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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Carrer Raval, 11
977 543 489
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h
Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
www.lacanonja.cat

GUÀRDIA MUNICIPAL
Carrer Raval, 6
977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
@lacanonja112

URBANISME
Carrer Raval, 11
977 543 489
Àrea administrativa: de dilluns a divendres
de 8.30 a 13.30 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres
al matí, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489

PROTECCIÓ CIVIL
Carrer Raval, 6
977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS SOCIALS
plaça de Catalunya, s/n
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
plaça de Catalunya, s/n
977 546 100
dilluns de 9.15 a 13.15 h
Eines per la recerca laboral: de 9.15 a 10.15 h
Club de feina: de 10.15 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13.15 h
LLAR DE JUBILATS
plaça de Catalunya s/n
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 amb cita prèvia trucant al telèfon 696
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home,
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t DILLUNS de cada
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia de dilluns a divendres
de 9 a 13 h o al telèfon 977546100 ext. 1.
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
plaça de Catalunya s/n
977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
977 545 018
de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30 h
centreobert@lacanonja.cat
BANC DEL TEMPS
plaça de Catalunya, s/n. 1r pis del Centre Cívic
977 54 05 10 bancdeltemps@lacanonja.cat
1r dijous de cada mes de 17.30 a 18.30 h

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Camí dels Antígons, s/n
977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
977 194 022
Feiners: de 9.15 a 22 h. Dissabtes: de 10 a 20 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
plaça de Catalunya, s/n
977 556 067
Atenció al públic: els dimecres d’11 a 13 h.
i divendres de 12 a 13h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
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 20 h.
biblioteca@lacanonja.cat
ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Carrer Raval, 25
977 194 039 - 669 816 702
De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
joventut@lacanonja.cat
Pij La Canonja

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja ............................. 977541540
Camp de Futbol ....................................................... 977206358
CAP de Bonavista ........................ 977529497 / 977551096
CAP de La Canonja ................................................. 977556678
Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví ...................................................... 616433441
Correus ........................................................................ 977546712
Emergències ................................................................................ 112
Escola La Canonja ................................................... 977545627
Farmàcia Escoda ......................... 977548083 / 977545090
Farmàcia Òptica Miró ........................................... 977546060
Ies Collblanc ............................................................... 977551716
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança ...... 977550550
Parròquia de Sant Sebastià ................................ 977543598
Tanatori Municipal ................................................. 977550020
Veterinari ..................................................................... 977544907

Autobusos de Tarragona
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 info:
emtanemambtu.cat
emt@emt.tarragona.cat
902 365 114

Deixalleria Municipal
Camí de la Coma, s/n
de dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.
Dissabtes: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h.

Deixalleria Mòbil
Avinguda del Sector Nord
Rambla de les Garrigues (alçada del carrer Collblanc)
Cada dijous de 8 a 19 h.

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb
antelació al telèfon 977 543 489

Cementiri Municipal
Dissabtes de 10 a 13 h.
Diumenges de 9 a 13 h.

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

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

Ús de l’skatepark
Del 15 d’octubre al 24 de març: de 10 a 21 h.
Del 25 de març al 14 d’octubre: de 10 a 23 h.

www.lacanonja.cat
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La gent gran s’ho mereix
En el passat plenari celebrat el mes de novembre es va aprovar, de
forma inicial, el projecte bàsic i d’execució d’un equipament d’usos
polivalents a la Rambla 15 d’abril. Aquest equipament anirà destinat
al col·lectiu de la gent gran, un dels col·lectius més actiu i més nombrós de la Canonja que continua creixent.

gent gran, per això vam veure amb bon ulls l’espai de la Rambla 15
d’abril per a situar-hi un nou equipament d’usos polivalents. Aquest
edifici servirà també per acollir altres serveis que es considerin necessaris.

