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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 d’estiu (a partir del 20 de juny): de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h. 
Horari habitual: 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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 Fa uns dies vam celebrar el Dia Mundial 
del Medi Ambient. Per primer cop, des de la regi-
doria de Medi Ambient es va organitzar un cap 
de setmana “Ecoverd”, que va omplir tres dies 
d’activitats lúdiques, esportives i d’oci per cons-
cienciar als canongins de la necessitat de tenir 
cura del medi ambient i treballar per un món cada 
cop més sostenible. 

És cert que els temps estan canviant i els ciuta-
dans estan cada dia més sensibilitzats amb els 
temes mediambientals, però no ens enganyem, 
preservar els recursos naturals no és un tema de 
consciència sinó de fets concrets.

Personalment, crec que és una obligació de tots 
fer la transició cap a una economia verda, que 
redueixi el nivell d’emissions contaminants, i im-
pulsar polítiques que facin un ús eficient dels re-
cursos i promoguin el benestar i la inclusió social. 

Tots hem de posar-hi el nostre gra de sorra, per 
això, des de l’Ajuntament volem potenciar la  
política mediambiental i realitzar les activitats 
diàries amb criteris de sostenibilitat essent respectuosos amb l’entorn. Aquest repte no 
s’aconsegueix d’un dia per l’altre, són anys de treball, esforç i en moltes ocasions inver-
sions econòmiques importants. En aquest sentit, la inversió de la deixalleria municipal, 
la recollida d’andròmines a domicili, el foment de la recollida selectiva, la disminució 
del paper en l’administració local, la conservació d’espècies autòctones, la reforestació 
del Mur Verd i de la Riera de la Boella, la participació en la Taula de la Qualitat de l’Aire 
al Camp de Tarragona, són algunes de les pràctiques responsables que es duen a terme 
des de l’Ajuntament de la Canonja per respectar el medi ambient.

Però, com he dit abans, continuem treballant per adaptar noves mesures que ens ajudin 
a complir aquest fi. Una d’elles és la millora en el servei de recollida de la brossa, on 
estem estudiant diferents alternatives com podria ser la recollida «porta a porta», un 
canvi que suposaria una millora qualitativa en la selecció de residus.

Totes aquestes pràctiques ambientals que desenvolupen les administracions tenen sen-
tit sempre i quan els ciutadans ens impliquem i ens comprometem a incorporar noves 
accions mediambientals en el nostre dia a dia. No val quedar-se amb la dialèctica a base 
de discursos utòpics amb els que no aconseguirem res. Si volem un poble més ecològic 
i sostenible hem d’actuar amb propostes reals que es puguin complir. 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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 En el ple de l’Ajuntament de la Canonja corresponent al 
dijous 7 d’abril, es donà compte, entre altres, de la liquidació del 
pressupost de 2015 amb el resultat d’un romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat de 5.821.537,81€ i un deute viu que as-
cendia a data 31 de desembre a 1.007.386,07€, aquest deute es va 
amortitzar totalment, d’acord amb el que es preveia al pressupost 
d’enguany, durant el primer trimestre del 2016.

El ple va aprovar també la modificació de crèdit que, entre altres ini-
ciatives, permetrà recuperar la part de la paga extraordinària i addi-
cional del mes de desembre de 2012 que es va suprimir per causa de 
l’art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, en aplicació de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre.

Cal destacar, així mateix, l’aprovació del Pla multirisc de Protecció 
Civil de la Canonja.

També es va debatre una moció, presentada pel grup municipal de 
la CUP, per a la implementació de la Llei 11/2014, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta va rebre el 
vot favorable, a part de la pròpia CUP, dels grups del PSC i CIU i 
l’abstenció del PP.

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

 Un grup d’empleats de l’Ajuntament de la Canonja han rea-
litzat un curs de reanimació cardiopulmonar i ús del desfibril·lador, 
impartit per voluntaris del Projecte Andrea, una associació sense 
ànim de lucre que es dedica a la formació oficial, pública i gra-
tuïta de cursos orientats a la utilització del desfibril·lador semiau-
tomàtic i la reanimació cardiopulmonar.

El ple del 7 d’abril donà 
compte de la liquidació del 

pressupost de 2015

El personal de l’Ajuntament 
de la Canonja fa un curs de 
reanimació cardiopulmonar 

 L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el regidor de Gover-
nació, Antonio Reyes, es van reunir a principis del mes d’abril amb 
els membres del Comitè d’Empresa de Bic Graphic davant les incer-
teses que planegen sobre el futur d’aquesta companyia. El comitè 
d’empresa va manifestar la difícil situació en la que es troben els 
treballadors de la planta, amb manca d’informació i una total inse-
guretat sobre el seu futur més immediat. Hi ha famílies senceres que 
viuen exclusivament del sou que ofereix l’empresa i moltes d’elles 
són canongines.

L’alcalde de la Canonja ha expressat la seva total i absoluta solidari-
tat amb els treballadors de Bic Graphic i ha manifestat el seu suport 
a les negociacions que duen a terme els representants sindicals en 
defensa dels llocs de treball actualment existents.

L’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, es reuneix amb el 

comitè d’empresa de 
Bic Graphic

La Canonja disposa actualment de 4 desfibril·ladors, situats al 
poliesportiu, camp de futbol, vehicle de la guàrdia municipal i 
vehicle de protecció civil.
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 La Guàrdia Municipal de la Canonja, durant la primera set-
mana de maig, va impartir un curs de mobilitat segura per als nens 
i nenes de l’Escola la Canonja, amb l’objectiu de donar a conèixer als 
alumnes que si s’actua seguint les normes de circulació es preveuen 
accidents de trànsit i es millora la circulació viària.

Durant el curs es tractaren temes tan importants com l’ús del casc, 
el cinturó de seguretat, com travessar el carrer amb seguretat i la 
importància dels senyals de trànsit i el semàfor.

La seguretat en el trànsit depèn de totes les persones que partici-
pen en la mobilitat, de com es comporta cadascú, de les capacitats 
i competències dels usuaris, dels valors individuals i col·lectius... 
Per això, aquestes jornades pretenen un punt de partida per edu-
car en mobilitat segura tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva 
edat i el seu paper en el trànsit. La majoria d’activitats fomenten 
la intel·ligència emocional i la socialització. Des d’un punt de vista 
metodològic, poden representar una proposta amena i socialitza-
dora per als estudiants i, per tant, poden contribuir a “fer grup” i a 
“aprendre jugant”. 

“El que volem en aquestes jornades és treballar en l’adopció de 
comportaments segurs, amb una metodologia on es treballa amb la 
màxima participació del destinatari de la formació, que es promou 
constantment la reflexió sobre les emocions i les experiències que 
ens porten a prendre les decisions en situacions de risc”, comenta el 
cap de la Guàrdia Municipal de la Canonja, Manel Catalán.

Les jornades compten amb la col·laboració del sector de trànsit de 
Mossos d’Esquadra.

La Guàrdia Municipal de la 
Canonja organitza les I Jornades 

de Mobilitat Segura a l’escola
 El divendres 6 de maig tingué lloc al Castell de Masricart 
de la Canonja la inauguració de la Roda d’Art amb una mostra de 
trenta-cinc pintures de l’artista Joan Cunillera. La iniciativa ha estat 
organitzada pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví i forma 
part d’un projecte rotatiu durant tot l’any 2016 amb d’altres Centres 
d’Estudis del Camp de Tarragona.  

L’acte d’inauguració comptà amb l’assistència del director general 
de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat, Lluís Puig, 
acompanyat per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i el primer ti-
nent d’alcalde responsable de Cultura, Salvador Ferré; el president 
del Centre d’Estudis Canongins, Francesc Roig; el director dels ST de 
Cultura a Tarragona, Jordi Agràs i el president de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, Josep Santesmases. La presen-
tació de l’obra exposada d’aquest artista de Vila-rodona anà a càrrec 
del director del Museu d’Art de Valls, Jordi París. 

Joan Cunillera, de 83 anys, resideix des de fa molt temps a Santes 
Creus. És un  autodidacta que començà a pintar als 25 anys i poste-
riorment s’integrà al grup plàstic vallenc Un Nus juntament amb al-
tres destacats artistes com Maria Teresa Sanromà, Pere Queralt, Joan 
Serafini i Jaume Solé. Amb aquesta exposició retorna a la temàtica 
més figurativa del paisatge, les figures i especialment sobre aspectes 
singulars del monestir de Sants Creus, amb textures diverses de pin-
zellada lliure i emotiva.  

L’exposició restà oberta durant el mes de maig, i a la cloenda se sor-
tejà un dels quadres a benefici de Càritas Parroquial de la Canonja. 

Les pintures de 
Joan Cunillera exposades al 

Castell de Masricart

Espectacles familiars per deixar 
enrere l’hivern

 Durant anys, el “Cinema per un Euro” ha estat el projecte 
hivernal del Patronat de Cultura del Castell de Masricart destinat al 
públic infantil. El temps, el públic i les costums, han anat canviant 
poc a poc i, per això, enguany s’ha decidit oferir un nou format. El 
teatre familiar ha substituït al cinema, i d’aquesta manera, els pri-
mers diumenges de març, abril i maig, hem pogut gaudir amb el clàs-
sic conte de les set cabretes, uns fotògrafs molt singulars o conèixer 
una princesa molt i molt valenta.

