH, conjuntament amb la 
regidoria de Joventut, ha esdevingut un nou format d’oci alternatiu 
pel jovent canongí. Més de 300 persones van gaudir dels diferents 
estils musicals que van oferir els dj’s locals.

El campionat d’skate i scooter

Un any més, per la Festa Major de Sant Sebastià, s’ha celebrat el 
campionat de skate i scooter a l’skate park del poble, que ja és un 
punt de referència pels amants d’aquest esport. Tota una jornada 
plena d’emocions i diversió, on s’hi van poder veure diferents trucs 
i acrobàcies realitzades per més d’una cinquantena de participants.

La música dels dj’s locals MKSN, que també van oferir servei de bar i 
dinar de barbacoa, va acabar d’arrodonir la diada. Tot un espectacle 
organitzat per Pedro Vidal, conjuntament amb l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja.

La gran Cavalcada Reial

Tot un grup de joves ca-
nongins i canongines va 
fer possible que la nit de 
Reis fos plena de mà-
gia  al nostre poble, amb 
centenars de somriures 
i il·lusions. Aquest grup, 
que forma la Comissió 
de la Cavalcada, va ser 
l’encarregat d’organitzar 
l’arribada Ses Majestats 
els Reis d’Orient, els pat-
ges Reials i la seva comitiva. Enhorabona a tota la Comissió per les 
ganes de fer bé les coses i per la vostra energia.

Aquest dia tan màgic es du a terme gràcies a l’organització de la Co-
missió de la Cavalcada i les àrees de Cultura i Festes de l’Ajuntament.



pàg .19

Agenda
Exposició de treballs manuals
Dies: de l’1 al 8 d’abril

Organitza: Col·lectiu de Dones de la 

Canonja

Celebració del 25è Aniversari 
del Col·lectiu de Dones
Dia: 6 d’abril

Presentació Festival de Màgia 
Impossible
Dia: 6 d’abril

Hora: 5 de la tarda

Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart

Festival de Màgia Impossible
Dies: 8, 9 i 10 d’abril

(veure la programació completa a les 

pàgines 10 i 11)

Des-Tapa la Canonja
Dies: del 8 al 10 i del 15 al 17 d’abril

(més informació a la pàgina 8)

Celebració de la Diada
de la Municipalitat
Dies: del 14 al 17 d’abril

(veure la programació completa a la 

pàgina 9)

Exposició de pintura «Tres 
persones: tres inquietuds en 
comú»
Inauguració: 15 d’abril a les 7 de la tarda

Lloc: Sala d’exposicions del Castell de 

Masricart

Romandrà oberta fins el 29 d’abril, en 

horari de biblioteca

Sortida cultural Gent 
Gran Activa
Obra de teatre LORD_K a la 
Sala Trono de Tarragona
Dia: 21 d’abril

Hora de sortida: 4 de la tarda

Inscripcions: 29 de març, de 9.30 a 11.30h 

al Centre Cívic

25è aniversari del Col·lectiu de Dones

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:

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

6 d’abril: Celebració del 25è Aniversari
A les 10 del matí, a la plaça del Castell: Rebuda d’altres Col·lectius per part de les 
autoritats i esmorzar.
A les 12 del migdia, al Castell de Masricart: Xerrada «Dones de la transició», a càrrec 
de Meritxell Ferré, llicenciada en Història per la Universitat Rovira i Virgili.

A la 1 del migdia: Visita al Refugi de la plaça de la O.
A 2/4 de 3 del migdia: Dinar de germanor.

16 d’abril: Concurs de truites a les 12 del migdia a la Plaça de Catalunya.

Totes les activitats estan obertes a tothom.

Sant Jordi de la Gent
Gran Activa
Dia: 22 d’abril

Hora: a 2/4 de 7 de la tarda

Lloc: Plaça de Catalunya

Batibull
Dia: 23 d’abril

Organitza: Agrupament Escolta i Guia Bisbe 

Borràs

Senalló de Contes amb la 
Marieta Voltereta
Dia: 4 de maig

Hora: 5 de la tarda

Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Roda d’Art: Exposició dedicada 
a Joan Cunillera
Dia de la inauguració: 6 de maig

Hora: 8 del vespre

Lloc: Sala d’exposicions del Castell de 

Masricart

“Tut-turutut la princesa” a 
càrrec de la Bleda
Dia: 8 de maig

Hora: 12 del migdia

Lloc: Sala d’actes de l’Escola la Canonja

Entrada gratuïta
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