Les instal·lacions actuals del centre cívic es queden petites per concentrar el volum d’activitats i persones que mou el col·lectiu de la

limitat per tres façanes de vidre amb diferents proteccions solars i
per la barra de serveis.
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L’edifici serà un prisma regular de 600 metres quadrats, amb tres
Actualment la gent gran ocupa el centre cívic per dur
alçades (planta baixa, planta pis i planta coberta) i
El
centre
cívic
a terme la majoria d’activitats que fan, però les sede forma rectangular. Se situarà al mig dels 40 m de
ves necessitats han anat canviant. El que va començar
es queda petit Rambla i a la zona sud, deixant, a llevant el pas dels
com un petit grup d’avis i àvies que feien manualitats per concentrar el vehicles i a ponent una zona de vianants fins a les
a les tardes, s’ha convertit en un nombrós grup de
façanes, de manera que la Rambla es transformarà en
volum
d’activitats
persones grans, jubilades, que ocupen el seu temps en
dues places.
del col·lectiu de Les tres plantes estaran formades per una barra més
altres afers que els ajuden a mantenir-se vives i joves.
jubilats
Ara l’oferta és àmplia i variada, des de les manualitats
compacta, que definirà la façana a llevant, on se sia la informàtica, passant per la gimnàstica, la coral, el teatre, el ball
tuarà l’escala, els serveis i les diferents dependències de mida més
o el taller de memòria, per citar-ne algunes.
petita. La resta d’edifici el formaran, en cada pis un espai polivalent
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Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries emocionen al
públic de la Canonja

La caminada de germanor la
Canonja-Constantí aplega més
de 200 persones

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van actuar el passat mes d’octubre a la sala d’actes de l’Escola la Canonja, aconseguint emocionar i fer
vibrar a un públic entregat des de la primera cançó. Van ser gairebé dues
hores de concert en el que els de l’Ebre van
presentar el seu nou treball discogràfic “No
tinc diners!”, inspirat en el que ha passat al
país durant aquests últims 8 anys.
Els Quicos són un grup de músics que es posen en el paper d’un cec i una divertida tropa
de personatges creadors d’un imaginari propi i que viuen a cavall entre la tradició i la
modernitat; frescos, entranyables i carregats
d’aquella ironia que ajuda a viure millor. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van
nàixer com a grup artístic el 15 de desembre
de 1992 en un petit concert al bar La Finestra de Tortosa. En aquests 23
anys de carretera i “4L” hi ha hagut prop de 1.700 concerts, 12 discos, 4
llibres i desenes de col·laboracions en discos col·lectius o d’altres artistes.
Tota aquesta tasca els ha fet mereixedors d’11 premis Enderrock de la
Música Catalana, 2 premis Arc, 1 premi Altaveu i del Premi Joan Amades
2013 de Cultura Popular.

Prop d’un centenar de canongins van apuntar-se a la caminada organitzada
per la regidoria de Medi Ambient del passat 29 d’octubre. Una caminada que
va sortir des de la Plaça de la O a les 9 del matí i que va arribar passades les
10 a Constantí. Allí els canongins es van trobar amb un altre grup de més de
cent veïns de Constantí, van esmorzar i van tornar cap a la Canonja amb un
guia que els va explicar detalls del recorregut. Un cop arribats a la Canonja
van visitar el Refugi antiaeri de la Plaça de la O i el Castell de Masricart. Tot
seguit van celebrar un dinar de germanor a la pista de l’Escola la Canonja.
“L’experiència ha estat molt positiva i esperem tornar-ho a repetir en uns
mesos”, comenta la regidora Glòria Virgili.

Van ser dues hores
de concert en el
que els de l’Ebre
van presentar el
seu nou treball
discogràfic “No
tinc diners!”