Gairebé 300 persones han gaudit d’aquests espectacles tan especials 
que demostren un cop més que el públic infantil és un dels més exi-
gents i mereix gaudir també del teatre de qualitat.
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 L’avar de Jean Baptiste Poquelin, més conegut com a 
Molière, va ser l’obra escollida per l’Escola d’Adults per anar al teatre 
Goya de Barcelona el passat 2 d’abril.

S’escenificava una de les grans obres clàssiques del teatre francès, 
escrita el segle XVII,  protagonitzada per un Joan Pera interpretant un 
paper diferent al que ens té acostumats, però igualment excel·lent, 
i dirigida per Josep Maria Mestres. Una comèdia, on les paraules 
i els gestos omplien l’escenari i el dotaven de tota la importància 
quedant així compensada l’austeritat en la decoració.

És una obra que parla de mentides. Tots els personatges menteixen per 
treure’n algun profit particular: amor, diners, menjar, supervivència... 
L’avar, en Joan Pera, pare autoritari i garrepa com ell sol, és el més 
coherent, perquè la seva avarícia no l’amaga en tota l’obra. 

Vam gaudir d’una adaptació fresca, dinàmica i divertida que 
va complaure’ns a tots. Veure una obra de teatre envoltada de 
companys, familiars i amics compartint espai-temps-activitat que 
ens interessa sempre aporta quelcom més que cultura.

 Sembla que fos ahir quan començàvem un nou any, amb 
noves il·lusions i nous projectes per endavant. Llavors tot eren idees, 
pensaments, propòsits… Doncs bé, avui ja podem dir que són una 
realitat.

El curs 2016-2017, més que mai, es recordarà per l’ofici dels nostres 
alumnes damunt les taules. Així doncs, els nois i noies de la matèria 
optativa de segon s’han atrevit a crear una companyia teatral, La 
Compañía del Árbol, per tal d’escriure i interpretar una obra del 
tot original amb reminiscències del teatre de l’absurd del gran 
dramaturg espanyol Mihura.

Amb aquesta brillant 
iniciativa, el dia de Sant 
Jordi van estrenar “Una de 
foco al cola cao con doble 
de egoísmo”, una obra sobre 
la importància d’escoltar els 
altres, del treball en equip i 
el respecte cap  aquells que 
ens semblen diferents.

L’èxit va ser tan gran i els 
actors en van sortir tan reforçats que ja estan treballant en un 
nou projecte: aquest cop es tracta d’una peça infantil que serà 
representada per als més petits a final de curs a la seva estimada 
escola, l’Escola La Canonja.

De ben segur que aquest triomf ha estat un presagi de bons auguris 
pel plat fort del nostre institut: l’estrena del musical dels alumnes de 
4t d’ESO, que van  guanyar-se el favor del públic amb una versió  de 
Chicago 100% estil Collblanc. 

Aquesta obra ja clàssica, adaptació 
de la novel·la de títol homònim 
publicada el 1926, configura un 
retrat crític del sistema corrupte de 
la Londres dels anys 20. Quasi un 
segle després, l’essència de l’obra 
ens resulta, malauradament, d’allò 
més actual, ja que ens recorda els 
casos de corrupció que embruten 
cada dia les pàgines dels diaris i la 
nostra consciència col·lectiva.

Esperonats per l’èxit de les edicions anteriors a l’Orfeó Canongí i 
a l’Escola La Canonja d’Els Miserables, Memori i Mamma Mía, 
els alumnes de 4t s’enfilaren el passat dilluns 30 de maig per les 
tramoies d’un gran escenari: el teatre Metropol de Tarragona. Sí, sí 
van actuar al carrer Rambla Nova i fou tot un esdeveniment  amb 
un aforament de 200 persones, a les quals es van sumar les 330 
persones que van omplir les butaques que ens van veure néixer.

Allí estàvem tots, familiars, amics, professors, aficionats... per donar-
los suport, a la vegada que vam gaudir d’un espectacle que en 
paraules del seu director «uneix i fa família» alhora que, un altre cop,  
s’aprèn a treballar en equip, a valorar l’esforç i a créixer en tots els 
aspectes.

Institut Collblanc

Al teatre, una vegada més L’Institut Collblanc als escenaris

Plantada d’arbres al Mur Verd

 La regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de la Canonja vetlla 
per la recuperació del Mur Verd i con-
tribueix a potenciar aquest pulmó verd 
del municipi amb la plantació d’arbres 
de forma habitual durant tot l’any. A 
principis d’abril es van plantar 24 ar-
bres, dels quals 10 eren roures de fulla 
petita, 7 serveres i 7 lledoners.

Amb aquesta nova plantació es pretén 
donar més ombra a l’estiu en aquest 
paratge natural. La tasca la van dur a 
terme operaris de l’empresa conces-
sionària del manteniment del Mur Verd 
amb la col·laboració de voluntaris del 
GEPEC.
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Ha estat
notíciaAquest abril, concurs amb més de 15.000 tapes servides, màgia de 

qualitat i tot un cap de setmana per la Festa de la Municipalitat

 La tercera edició del 
concurs de tapes Des-Tapa la 
Canonja, celebrat entre el 8 
i el 17 d’abril, va servir més 
de 15.000 tapes, destacant 
la gran participació durant 
els dos caps de setmana que 
coincidien amb el Festival de 
Màgia Impossible i la Festa de 
la Municipalitat. Definitiva-
ment, el Des-Tapa, organitzat 
per la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de la Canonja amb l’objectiu 
de dinamitzar el sector de la 
restauració i de l’oci del poble, 
es consolida com una oferta 
gastronòmica de qualitat a les 
nostres comarques.

Les dues tapes més votades 
pels participants foren les del 
bar-restaurant la Nova Amis-
tat, la “Torrada de l’horta Ma-
rina”, que va obtenir el premi 
a la Millor Tapa amb un 20,5% 
dels vots, i en segon lloc la 
Fleca-cafeteria Raval, amb un 
19,5% dels vots per la tapa 

“Sabors Raval”. L’establiment patrocinador Komkal va atorgar el 
primer premi, un val de 300 euros per gastar en productes del seu 
establiment, i el segon premi l’atorgà l’Ajuntament, una nit per a 
dues persones a l’Hotel la Boella amb sopar, dormir i esmorzar in-
clòs. 

La positiva coincidència del Festival de Màgia Impossible amb el pri-
mer cap de setmana de les jornades gastronòmiques Des-Tapa, va 
ajudar a omplir els carrers de la Canonja amb la gent que anava d’un 
lloc a l’altre, millor dit, d’una actuació a una tapa o de la màgia al 
dinar. Els jocs, les rialles, la cercavila, la màgia en definitiva va con-
querir la Canonja els dies 6, 8, 9 i 10 d’abril.

El segon cap de setmana ja va començar el divendres al matí amb la 
Festa del 15 d’Abril. Els actes festius, els protocol·laris, els nocturns, 
els familiars i els gastronòmics de la celebració de la recuperació de 
la municipalitat es van unir a les jornades del Des-Tapa. També ho 
va fer el II Trofeu 15 d’abril de la Canonja, que es va celebrar el diu-
menge 17 d’abril, sent la segona prova puntuable per al Campionat 
d’Espanya júnior de ciclisme. El vencedor de la cita va ser Alejandro 
Ropero, del RH Polartec Fundación Contador. Ropero va quedar per 
davant de Savva Novikov ( Russian Lokosphinx) i David Gijón (Trans-
Lujan CC Mollet), que van completar el podi, quedant segon i tercer 
respectivament.

 L’alcalde de la Canonja i altres membres del consistori van visitar, la pri-
mera setmana de maig, BASF, una de les indústries químiques situades en el nos-
tre terme municipal, acompanyats per la seva directora, Anne Berg.

La jornada va començar al Centre de Visites, que ofereix un acostament a la his-
tòria de BASF i a la importància de la química de forma visual i interactiva. El 
recorregut va començar amb un repàs històric de la companyia al món que arriba 
fins a conèixer els seus productes i aplicacions en els diferents àmbits de la nostra 
vida diària. Tot seguit van realitzar una visita amb autocar pel site de la planta 
visitant tot el centre de producció.

La Canonja és un dels principals centres de producció de BASF i forma part del 
complex químic més gran del sud d’Europa. En un àrea de més d’un km2, alberga 
vuit plantes de producció, de les quals cinc pertanyen a BASF.

Els membres del consistori 
visiten BASF
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 El passat dia 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi 
Ambient, establert per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’any 
1972. La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja 
també ha col·laborat en aquesta efemèride organitzant un cap de se-
tmana ple d’activitats lúdiques, esportives i d’oci per conscienciar als 
canongins i canongines de la necessitat de cuidar el medi ambient.

Ecoverd  va tenir lloc 
els dies 3, 4 i 5 de juny 
i va comptar amb la 
col·laboració d’entitats del 
poble com són l’Ateneu 
Popular la Mina, la Canon-
ja 3 i l’AMPA de l’Escola 
la Canonja. També hi va 
col·laborar l’Institut Català 
de Paleontologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) i la 
Cooperativa ENTRA.

Entre les activitats que es 
van dur a terme desta-
quem la visita guiada a la 
riera de la Boella i al jaci-
ment arqueològic, la  gimcana al voltant del món del reciclatge i el 
medi ambient adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys i la bicicletada 
popular pels carrers de la Canonja.

La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili ha destacat la participació 
dels canongins i de les entitats en aquesta primera jornada del medi 
ambient. “És el primer any que organitzem un cap de setmana amb 
aquesta temàtica i crec que la resposta ha estat molt positiva. L’any 
que ve incrementarem l’oferta d’activitats”.

 El Col·lectiu de dones de la Canonja, el 6 d’abril, va celebrar el 25è 
aniversari de la seva creació amb una diada plena d’activitats. En primer lloc 
es van reunir a la Plaça del Castell on l’alcade Roc Muñoz i la presidenta 
del col·lectiu van fer uns breus parlaments, destacant la feina que s’ha dut 
a terme durant aquests anys i encoratjan a totes les sòcies a continuar en 
aquesta línia. Per celebrar aquesta efemèride van comptar també amb el su-
port d’altres col·lectius de dones de diferents municipis com el de Tarragona, 
Constantí, El Catllar, La Pineda…

Durant el matí van visitar el Castell de Masricart i el Refugi Antiaeri de la Plaça 
de la O.

La diada va acabar amb un dinar al restaurant Dos Roses, que va comptar 
amb la presència de la coordinadora territorial de l’Institut Català de la Dóna 
a Tarragona, Lídia Bargas i la presidenta de la Federació de Tarragona, Carmen 
Cárdenas.

 Aquest passat mes de maig, des del Casal d’Infants, s’han 
dut a terme diverses activitats dirigides a famílies i infants. Es vol im-
pulsar la participació de les famílies en el dia a dia del Casal, i poder 
oferir activitats que puguin ser interessants per tota la família. 

Els dies 5 i 6 de maig, es va realitzar el taller familiar de «Berenar 
saludable». Un espai on compartir informació i propostes referent a 
l’alimentació equilibrada fora dels àpats principals, exposar dubtes i 
maneres de fer, compartir amb els fills la responsabilitat de la seva 
alimentació, i tot d’una manera dinàmica i participativa.

La setmana del 9 al 13 de maig va ser el torn de «La setmana de jocs 
en família». Ja fa anys que, una setmana de maig, es convida a les 
famílies a participar d’una activitat del Casal. És la millor manera de 

poder conèixer de primera mà els pro-
fessionals, l’espai, els companys i els 
recursos educatius del Casal. En con-
cret, les famílies van poder participar 
de jocs d’expressió i aprenentatge, 
jocs esportius i d’altres.

Com ja ha arribat el bon temps, 
l’última setmana de maig es va realit-
zar una xerrada sobre “Oci en família”. 
Un seguit de propostes d’activitats 
per fer pels voltants del municipi, per 
gaudir de l’entorn i la riquesa cultu-
ral, passar-ho bé amb tota la família 
i sense que suposi un cost econòmic.

I per últim, informar que la segona 
setmana de juny, el Casal celebrarà 

com cada any la seva festa de cloenda a la Plaça Catalunya. Activitats, 
animació, tallers, música i concurs de pastissos entre molts d’altres! 
Us recordem que és una festa oberta a tot el municipi i esperem que 
us animeu a participar-hi.

La Canonja va celebrar el Dia 
Mundial del Medi Ambient amb 

tres dies d’activitats

El Col·lectiu de Dones de la Canonja 
celebra el 25è aniversari

Activitats amb famílies al CasalHa e
sta
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Ha estat
notícia

 El dia 1 de juny van finalitzar els tallers d’estimulació cog-
nitiva que ofereix la regidoria d’Acció Social i Ciutadania des de fa 
ja tres cursos, manifestant-se com una activitat consolidada i amb 
molta acceptació. Vint-i-cinc persones van rebre, de mà de l’alcalde, 
Roc Muñoz i de la regidora d’Acció Social, Paqui Márquez, el diploma 
acreditatiu del curs així com el certificat d’assistència i aprofitament.

Els tallers d’estimulació cognitiva s’emmarquen en les activitats que 
l’Ajuntament de la Canonja ofereix a la Gent Gran i que persegueixen 
diferents objectius. Per una banda, restaurar les habilitats cognitives 
en desús per tal de retardar el deteriorament cognitiu. Per una altra 
banda, potenciar l’autoestima personal per millorar la gestió emocio-
nal i també les relacions socials.

Diferents experiències dutes a terme a diferents països demostren 
l’eficàcia d’una intervenció cognitiva continuada pel seu caràcter 
preventiu i de manteniment de la funció cognitiva. 

Els tallers s’han realitzat amb una freqüència setmanal i els usua-
ris han pogut gaudir d’activitats diverses que tenen a veure amb 
l’activació de les funcions cognitives i cerebrals. Una novetat 
d’enguany ha estat la impartició, una vegada al mes, d’un mòdul de 
divulgació científica en el que s’han tractat aspectes vinculats amb 
la psicologia aplicada a les persones i que han tingut molt bona aco-
llida entre els usuaris.

L’aposta per les polítiques socials i l’atenció a la salut psicològica 
és cada vegada més important en una societat en la que augmenta 
progressivament l’esperança de vida de les persones i, per tant, la 
població de gent gran. Tant és així que l’Ajuntament de la Canonja, 
conscienciat amb aquest efecte, donarà continuïtat, el proper curs, al 
projecte d’estimulació cognitiva impartit a les instal·lacions del Cas-
tell de Masricart. Es mantindran els dos nivells ja iniciats i s’estudiarà 
la possibilitat de creació d’un tercer grup en funció de la demanda.

 En el ple de l’Ajuntament de la Canonja corresponent al dia 
1 de juny, el plenari va acordar prendre coneixement de la renúncia 
al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Canonja, presentada 
pel Sr. José Ramón Fernández Bermúdez. En la seva intervenció de 
comiat el Sr. Fernández va exposar les seves raons de tipus personal 
que l’han dut a prendre aquesta decisió degut a la impossibilitat de 
conjugar la tasca de regidor amb la seva activitat professional, així 
mateix va agrair el tracte i la col·laboració de tots els empleats de la 
Corporació així com dels companys electes membres del plenari amb 
els que ha coincidit en els cinc anys que ha ostentat el càrrec.

En aquesta sessió també es va aprovar la proposta relativa al sorteig 
dels membres que han de formar les diferents meses electorals per 
les properes eleccions generals del 26 de juny, mitjançant l’aplicació 
informàtica e-comicis, facilitada per la Diputació de Tarragona, es va 
procedir a sortejar els components i els seus suplents de les 8 taules 
electorals que corresponen a la Canonja. 

El ple va aprovar la modificació de crèdit que conté, com element 
més destacable, un suplement de crèdit de 21.000 euros per al pro-
jecte de reformes de l’Escola la Canonja.

Cal destacar, així mateix, l’aprovació de la proposta de modificació 
dels convenis col·lectius de personal laboral i funcionari, per a faci-
litar la compactació durant el primer any, després del permís de ma-
ternitat, de les reduccions de jornada per tenir cura de fills menors.
També es va debatre una moció, presentada pel grup municipal de 
la CUP, relativa a la revisió del servei de recollida d’escombraries. 
Aquesta no ha prosperat al rebre només els vots favorables de la 
pròpia CUP i de CiU, l’equip de govern i el grup popular hi han votat 
en contra.

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

Tallers de memòria i 
estimulació cognitiva per 
mantenir la ment sana

 i activa

José Ramón Fernández, 
representant de CIU, presenta 
la renúncia com a regidor de 
l’Ajuntament de la Canonja
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És temporada de piscina

 A punt d’arribar l’estiu, com cada any, durant la primera 
setmana de juny la brigada municipal ha estat treballant per posar 
a punt les piscines municipals per la seva obertura el dia 11, fins l’11 
de setembre.

Durant els mesos d’estiu aquestes instal·lacions acullen un gran 
nombre d’usuaris i usuàries. I per a tots aquells que a més a més 

1

                   ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2016 LA CANONJA

PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA PREUS

Obertura de les instal.lacions: El preu dels cursets de natació serà de: En la primera compra de qualsevol abonament caldrà afegir
el cost del carnet.