Camerata XXI actua
per Santa Cecília
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La secció de cordes de l’orquestra Camerata XXI, va presentar a la sala noble
del Castell de Masricart el seu programa “Els tres mosqueters”. Títol que fa
referència a les obres de Salieri, Haydn i Mozart.
La posada en escena d’aquest concert inclou diferents explicacions que anaren a càrrec del narrador David Puertas que amb els seus comentaris introductoris anava presentant les diferents melodies consistents en Arias, quartets i divertimentos dels esmentats autors.
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Presentació del llibre sobre
LA BOELLA
El diumenge 22 d’octubre, a les cinc de la tarda, tingué lloc als jardins de la
Boella la presentació de l’últim llibre del Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví, LA BOELLA, un enclavament històric, del qual en són autors Isabel
Companys Farrerons i Francesc Roig Queralt.
L’acte fou presidit per l’alcalde Roc Muñoz, acompanyat per l’actual propietari de la Boella, Jordi Miarnau Banús, els autors Isabel Companys i Francesc
Roig i l’alcalde de Vila-seca i president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet Tous, el qual realitzà la presentació del llibre.
El propietari de la Boella, Jordi Miarnau, agraí al Centre d’Estudis Canongins la tasca investigadora realitzada per tal de poder oferir aquest ampli recorregut
històric de la la seva propietat, documentalment datada des del s.XII, però amb presència d’assentament
humà des de la prehistòria. I també agraí l’extraordinària assistència de més de 250 persones que no es van voler deixar perdre
la presentació del llibre.
Francesc Roig com a president de l’entitat editora i alhora coautor del llibre
agraí les col·laboracions obtingudes per a poder portar a terme un llarg procés
d’investigació que ha durat més de deu anys i que finalment s’ha concretat en
un volum de 463 pàgines a través de les quals es relata la trajectòria complexa
d’aquest senyoriu integrat des del s.XIX al terme municipal canongí.
Per la seva part Josep Poblet analitzà amb detall cadascun dels períodes històrics que reflecteix l’estudi tot recalcant les paraules inicials del primer capítol
en el sentit que “el temps juga, gairebé sempre, a favor de la història”. Poblet
insistí en el fet que l’estudi realitzat vol ser l’aportació necessària per descobrir

totes les evidències d’un passat mil·lenari que té com a epicentre documentat
el senyoriu de la Boella, però on el lector encuriosit trobarà també el relat de
la prehistòria que aflora a través del jaciment del Barranc de la Boella, amb
gairebé un milió d’anys d’antiguitat; els assentaments ibèrics i romans, fins
arribar al s.XII amb la consolidació del que serà l’inici del senyoriu de la Boella.
Establiments de terres i d’aigües amb domini senyorial dels Robert Ginyet,
Pere de Torà, Ennec de Vallterra, els Martorell, els Montserrat, els Giminells, els Siscar i els Canals. Una llarga
seqüència de fets, circumstàncies, lluites i rivalitats per
tal de mantenir el domini d’un lloc estratègic enmig del
Camp de Tarragona. Però també amb la mirada imprescindible de futur per afrontar els nous reptes del s. XXI.
La coautora Isabel Companys detallà igualment alguns dels aspectes més rellevants que inclou l’estudi i
especificà les produccions agrícoles, les rivalitats jurídiques per a l’ús de l’aigua de les mines, les confrontacions familiars i els
principals sotracs ocasionats per les guerres dels Segadors, del Francès i de
la guerra civil de 1936.
Tancà l’acte l’alcalde Roc Muñoz tot congratulant-se de disposar al terme de la
Canonja d’una heretat històrica tan important com la Boella i explicant també
les gestions que actualment porta a terme l’Ajuntament per a poder disposar
d’un Centre d’Interpretació que faciliti la museïtzació de totes les troballes
del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella. La presentació es clausurà
amb una interpretació musical a càrrec del duet dels germans Montse Espasa
(teclat) i Pep Espasa (flauta travessera i saxofon), a més a més d’un piscolabis
per a tots els assistents i la visita a la gran maqueta ferroviària ubicada en un
dels nous espais de la Boella.