Del 11 de juny al 11 de setembre 18,30 € per quinzena per abonats de la piscina o poliesportiu
12:00 a 20:00 dies laborables 30,45 € per quinzena per no abonats de la piscina ni poliesportiu Preu carnet a pagar en la 1ª compra 6,20 € 
10:00 a 20:00 dissabtes i festius Preu carnet a pagar per pèrdua 3,10 € 

L´activitat d´aquagym tindrà un cost de:

Cursets de natació infantil : 23,80 € pels no abonats al poliesportiu
11,50 € pels abonats del poliesportiu Abonaments menors de 14 anys

Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h Abonament unitari 1,80 € 
Del 1 al 31 d'agost d`11:00 a 12:00h Data límit d`inscripció, dos dies abans de l`inici dels cursos Abonament 10 usos 12,90 € 
De dilluns a divendres Abonament 20 usos 17,60 € 

Grups 3 a 6 anys Places limitades a tots el cursos Abonament 30 usos 22,50 € 
7 a 12 anys Abonament temporada individual 54,30 € 

13 a 17 anys Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta

Abonaments majors de 14 anys
Els grups  s`organitzaran en funció Els menors de 4 anys que vagin acompanyats Abonament unitari 2,90 € 
de l`edat i coneixements del nen/a tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls hi Abonament 10 usos 17,60 € 

aplicará la tarifa que els correspongui Abonament 20 usos 28,00 € 
Abonament 30 usos 32,50 € 

Curset de natació per adults: Les persones amb discapacitat del 33 % o superior Abonament temporada individual 65,10 € 
estaran exemptes de pagament i, si requereixen ajut

Del 1 al 31 de juliol de 20:00 a 21:00h d'una altra persona, al seu acompanyant se li aplicarà Abonaments residents locals jubilats o pensionistes
Del 1 al 31 d'agost de 20:00 a 21:00h la tarifa vigent als menors de 14 anys, si són residents Abonament unitari 1,25 € 

a la població TOT DOS Abonament 10 usos 9,00 € 
Dilluns, Dimecres i Divendres Abonament 20 usos 12,30 € 

No es permet l´entrada als nens menors Abonament 30 usos 15,75 € 
Aquagym: De 14 anys que no vagin acompanyats d´un adult Abonament temporada individual 38,00 € 

Del 14 de juny al 7 de juliol Queda anul·lat el ticket d'entrada lliure per dia de tot tipus Abonament temporada familiar cònjuges 87,00 € 
Del 12 de juliol al 4 d`agost

Els abonaments de residents locals jubilats són de caràcter Abonament temporada familiar cònjuges 97,80 € 
Dimarts i dijous de 20:15 a 21:00 h personal i intransferible quedant prohibit la seva utilització més 1 fill menor de 16 anys

per qualsevol persona que no sigui la titular
Abonament temporada familiar cònjuges 113,00 € 

Tots els cursos o activitats aquàtiques L'accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra més 2 fills menor de 16 anys
han de presentar un mínim d'inscripcions de qualsevol abonament a les oficines del poliesportiu de
per poder-se realitzar dilluns a divendres de 9:30 a 22:00 i dissabtes de 10:00 a 20:00 Abonament família nombrosa 130,30 € 

de refrescar-se volen fer exercici o aprendre a nadar o perfeccionar, 
s’han programat activitats aquàtiques per a totes les edats, tant cur-
sets de natació per a infants i adults com classes d’aquagym.

La novetat que enguany podran gaudir els usuaris de les piscines és 
la gran terrassa amb ombra del bar de les instal·lacions, sota el nou 
gimnàs.

Ac
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 Sortir, parlar, aprofitar per posar-nos al dia d’aquelles 
novetats que van ocurrent al nostre poble i gaudir d’un bon 
espectacle. Aquesta és la proposta que us fem des del Patronat de 
Cultura per als divendres del mes de juliol.

No us penseu que comencem amb poca cosa perquè ja d’inici, us 
avisem que el dia 8 a les 10 de la nit caldrà que us poseu les vostres 
millors gales, ja que anirem al Liceu a veure La Bohème. Una obra 
de Puccini sobre escenes de la vida bohèmia al París del Segle XIX. 
Ramon Gener, amb el programa Òpera en texans, farà la introducció 
de l’obra.

No patiu però perquè serà el Liceu qui s’acosti a la Canonja amb la 
projecció de l’òpera esmentada. Això sí, nosaltres estrenarem espai, 
el replà de l’església de Sant Sebastià. “Liceu a la fresca” és una 
iniciativa promoguda pel Gran Teatre del Liceu. 

El dia 15 de juliol, és l’hora del “cante”. Luís Sánchez i el guitarrista 
Paco Garfia portaran a l’Hort de l’Abeurador fandangos, bulerias i 
altres estils que aproparan el “cante flamenco” a tots el que de ben 
segur ens disposarem a gaudir d’aquesta bona estona a càrrec de la 
veu d’aquest excel·lent artista. Recordeu, a 2/4 d’11 de la nit a l’Hort 
de l’Abeurador.

L’humor també té lloc quan ens trobem a la fresca entre amics, un 
moment per l’acudit o la broma. Així doncs, l’humor tampoc hi pot 
faltar en aquest còctel que pretén ser el Surt a la Fresca. El dia 22, 
a la plaça del Castell, els monòlegs de Kalderas i Antonio Ocaña, 
arribats del món de Comedy Central, ens faran riure, i molt, a partir 
de 2/4 d’11 de la nit. Ara, la canalla que es quedi a casa, aquest és 
un “moment adult”.

I finalment, per aclamació popular, torna la cançó de taverna a la 
plaça de la O. Divendres 29 a 2/4 d’11 de la nit, a càrrec d’Amadeu 
Rosell & Cançons de Taverna de sempre, de mar i muntanya. De fet, 
les tavernes eren lloc de reunió, com el sortir a la fresca, punt de 
trobada en hores d’esbarjo.

 Celebrem el solstici d’estiu per la revetlla de Sant Joan, a 
la plaça Catalunya, com cada any, amb la festa organitzada per la 
regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja.

Hi col·laboren els Diables i els amics del Motor Club la Canonja, que 
aniran a buscar la flama del Canigó a la veïna localitat de Reus i la 
portaran a la plaça de Catalunya. Posteriorment, a partir de 2/4 de 
10 l’Ajuntament posarà a disposició de tothom taules i cadires per 
tal de realitzar un sopar pícnic que estarà amenitzat amb música i 
a 2/4 de 12 de la nit es farà la ballada dels diables i encendran la 
foguera.

Per motius de seguretat, recordeu que està prohibit llençar petards o 
qualsevol material pirotècnic a la plaça durant tota la nit.

Surt a la Fresca La Nit del Foc

Actualitat
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 L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el director-gerent de 
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Daniel Milan, han 
signat un conveni de col·laboració per la creació d’un Fons Social 
Extraordinari destinat a bonificar el rebut de l’aigua a persones en 
situació de precarietat econòmica. Aquest fons està dotat en 3.000 
euros. “Sabem que a la Canonja hi ha moltes famílies que estan 
passant per moments difícils i des de l’Ajuntament intentem posar 
tot el que està al nostre abast per facilitar i millorar les condiciones 
de vida d’aquestes persones”, comenta Roc Muñoz.

Aquest acord, que té vigència fins al 31 de desembre d’enguany, és 
una eina adreçada a les persones que no poden abonar a l’empresa 
Ematsa l’import del servei d’aigua potable i clavegueram. Els requisits 
per l’obtenció de l’ajut són: 

• Ser titular o llogater d’un contracte individual de subministrament 
d’aigua potable per abastament domiciliari del seu habitatge 
habitual amb EMATSA.
• Sols serà d’aplicació en aquells contractes en els que sigui 
residència habitual.
•  Tenir la valoració tècnica efectuada pels equips bàsics municipals 
de serveis socials, on s’informi que es troben en situació de 

Acord entre l’Ajuntament de la Canonja i Ematsa per bonificar el 
rebut de l’aigua a les persones amb precarietat econòmica

vulnerabilitat econòmica puntual, situació de pobresa o exclusió 
social que els comporti dificultats per a la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques, i en concret, 
per fer front a les factures dels 
rebuts de l’aigua i del clavegueram.

• Queden exclosos els comptadors 
comunitaris donat que no disposen 
d’una factura individualitzada de 
forma general. 

L’Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües de Tarragona és una 
companyia que contribueix al 
creixement i desenvolupament del 
municipi i que gestiona, des de fa 
més de 30 anys, el cicle integral 
de l’aigua, al mateix temps que 
garanteix el subministrament 
d’aigua de màxima qualitat amb el 
mínim impacte ambiental.

  

La Biblioteca estrena
carnet a l’estiu

 Aquest estiu, es farà palesa tota la 
feina i les novetats que s’ha estat realitzant 
aquests última mesos a la Biblioteca Pública 
de la Canonja per tal d’entrar en funcionament 
dins de la Xarxa de Biblioteques Públiques de 
Catalunya. 

Ben aviat es crearà, als nous i antics usuaris, 
el nou carnet de la Biblioteca, que estrena imatge i disseny. Amb 
aquesta tarja els usuaris i usuàries de la Biblioteca de la Canonja 
no només podran fer ús de la Biblioteca del poble sinó de totes les 
biblioteques de Catalunya que formin part de la Xarxa. 

Per altra banda, el 20 de juny la biblioteca començarà l’horari 
d’estiu. Fins a mitjans de setembre, que s’inicia el curs escolar, 
l’horari d’obertura serà tots els matins de dilluns a divendres de 
9 a 1 i les tardes dels dilluns de 4 a 8. I a l’agost estarà tancada. 
El mes de juny la Biblioteca rebrà els estudiants de primer d’ESO 
de l’Institut Collblanc pel crèdit de síntesi, i la Fundació Topromi 
també ha organitzat diferents visites per conèixer la biblioteca del 
poble. Al llarg del mes de juliol, els infants del Casal d’Estiu tam-
bé realitzaran algunes activitats en aquest espai de coneixement i 
imaginació.

«Contes d’enganys» amb Agus Farré per la cloenda del Senalló de Contes

I amb la finalització d’aquest curs, també es tanca el cicle 2015-16 
del Senalló de Contes, que s’ha estat celebrant el primer dimecres 
de cada mes, d’octubre a juny. Una activitat infantil amb molt bona 
rebuda per part de les famílies i que, amb l’assistència dels nens i 
nenes del Casal, acull una mitja de 90 persones a cada sessió. S’hi 
han pogut escoltar contes de tota mena explicats per grans profes-
sionals, contes d’enganys, màgics, musicals, fantàstics... Un èxit que 
fa que amb els anys aquesta activitat creixi i es reinventi.

Se
rà 

no
tíc

ia



pàg .13

 “Un estiu diferent” és el lema del casal d’estiu que 
ofereix el PIJ per al jovent del nostre poble amb diverses activitats 
engrescadores i enriquidores. Una proposta dirigida a joves de 12 a 
18 anys amb una amplia oferta en activitats de lleure, sortides en 
btt, platja, piscina, esports, gincanes, acampada, nit al casal i molt 
més...

L’Estiu Actiu 2.0 començarà amb la primera quinzena del 27 de juny 
al 8 de juliol i continuarà la 
segona quinzena del 11 al 22 
de juliol de 9 a 13h. Els dies 
26, 27 i 28 serà l’Acampada 
Jove on es podrà gaudir d’uns 
dies de lleure en plena natura i 
el 29 juliol es celebrarà la festa 
de cloenda.

Animem a tots i a totes a 
apuntar-vos a l’Estiu Actiu 2,0. 
Per a més informació, podeu 
passar pel PIJ la Canonja 
dimarts, dimecres i dijous de 
16 a 20 hores i els divendres 
de 17 a 21 hores fins l’11 de 
juny.

A més a més de les activitats especials de l’estiu, el PIJ la Canonja 
ofereix un ampli ventall d’activitats de lleure, amb una programació 

ESTIU ACTIU 2.0 i altres activitats pels joves

oberta perquè el jovent hi participi proposant diferents tallers i 
activitats a realitzar.

Aquest últim trimestre del curs s’està oferint tots els dimecres 
diferents tallers atractius i motivadors. Els dijous “Cuinem?”, una 

activitat on es fomenta la cohesió del jovent, la coneixença de 
diferents productes i es potencia l’autonomia dels nois i noies. El 
divendres és el dia de les propostes obertes, on el jovent decideix què 
fer i de quina manera.

Properament s’oferirà el CARNET JOVE, una iniciativa de la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja.

  

 El Casal d’Estiu d’enguany arranca amb una gran nove-
tat, l’ampliació de l’oferta d’oci per a infants més grans, de 5è i 6è. 
D’aquesta manera, s’han organitzat tot un seguit de tallers i activi-
tats de caire esportiu, sortides, excursions… pensades especialment 
per aquest grup d’edat.

STARVENTURA. Un univers d’aventures

Per altra banda, l’Ajuntament de la Canonja segueix oferint el Ca-
sal de cada estiu, pensat per als nens i nenes de P-3 fins a 4t de 
primària. Durant aquestes setmanes, s’endinsaran  en el fascinant 
i infinit món de l’espai amb tallers d’androides, una nit d’aventures 
planetàries, una gran vetllada intergalàctica... però tampoc hi falta-
ran les sortides a la platja.

Serà notícia
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 El mes de juny és el mes de les festes de final de curs i dels 
festivals dels més menuts. El dimecres 8 de juny actuarà la Coral de 
l’Escola, el dissabte se celebrarà la festa de fi de curs de l’AMPA, i 
el següent dijous, el 16 de juny, els nens i nenes de P5 faran el seu 
festival.

L’endemà, el dia 17, serà un dia molt especials per tothom, els 
alumnes de 6è, acompanyats dels seus mestres i famílies tindran la 
seva festa de comiat amb sopar. I el dia 21 de juny, finalitzarà el curs.

Però abans dels festivals i festes de fi de curs, el 30 de maig, els 
alumnes de 4t van actuar a Cantània a l’Auditori de Barcelona. Durant 
tot el curs han estat treballant una cantata anomenada “Babaua, 
les desventures de Mimí”, i la van interpretar, conjuntament, 700 
alumnes de diverses escoles de Catalunya. Van acompanyar també 
els alumnes els seus pares i mares.

Escola La Canonja

Fi de curs a l’Escola La Canonja

 La cursa dels 10 K, organitzada pel Club 
Excursionista de la Canonja amb la col·laboració 
de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de la 
Canonja, arriba a la sisena edició i se celebrarà el 
proper diumenge 19 de juny.

Després de 5 edicions, la cursa dels 10 k de la Canonja i la dels 5 k, 
s’han fet un forat dins de l’extens calendari de curses populars, i en 
els últims anys s’ha arribat als 300 participants.

La prova dels 10 quilòmetres es desenvolupa per un circuit totalment 
urbà amb sortida i arribada davant del Pavelló Municipal de la 
Canonja i per cobrir el recorregut es fan dues voltes al circuit. La 
prova dels 5 quilòmetres, destinada a la gent que es vol iniciar en 
el món de les curses a peu i que encara no s’atreveix amb els 10 k 
consisteix en una volta al circuit.

Un dels objectius més importants d’aquesta cursa és promocionar 
l’atletisme entre tots els nens i nenes interessats en l’esport. Per això 
es realitzen unes curses de promoció per a infants i joves des dels 
3 anys i fins els 12 i que estan obertes a la participació de tothom. 
Aquestes curses es fan una vegada acabada la cursa dels 10 k.

La cursa estarà inclosa dins del Circuit Champion Chip de les 
comarques de Tarragona i de la Challenge 10 K comarques de 
Tarragona. En l’edició d’aquest any, les guanyadores de les curses 
del 10 K i 5 K en categoria femenina rebran el trofeu “Memorial Pilar 
Fiestas”, en homenatge a una corredora, sòcia del Club Excursionista 
la Canonja que va morir l’any passat.

La cursa té la seva sortida a les 9 del matí i té un recorregut de 
5000 metres. Els participants de la prova 10 K faran dos tombs per 
totalitzar els 10 quilòmetres i els de la prova 5 K només faran una 
volta. La sortida i arribada estan situades davant del Pavelló Municipal 
d’Esports de la Canonja, per tal de poder oferir als participants els 
serveis de vestuaris, lavabos i dutxes.

Hi haurà premis pels 5 primers classificats, tant en categoria 
masculina com en femenina de la cursa dels 10 K i als tres primers 
de la general dels 5 K masculins i femenins.

En acabar la cursa, hi haurà llonganissada per a tots els participants 
i l’Ajuntament de la Canonja cedeix la piscina municipal per fer un 
bany de forma gratuïta.

La cursa 10 K de la Canonja 
arriba a la sisena edició 

Tot a punt per la festa de fi de 
curs dels Espais Familiars

 El dijous 16 de juny se celebrarà la de cloenda dels Espais 
Familiars Gent Gran Activa 2016, organitzats per l’àrea d’Acció so-
cial i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja. La festa començarà 
a les 7 de la tarda a la Plaça Catalunya, amb el IV concurs de re-
bosteria i continuarà amb el concert de la Coral de la Gent Gran, 
l’exhibició del grup de ball i les sardanes. La jornada finalitzarà amb 
un piscolabis.

Enguany, els Espais Familiars han 
transcorregut al voltant del tema «Cuida’t 
per dins, cuida’t per fora» i s’iniciaren el 
30 de maig amb una xerrada a càrrec 
de la directora del CAP Bonavista - La 
Canonja, Puy Muniain Díaz de Cerio, sobre 
la importància d’envellir de manera activa, 
detectant les necessitats físiques i mentals 
i exercitar-les. La conferència va acabar 
amb un berenar saludable pels assistents 
amb fruites variades i sucs naturals.

Durant les següents setmanes s’han celebrat tot un seguit d’activitats 
amb gran acceptació i participació de la gent gran: un taller de ma-
quillatge impartit per dues professionals canongines de l’estètica i la 
imatge personal, la sorti-
da cultural (enguany al 
Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú), la 
tradicional exhibició de 
gimnàstica de la Gent 
Gran i el Cinefòrum, 
que es durà a terme el 
pròxim 13 de juny.
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 Per 5è any consecutiu, aquest estiu tindrà lloc a la Canonja 
el camp de treball de voluntariat ambiental de la Riera de la Boella, 
en concret del 17 al 31 de juliol. 