L’alcalde es va
congratular de disposar,
a la Canonja, d’una
heretat històrica tan
important com la Boella

Estudiants alemanys visiten
l’Ajuntament
El primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré Budesca i la regidora d’ensenyament, Lucía López Cerdán, van rebre un grup d’estudiants alemanys, procedents de Sittensen, que participaven en un intercanvi amb els alumnes de
4t d’ESO de l’IES Collblanc. Salvador Ferré els hi va explicar la història de la
Canonja i els hi va donar la benvinguda a la sala de plens de l’Ajuntament,
abans d’anar a visitar el Castell de Masricart.
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Benvinguda als nous nadons de la Canonja
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Salvador Ferré, primer tinent d’alcalde de la Canonja, acompanyat per altres regidors del consistori, van oferir una recepció, el passat dissabte 2 de desembre
Castell de Mariscart, a totes les famílies que s’han beneficiat dels ajuts a la natalitat i a l’adopció que atorga l’Ajuntament de la Canonja. Més d’una vintena
de famílies van sol·licitar els 150 euros per infant nascut o adoptat durant el

tercer trimestre del 2017. Durant la recepció, Ferré va manifestar que la voluntat
del govern municipal és continuar amb aquests tipus d’ajuts a les famílies, com
també seguir amb els ajuts per la compra de llibres i material escolar que cada
any es van ampliant. Després del parlament del primer tinent d’alcalde, es va fer
una fotografia al pati amb totes les famílies i, tot seguit, hi va haver un aperitiu.

Els nens
de la Canonja
celebren
el Dia Universal dels
Drets dels Infants

Presentació del POUM a
la Cambra de Comerç de
Tarragona

El passat dia 20 de novembre, es va celebrar el Dia Universal dels Drets
dels Infants. Des de fa anys es ve commemorant aquesta data en què les
Nacions Unides van adoptar la Convenció sobre els Drets dels Infants. A la
Canonja, el Casal d’infants va organitzar un acte obert a tot el municipi per
reinvindicar alguns dels drets recollits en els 45 articles que té la convenció. Una tarda centrada en l’educació, la salut, la participació, la identitat,
el joc i la protecció dels infants i joves.
Diverses entitats i serveis hi van col·laborar fent del dia, una gran festa de
la infància. Fruit d’aquella activitat, ha quedat el record d’un mural a la
plaça Ernest Lluch i un recull de propostes i dessitjos dels infants recollits
en el primer manifest del 20N a la Canonja.

L’alcalde Roc Muñoz, acompanyat de l’arquitecte municipal Miquel Orellana
van presentar fa uns dies el POUM de la Canonja a la Cambra de Comerç de
Tarragona, dins de les jornades del “Bon dia Tarragona”. Sota el títol “Quines
oportunitats generarà el POUM de la Canonja al Camp de Tarragona?”, Roc
Muñoz va deixar clar que el creixement del municipi serà sostingut i que la
indústria química podrà continuar creixent. Miquel Orellana apuntava que
“el pla general contempla diferents actuacions urbanístiques, que en el seu
conjunt permetran la construcció de 569 nous habitatges”. En un període
aproximat d’uns quinze anys, la Canonja passarà dels 6.000 habitants actuals
als 7.500. La recuperació del camí de les hortes i el creixement al voltant de la
riera de la Boella, van ser altres aspectes que va tractar l’arquitecte Orellana.
El sector químic i alguns representants municipals presents en la presentació, van lloar el nivell de consens al que s’ha arribat durant la redacció del
primer POUM de la Canonja.
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L’Escola
d’Adults inicia un nou curs
La regidoria d’Ensenyament, de l’Ajuntament de la Canonja, impulsa un nou
curs de formació d’adults al poble.
L’Escola d’Adults municipal va iniciar el curs escolar 2017-18 el passat 2 d’octubre amb el desenvolupament de diferents programes per atendre les demandes de la població en: Formació bàsica (nivells 1, 2, 3); Castellà bàsic oral
i escrit per a població estrangera; Català nivells B2 i C1 i Informàtica inicial.
Un total de 53 alumnes configuren 6 grups on objectius, continguts i metodologia són diferents i s’adapten tant al perfil de l’alumnat de cada grup com
a les inquietuds, necessitats i aspiracions dels participants.
Les motivacions que duen a la població canongina a participar-hi són diverses
i si bé l’objectiu prioritari és millorar el nivell instructiu i posar-se al dia en les
noves tecnologies per sentir-se més segura i autònoma cal afegir-ne d’altres
més subjacents com destinar un temps a un mateix, relacionar-se, sortir de
la rutina diària, exercitar la memòria i ampliar la pròpia cultura. En tractar-se
de grups reduïts afavoreix un clima familiar i un ambient molt agradable que
fa del tot efectiu l’enriquiment personal i el procés d’aprenentatge.
Endavant un nou curs!

Noves
activitats per
a la Gent Gran Activa
A principis d’octubre es va iniciar el curs de la Gent Gran Activa amb la
primera reunió informativa sobre les activitats que es realitzaran: informàtica, gimnàstica, balls, coral, sardanes, manualitats i pintura, petanca,
dominó, billar i teatre. La reunió va ser tot
un èxit d’assistència. Una de les novetats
d’aquest curs és la introducció de dues noves activitats. Per una banda el senderisme,
oberta a tots els jubilats i pensionistes del
poble, que es durà a terme els dilluns a les 9
del matí i la sortida serà des del Centre Cívic.
Cada setmana es variarà el recorregut pels
voltants del municipi. Actualment el grup ja
està format per 28 persones.
L’altre activitat és el taller de memòria “Recordem”, que es realitza els dilluns i dimarts de 15.30 a 17 hores en el Centre Cívic i és a base de jocs,
dinàmiques de grup, vídeos i música.

Una de les novetats
d’enguany és la
introducció de dues
noves activitats:
el senderisme i el
taller de memòria

Més d’un centenar de
persones planten arbres
a la Boella
El dissabte 18 de novembre la regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de la Canonja i l’entitat ecologista La Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat van organitzar una
plantada d’arbres a la Riera de la Boella.
El punt de trobada va ser la Plaça del Castell i un cop allí,
els assistents van anar caminant fins la riera acompanyats
del Mico de la Canonja i tots els joves que el segueixen,
amb música i molta gresca. Després de fer clots, plantar i
regar els arbres, la Cooperativa Entra va oferir un esmorzar
ecològic i saludable a tots els que ho van participar. L’acte
també va comptar amb la col·laboració del Punt d’Informació Juvenil (PIJ).
També hi van col·laborar ENTRA cooperativa, el Pij l a Canonja i el Mico de la Canonja
Gràcies a tots per la vostra participació. Junts contribuïm a
fer una Canonja més verda.
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La Diputació de Tarragona
subvenciona serveis

Castanyot de la
por 2017

Digitalització de la documentació de l’arxiu municipal
L’Ajuntament de la Canonja està portant a terme la digitalització de la documentació històrica dipositada en l’arxiu municipal ubicat al Patronat de
Cultura del Castell de Masricart, consistent en la preparació de la documentació, captures, tractament de la imatge, verificació de la qualitat del procés
i preservació dels fitxerts digitals resultants.
Aquesta activitat es troba finançada per la Diputació de Tarragona, després que l’Ajuntament s’acollís a la convocatòria de l’exercici 2017 per a
la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès
ciutadà, de caràcter extraordinari, essent l’import concedit 3.469,24 euros.

Enguany el Castanyot de la por va tenir com a fil conductor L’Akelarre, congregacions de bruixes i bruixots, dimonis i satanàs.... sales i passadissos ambientats terroríficament, si passaves amb èxit el recorregut t’esperava un grapat
de castanyes.
Més de 200 persones aproximadament van pasar per les instal·lacions del
Casal de la Canonja i un voltant de 30 voluntaris i voluntàries van col·laborar
en la seva realització.
Un any més, va ser tot un èxit, una activitat impulsada per la Regidoria d’Acció
Social i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja on van participar els infants del Casal, els i les joves del PIJ i la gent gran activa.

Serveis de socorrisme de la piscina municipal
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Canonja una
subvenció per finançar actuacions de protecció de la salut pública per la
seguretat a les zones de bany, concretament, pels serveis de socorrisme
efectuats durant la temporada de piscina al Poliesportiu municipal. L’import
de subvenció concedida és de 7.660,00 euros.