El camp, organitzat per “La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat” 
amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, portarà al 
nostre poble un total de 24 joves provinents de tot el món.

Durant les dues setmanes de l’estada, els participants col·laboraran 
en tasques de restauració ambiental de la Riera de la Boella, tals com 
retirada de residus, eradicació d’espècies invasores, afavoriment 
de la vegetació autòctona de ribera, instal·lació de caixes-niu per 
ratpenats, així com també 
participaran en projectes 
artístics i en l’organització 
del sopar ecològic popular, 
previst pel dissabte 30 de 
juliol. 

A més a més de les tasques 
de voluntariat ambiental, 
el camp de treball també 
promourà la descoberta de 
la societat i la cultura de la 
Canonja i la resta del Camp 
de Tarragona, amb visites 
culturals, descobertes d’entitats, excursions, etc.

Així doncs, de ben segur que els podrem veure pels carrers i places 
de la Canonja, on esperem que visquin una bona experiència!

La Canonja acollirà, un any 
més, el camp de treball de la 

Riera de la Boella

 Períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de 
dret públic de l’any 2016:

-Impost de béns immobles urbana (IBI): 28 d’abril a 30 de juny.
-Impost vehicles tracció mecànica (IC): 28 d’abril a 30 de juny.
-Taxa recollida i eliminació d’escombraries: 28 d’abril a 30 de juny.
-Guals: 28 d’abril a 30 de juny.
-Cementiri: 28 d’abril a 30 de juny.
-Impost d’activitats econòmiques (IAE): 30 d’agost a 31 d’octubre.
-Impost béns immobles característiques especials (BICES): 30 d’agost 
a 31 d’octubre.
-Impost béns immobles rústica: 30 d’agost a 31 d’octubre.

Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es 
considerarà el següent dia hàbil posterior.

Formes i mitjans de pagament:
CatalunyaCaixa
CaixaBank

Calendari del contribuent
BBVA
Caixa Agrària de la Canonja
En els tributs delegats a BASE – Gestió d’Ingressos, les entitats 
col·laboradores amb les que tingui conveni.
 
Rebuts domiciliats càrrec en compte:
15 de maig de 2016: impost de béns immobles urbana, impost vehi-
cles tracció mecànica, taxa de recollida i eliminació d’escombraries, 
taxes de guals/reserva d’espai i cementiri
15 de setembre de 2016: impost d’activitats econòmiques, impost 
béns immobles característiques especials i impost béns immobles 
rústica.
 
Advertiment: transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exi-
gits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els correspo-
nents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el 
seu cas, les costes que es produeixin

 Les obres d’ampliació del gimnàs del poliesportiu Jo-
sep Canadell i Veciana que es van iniciar el passat mes de 
novembre han finalitzat i properament es posarà en funcio-
nament. 

El nou gimnàs està situat sobre la terrassa del bar de les 
instal·lacions, amb una coberta amb corba i una gran vidriera 
a la cara nord, amb vistes a les piscines.

Amb aquestes obres el poliesportiu disposarà de tres sales: la 
sala d’spinning, la sala de classes dirigides i el nou gimnàs, on 
s’hi trobaran les màquines de musculació i tonificació. Per a la 
posada en marxa del nou espai s’ha adquirit nou material, tant 
per a classes dirigides com per a musculació: 25 steps, 10 jocs 
de bodypump, 5 bicicletes d’spinning, 5 bicicletes el·líptiques, 

2 cintes de córrer,... A més a 
més, s’ha pintat i entapissat 
el vuitanta per cent de la ma-
quinària existent.

Les obres d’ampliació respo-
nen a la demanda creixent 
de la població, en els últims 
anys el gimnàs del poliespor-
tiu ha incrementat notable-

ment el nombre d’usuaris. Actualment, compta amb 397 socis 
i s’imparteixen 37 classes dirigides per setmana, mentre que 
a l’any 2008 eren 142 socis amb 12 classes per setmana. De 
cara al setembre, amb la nova temporada, s’espera programar 
encara més classes dirigides.

Aquest mes s’estrenarà el 
nou gimnàs del poliesportiu 

municipal
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Salvador Ferré 
Budesca

 Des de fa ja aproximadament una 
mica més de mig any, els problemes de co-
bertura mòbil a la Canonja són coneguts i 
patits per la majoria de la població, avui en 
dia gairebé tothom utilitza el mòbil i el telèfon 
fixe ha passat a ser gairebé un anacronisme 
del passat. Aquest no és un cas aïllat a Ca-
talunya, segons l’informe del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics i de Telecomunicacions de 
Catalunya, COETTC, només el 44,05% dels mu-
nicipis catalans disposen de bona cobertura, la 
resta mantenen alguna problemàtica.

El problema al nostre poble es va originar amb 
la retirada de servei i el desmuntatge d’una 
antena situada en un immoble del casc antic 
de la Canonja, que ja portava uns anys funci-
onant, degut a que els veïns actuals de l’edifici 
no volien la seva permanència en el seu terrat.

Des d’aquell moment la cobertura va empitjo-
rar i des de l’Ajuntament conscients del pro-
blema i de les dificultats que això representa 
per als veïns i les empreses del nostre municipi 

es van iniciar accions per cercar una solució 
ràpida a aquest problema.

La Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Tele-
comunicaciones en el seu Article 29. diu:
«Derecho de ocupación de la propiedad priva-
da.
1. Los operadores tendrán derecho, en los 
términos de este capítulo, a la ocupación de 
la propiedad privada cuando resulte estricta-
mente necesario para la instalación de la red 
en la medida prevista en el proyecto técnico 
presentado y siempre que no existan otras al-
ternativas técnica o económicamente viables, 
ya sea a través de su expropiación forzosa o 
mediante la declaración de servidumbre for-
zosa de paso para la instalación de infraes-
tructura de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas.»

En resum faculta a les operadores a instal·lar 
les antenes en el lloc que considerin més ade-
quat, fins i tot en propietats i terrats privats, 
només justificant que no existeixen altres pos-
sibilitats que es considerin més viables.

Tot i això l’Ajuntament ha treballat amb l’ope-
radora per consensuar el lloc idoni per tornar 
a instal·lar aquestes antenes, doncs les pro-
postes que en principi va fer arribar la com-
panyia, per fer la instal·lació dins el nucli urbà, 
es van haver de descartar per incompliment 
de la normativa urbanística o bé per oposició 
dels veïns. 

Vist que aquestes primeres opcions no van 
quallar es va fer proposta de la instal·lació de 
les antenes en un terreny de titularitat muni-
cipal proper al cementiri, lluny de zones amb 
habitatges. Això permetria un menor impac-
te visual  a més de l’eliminació de l’afectació 
electromagnètica a les zones residencials. Tot 
i que segons estudis del Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental de moment no s’ha 
pogut demostrar cap relació entre les antenes 
de telefonia mòbil i els càncers, per precaució 
i per tranquil·litat de la població, s’ha preferit 
buscar un emplaçament allunyat i fora de nu-
clis habitats.

Encara que la decisió final no depèn de l’Ajun-
tament sinó de la companyia operadora, tot 
sembla indicar que estem en el camí d’aconse-
guir una solució ràpida i ben aviat tornarem a 
tenir el servei i les prestacions amb la qualitat 
que cal, ja que tots els veïns, inclosos també 
els serveis municipals, patim aquest problema.

Finalment, vull aprofitar aquest espai per agra-
ir al company del Grup Municipal de CiU, José 
Ramon Fernández Bermúdez, amb motiu del 
seu comiat, la seva dedicació com a regidor 
durant aquest darrers cinc anys, fent avinent, 
també, la magnífica relació personal que ha 
mantingut amb totes i tots els membres de la 
Corporació per damunt de les discrepàncies 
polítiques o ideològiques.

Els problemes de la cobertura 
mòbil en vies de solució

 Ha arribat l’hora de dir adéu com a 
regidor de l’Ajuntament del nostre municipi. 
Un comiat anticipat degut a motius laborals. 
He intentat durant un temps compaginar la 
feina i la regidoria, però no és possible donada 
la distància física que hi ha entre el meu lloc 
de feina i la Canonja. Encara que he de reco-
nèixer que no sé què passarà d’aquí un temps, 

entenc que avui per avui és impossible poder 
fer bé les dues tasques: el treball a la empresa 
i la política municipal.

Vull donar les gràcies a totes i cadascuna 
de les persones que m’han donat suport en 
aquest camí recorregut, als meus companys 
i companyes de partit, a tots els que han fet 
confiança al projecte convergent a la Canonja, 
als companys de la comarca i de la federació 
del partit.

A tot el personal de l’Ajuntament. Administra-
ció, tècnics, brigada, neteja, seguretat, a tots, 
gràcies. També als amics i a la meva família, en 
especial a la meva esposa i la meva filla, a les 
que els he manllevat temps per gaudir junts, 
per poder dedicar-me a la tasca de regidor.

Tasca de la que em sento orgullós i gratificat 
d’haver pogut desenvolupar. Si ho he fet bé 

o malament no em correspon a mi jutjar-ho. 
El que si és cert és que ho he fet amb ganes 
i entusiasme i me’n vaig amb la satisfacció 
d’haver après molt i d’haver  complert amb la 
tasca que em va ser encomanada.

Gràcies també, i d’una manera molt especial, 
a tots els companys i companyes de consis-
tori amb els que he compartit durant cinc 
anys reunions, sessions, plens i actes dels que 
m’emporto una gran amistat, i a l’alcalde Roc, 
a qui, per sobre de les discrepàncies polítiques 
lògiques, tinc un gran respecte i admiració.

Donar també les gràcies a Montse Tomás, 
amiga i companya, que serà qui em substitu-
eixi en el càrrec. Li desitjo tota la sort del món, 
tot i que sé per endavant que ho farà molt bé.

Gràcies a tots i fins sempre!!!

José Ramón
Fernández Bermúdez

Fins sempre

Po
rta

ve
us

mun
ici

pa
ls



pàg .17

Mª Encarnación 
Quílez Valdelvira

No perdamos el norte
 He dudado si dedicar este espacio a 
la campaña, pero lo he hecho porque la go-
bernabilidad de nuestro país es prioritaria, y 
porque, decepcionada después del “circo me-
diático” que hemos vivido en estos últimos 
meses, donde lo único que ha primado ha sido 
el reparto de sillones y anular por todos los 
medios a la fuerza más votada, es necesario 
que repasemos el proyecto de futuro para este 
país. También obligada por el hecho de que el 
partido popular va a reducir el gasto electoral, 
se ha comprometido con el mayor ahorro pro-
puesto por una fuerza política.

En este tiempo se ha generado incertidumbre, 
inestabilidad e inseguridad. La lucha por el 

poder nos ha hecho presenciar una “titeres-
ca política”, con alzada y caída de principios a 
conveniencia y un sinfín de “teatrillos” subli-
minales, que lejos de conseguir los objetivos, 
nos ha hecho desconfiar, aún más, de esta 
“clase política”.

No perdamos el norte. Este país democráti-
co es puntero, destaca en infinidad de áreas, 
es ejemplo de superación y esfuerzo, y se ha 
construido entre todos. Seamos serios, y bus-
quemos en la experiencia: el orgullo, la pre-
potencia, el odio, siempre destruyen, y los 
estragos se mantienen en generaciones. Sin 
embargo, construimos en unidad y respeto. 
No somos llamados a competir, quejarnos, ni 
a criticarnos los unos a los otros, hemos sido 
llamados a complementarnos. Los liberales 
necesitan a los conservadores, y ambos a los 
progresistas. La cooperación es mucho más 
que una buena idea, y el respeto y la democra-
cia son el triunfo de la justicia, y el progreso.

El objetivo nacional está muy claro: afianzar 
la superación de la crisis, potenciar el creci-
miento económico y consolidar la creación de 

empleo para que la recuperación llegue a to-
dos. Se necesitan fuerzas políticas que estén 
dispuestas a  responder a los enormes retos 
que tiene por delante la sociedad española, y 
se necesita experiencia. Estamos en el ecua-
dor de la recuperación, estamos superando la 
peor de las crisis, se ha creado un millón de 
empleos en dos años, se han salvaguardado 
las pensiones y el objetivo es llegar a 20 millo-
nes de españoles con empleo en el 2019. Las 
buenas políticas logran buenos resultados, 
con equipos preparados, con profesionales de 
primera que entregan lo mejor de sí mismos 
por el servicio a los españoles, que de forma 
eficaz y con estabilidad consiguen la recupe-
ración de la inversión productiva extranjera y 
el crecimiento de las empresas.

El voto no terminará en otros valores, ni prin-
cipios, ni experimentos, ni vendidos a otros 
intereses. La moderación y la experiencia 
integrarán este voto en un proyecto eficaz 
de recuperación para todos, en igualdad de 
oportunidades.

 Joan Pons Solé

 Darrerament la CUP hem presentat 
la campanya “El negoci de la brossa fa pudor” 
amb l’objectiu que les institucions públiques 
recuperin el control directe de la gestió dels 
residus, per tal de millorar la transparència, 
oferir un millor servei, unes millors condicions 
laborals i augmentar la sostenibilitat i el reci-
clatge. El plantejament de la campanya és que 
si la gestió dels residus fos assumida direc-
tament per ajuntaments i consells comarcals, 
prevaldria el servei públic per sobre dels inte-
ressos econòmics, el que suposaria segons la 
formació de l’Esquerra Independentista, desti-
nar el benefici industrial que s’enduen aques-
tes empreses a reinvertir en el servei, per tal de 
millorar-ne la qualitat, garantir els drets dels 
treballadors i treballadores i assumir majors 
quotes de responsabilitat ambiental.

Darrerament s’han succeït alguns casos de 
presumpta corrupció relacionats amb l’ex-
ternalització del servei de la recollida de la 
brossa. Un d’aquests va ser quan el 19 de juny 
de 2015 la UDEF va realitzar un escorcoll a la 
regidoria de Medi Ambient de Reus i a les seus 
de FCC a Barcelona, el Prat de Llobregat i Tar-

ragona, davant de presumptes irregularitats 
en l’adjudicació del contracte de la brossa a la 
capital del Baix Camp el 2009, que plantejava 
un augment important de la quantia del con-
tracte. L’anterior govern municipal de Reus, 
format per PSC, ERC i ICV, va adjudicar aquest 
contracte després de tres mesos de protestes 
dels treballadors promoguda pel sindicat UGT. 
La CUP de Tarragona va presentar un escrit a 
la Fiscalia, on qüestionava la pròrroga del con-
tracte amb FCC aprovada per PSC, CiU, PP i 
ERC amb un informe negatiu de la Generalitat.

Pel que fa a la gestió del servei de recollida de 
la brossa a la Canonja, també està gestionat 
per aquesta empresa, FCC. Cal que ens fixem 
amb el conveni entre l’Ajuntament de Tarra-
gona i la Canonja relatiu a la prestació trans-
itòria de serveis al terme del nou municipi de 
la Canonja, signat el 2 de novembre de 2010, 
que estipula que l’Ajuntament de Tarragona 
presta a la Canonja el servei de recollida de 
residus adjudicat a l’empresa FCC, S.A.. El ser-
vei té un cost imputable proporcional a l’Ajun-
tament de la Canonja, anualment la Canonja 
paga 374.330,98 € (any 2015) per aquest ser-
vei externalitzat a FCC, S.A. Això acaba supo-
sant 64,11 € per persona i any. Aquest conveni 
signat amb Tarragona ens suposa un autèntic 
greuge i cap possibilitat de control de la qua-
litat i preu del servei, ja que FCC manté la re-
lació contractual amb Tarragona. A més a més, 
per molt que els veïns i veïnes de la Canonja 
fessin un reciclatge perfecte, seguiríem pa-
gant el mateix, ja que l’import que paguem va 
en proporció al nombre d’habitants respecte 
Tarragona.

Dit això, des de la CUP de la Canonja vam pre-
sentar una moció en el darrer Ple per tal de 
plantejar obertament la revisió d’aquest con-
tracte per tal de poder-ne sortir el més aviat 
possible, poder apostar per una gestió pública 
i directa d’aquest servei i assegurar un bon 
servei per garantir unes condicions laborals 
dignes pels treballadors i treballadores. Des 
del nostre punt de vista, no entenem que ha-
guem de posar una empresa privada a prestar 
aquests serveis, empreses que moltes vega-
des són filials de grans empreses controlades 
per holdings relacionats amb la construcció 
i l’obra pública i que només busquen grans 
beneficis a costa d’empitjorar les condicions 
laborals dels seus treballadors i treballadores 
i en detriment del servei que rep la ciutadania. 

Creiem que no hi ha arguments de pes a fa-
vor d’aquestes privatitzacions de la gestió 
del servei que puguin justificar l’encariment 
de la prestació d’aquests serveis. Un enca-
riment provocat pel pagament del 10% o el 
21% d’IVA i del benefici empresarial. Aquest 
sobrecost sobre els serveis s’hauria de poder 
destinar a millorar les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores, així com a d’altres 
accions, polítiques i serveis destinades a pal-
liar els efectes de la crisi que afecten greu-
ment a la població del nostre poble.

Perquè volem un model que suposi un estal-
vi econòmic, millores laborals, sostenibilitat i 
transparència en la gestió, diem que el negoci 
de la brossa fa pudor!

El negoci de la brossa fa 
pudor

Portaveus

municipals
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L’IPHES excava al Barranc de la Boella en etapes més recents de 
la prehistòria, com el període neandertal 

 Un equip dirigit per l’IPHES (Institut Català de Paleoecolo-
gia Humana i Evolució Social) ha desenvolupat fins el 27 de maig 
una campanya d’excavació al Barranc de la Boella que presenta com 
a novetat intervencions en etapes més recents de la prehistòria, com 
l’axelià final i musterià antic, corresponents a les primeres comuni-
tats de neandertals d’Europa (entre fa 500.000 i 200.000 anys abans 
del present), a més de continuar en cronologies més antigues del 
jaciment. Els treballs van començar el dia 2.

En aquesta campanya al Barranc de la Boella hi ha pres part alum-
nat del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana que s’imparteix a la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, a més d’estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), membres de l’IPHES i del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (MNCN-CSIC). A més, en aquesta ocasió s’ha ofert places a 
altres alumnes d’universitats espanyoles interessats en formar-se 
en els treballs de camp dedicats a l’arqueologia prehistòrica de les 
primeres ocupacions d’Europa.

L’arqueòleg de l’IPHES Josep 
Vallverdú, codirector de la in-
tervenció al Barranc de la Boella 
juntament amb Palmira Saladié, 
arqueòloga del mateix centre de 
recerca, ha comentat: “Aquests 
dies preparem els jaciments per 
poder documentar en el futur 
noves restes que permetran es-
tudis més acurats per a assolir 
l’excel·lència investigadora so-
bre les primeres poblacions hu-
manes d’Europa”. 

10 anys de treballs al Barranc de la Boella

El passat 20 de maig, al Castell de Masricart es dugueren a terme 
dues conferències amb motiu dels 10 anys d’excavacions dirigides 
per l’IPHES al barranc de la Boella. La primera, a càrrec de Jaume Sal-
vat i Salvat, del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 
(del Departament de Geografia de la URV) se centrà en explicar què 
són els centres d’interpretació i el perquè de la seva importància.

La segona conferència, «El jaciment del 
Plistocè inferior final del Barranc de la 
Boella: efectes de la dinàmica glacial-in-
terglacial sobre les comunitats de grans 
mamífers europeus» fou a càrrec de Joan 
Madurell i Malapeira, de l’Institut Cata-
là de Paleontologia Miquel Crusafont 
(UAB).

A l’endemà, al Barranc de la Boella es va 
celebrar una jornada de portes obertes de 4 hores, al llarg de les 
quals diferents grups van poder descobrir com es vivia fa sobre un 
milió d’anys, gràcies a aquests 10 anys d’excavació. 

L’alcalde de la Canonja i el president de la Diputació de Ta-
rragona visiten les excavacions del Barranc de la Boella

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha visitat 
aquest dimarts a la Canonja les excavacions que l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) està realitzant 
al Jaciment arqueològic del Barranc de la Boella. Ho ha fet acom-
panyat dels responsables de l’excavació, Josep Vallverdú i Palmira 
Saladié, del director i de la gerent de l’esmentat centre de recerca, 
Robert Sala i Maria Targa res-
pectivament, de l’alcalde de la 
Canonja, Roc Muñoz, del tinent 
d’alcalde de cultura i diputat de 
la Diputació de Tarragona, Salva-
dor Ferré, i del diputat de Cultura 
de la Diputació, Joan Olivella.

La Campanya d’excavació, que 
va començar el 2 de maig i 
s’allargà fins el 27, compta amb 
la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que ha aportat 
12.000 euros per fer possible les intervencions arqueològiques, i 
de l’Ajuntament de la Canonja, que n’aporta 30.000.

A aquesta nova fase dels treballs s’hi ha arribat 10 anys després 
d’haver avaluat el potencial arqueològic localitzat al Barranc de la 
Boella. “Els propers anys –indica Josep Vallverdú- esperem obtenir 
més evidències de dos moments cronològics molt poc coneguts de 
l’evolució humana a Europa com són les primeres arribades d’humans 
abans de fa un milió d’anys, i el període temporal de les ocupacions 
humanes que colonitzen Europa fa 
sobre 500.000 anys”. 

Durant aquest mes, “també pre-
tenem trobar restes d’indústries 
lítiques en les capes més recents 
del Barranc de la Boella, com eines 
de sílex tallades per les poblacions 
neandertals de  la conca del Fran-
colí. Aquesta cultura material, en 
aquesta zona geogràfica, és ben co-
neguda en el jaciment de la bòbila 
Sugranyes de Reus. Les que puguin 
aparèixer al Barranc de la Boella ens 
permetran comparar-les i, sobretot 
datar-les, ja que fins ara no s’ha fet”, 
apunta Josep Vallverdú.

L’excavació al Barranc de la Boella 
compta amb el suport logístic i 
econòmic de l’Ajuntament de La 
Canonja, així com del Departament 
de Cultura de la Generalitat. A més, 
forma part del projecte de recerca 
“Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels 
rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, finançat 
pel departament esmentat.
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Agenda“Romería en honor de la Virgen 
del Rocío”
Dia: 10 de juny

Festa fi de curs AMPA Escola La 
Canonja
Dia: 11 de juny

Espais Familiars Gent Gran 
Activa. Cinema i Salut
Dia: 13 de juny
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Espais Familiars Gent Gran 
Activa. Festa fi de curs
Dia: 16 de juny
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Plaça Catalunya

Festa fi de curs d’ESO de 
l’Institut Collblanc
Dia: 16 de juny

Cursa 10K
Dia: 19 de juny

XXè Ral·li de Cotxes Històrics
Dia: 19 de juny

Revetlla de Sant Joan
Dia: 23 de juny
Lloc: Plaça Catalunya
A 2/4 de 9 del vespre: arribada de la Flama 
del Canigó
A partir de 2/4 de 10 de la nit: Pícnic popular
A 2/4 de 12 de la nit: Ball dels Diables de la 
Canonja i encesa de la foguera.
A continuació: discomòbil

Festa fi de curs de l’Escola de 
Futbol Base Sant Sebastià
Dia: 25 de juny

Festa de fi de curs de la Llar 
d’Infants Mare de Déu de 
l’Esperança
Dia: 1 de juliol

Liceu a la fresca
Projecció de l’Òpera: “La 
Bohème” de G. Puccini
Retransmissió des del Gran 
Teatre del Liceu
Dia: 8 de juliol
Hora: 10 de la nit
Lloc: Replà de l’església de Sant Sebastià.

Sant Cristòfol
Dia: 10 de juliol
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Trobada: Plaça Mestre Gols i carrer 
Marina. A la 1 del migdia, sortida cap al 
replà de l’església de Sant Sebastià per la 
benedicció.

Cante flamenco
Luís Sánchez acompanyat del 
guitarrista Paco Garfia
Dia: 15 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Hort de l’Abeurador (Camí Vell de 
Reus, 35). Aforament limitat.

Festa de monòlegs
Humor amb “Kalderas y Antonio 
Ocaña”
Dia: 22 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell
Espectacle adreçat al públic adult

Festes del Sector Nord
Dies: 23 i 24 de juliol

Acampada Jove
Dies: 26, 27 i 28 de juliol

Festa de cloenda de l’Estiu 
Actiu 2.0
Dia: 29 de juliol

Havaneres, corrandes i cançons 
de gresca. Amadeu Rosell & 
Cançons de Taverna de sempre, 
de mar i muntanya
Dia: 29 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça de la O

No talleu el tro final de les traques, 
poden explotar amb violència.

Consells de protecció civil a les revetlles
i les festes populars i tradicionals de Catalunya

Feu la festa 
amb seguretat:

Als llocs on es facin revetlles cal 
recollir la roba estesa i els tendals, 
i tancar portes i finestres. No 
encengueu cap petard dins 
les cases.

No us guardeu petards 
a les butxaques. Assegureu-vos de 
comprar productes pirotècnics en 
establiments autoritzats.

No subjecteu els petards amb les 
mans. No els poseu a prop de la cara 
ni del cos. Enceneu cada article 
seguint estrictament les seves 
instruccions concretes.

No fiqueu mai petards dins de 
totxanes ni ampolles, perquè en 
explotar fan metralla que pot fer 
molt de mal.

No tireu cap coet amb la mà, ni 
amb la canya trencada, perquè 
sortirà en una direcció inesperada 
i pot explotar malament.

No llanceu mai petards contra 
ningú. Si un petard no s’encén bé, 
no el toqueu fins al cap de mitja 
hora i remulleu-lo.

Les fogueres han de permetre el 
pas dels vehicles d’emergència. 
Per no fer malbé el paviment, 
poseu terra o sorra sota la foguera. 
Eviteu fer les fogueres en zones 
amb vegetació seca o arbrat.

No encengueu mai cap foguera 
amb líquids inflamables, 
us podríeu cremar molt.

No!

No!

No!

A les fogueres, no hi tireu papers 
ni teixits, el vent els enlairaria i els 
podria portar lluny. No hi llanceu 
bidons ni esprais, poden explotar. 
Si cremeu pneumàtics i plàstics, 
provocareu molta 
contaminació.

No feu fogueres enlloc sense 
l’autorització corresponent. 
Feu les fogueres a més de 
15 metres de les façanes i els 
cotxes i mai sota línies elèctriques. 

No!No!

No!

No llanceu coets a menys 
de 500 metres de zones boscoses.

L’adquisició i 
l’ús de 

 petards s’ha 
de fer sota la 

supervisió 
 d’adults.
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Amb la col·laboració de: Més informació a: 
interior.gencat.cat/revetlles 
i al twitter @emergenciescat
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