La Canonja acull un any més
el Teatre Màgic
Make Some Halloween Fest
La primera festa de joves per la nit del dia 31 d’octubre. Una festa organitzada
per la Regidoria de Joventut, conjuntament amb MKSN, que es va encarregar
de tota la gestió perquè surtís amb èxit.
Un total de 250 joves van gaudir d’aquesta nit que va estar amenitzada per Dj
Dirty i Dj Bofarull entre altres.

Els passats dies 9 i 10 de novembre, la sala noble del Castell de Masricart i la
sala d’actes de l’escola es van omplir un cop més d’elements màgics que van
fer les delícies de grans i petits. Ambdós espectacles, adreçats al públic familiar formen part de l’etapa canongina d’aquest festival de màgia que enguany
acull noms com el de Juan Tamariz.
Al nostre poble, els representants d’aquest festival foren Gonzalo Albiñana
amb “La vuelta al dia en 80 mundos” i Pepe Lirrojo i Pepín Banzo que foren els
encarregats de la gala màgica.
La Canonja, es va convertint d’aquesta manera en referent dels festivals de
màgia que té el seu punt més àlgid en la celebració en el nostre poble de l’Impossible, que l’any 2018 es portarà a terme els dies 6, 7 i 8 d’abril.
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Els efectes del temporal
d’octubre a la Canonja
La forta tempesta de pluja i vent del passat 18 d’octubre que va arrasar el
Camp de Tarragona, també va afectar greument el nostre municipi, ocasionant nombrosos desperfectes, amb desenes d’arbres caiguts, desperfectes a
mobiliari urbà i edificis municipals, façanes i altres afectacions en vivendes
privades.
La gran alarma social que va provocar el temporal entre els veïns, va provocar
una gran quantitat de trucades al telèfon de la Guàrdia Municipal.
Gràcies a la ràpida i eficaç actuació dels agents de la Guàrdia Municipal, dels
treballadors de la Brigada i dels voluntaris de Protecció Civil, en poques hores
es va tornar a la normalitat i es van netejar els carrers de tota la brutícia i les
branques caigudes durant la tempesta.
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36%
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2%

0%
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Inversions reals
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26%

Actiu financers

1%

0%
21%
Bens corrents
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Impostos
directes

PRESSUPOST
D’INGRESSOS

Rebuig71%

8%

Remuneracions
de personal

En el darrer ple de l’any 2017, l’Ajuntament va aprovar el pressupost municipal per al 2018, que importa 13.307.150,00 euros.
Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:
1 Amortització de l’endeutament
L’Ajuntament de la canonja no té deute bancari. Consegüentment, no ha
d’amortitzar deute durant aquest any 2018.
2 Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 413.400 euros en l’àrea de Seguretat Ciutadana, el qual està integrat per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil.
L’import es desglossa de la següent manera:
• Administració general seguretat i protecció civil: Importa 65.300 euros
i inclou les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions,
serveis de grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i inversions.
• Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 344.200 euros i
inclou les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses
per al funcionament del servei.
• Protecció Civil: import de 3.900 euros i inclou les despeses de funcionament del servei.
3 Urbanisme, serveis públics i vies públiques
L’import pressupostat per l’àrea d’urbanisme, el qual inclou el departament
administratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 666.100 euros,
l’àrea d’accés als nuclis de població, la qual importa 36.300 euros i l’àrea de
pavimentació de vies públiques, la qual ascendeix a 677.700 euros.
S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, administratius i de la brigada municipal, les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions de la brigada, subministraments diversos i subvencions per arranjament d’edificis.
L’àrea d’accés a nucli de població inclou la inversió “rotondes d’accés al nucli
urbà”, la qual importa 36.300 euros.
El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació, conservació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà, el manteniment del semàfors i, per aquest any 2018, el projecte de renovació de l’inici
del carrer Marina i del Carrer Ponent, el projecte de millora del C/ Marian Fonts
i Ciurana (davant Correus).
4 Neteja viària
L’àrea de neteja viària, la qual importa 294.500,00 euros, inclou, entre d’altres,
les despeses de neteja via pública i de la deixalleria municipal.

Transferències
corrents

10%

1%

16%

Pressupost municipal per a
l’exercici del 2018
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Taxes i altres
ingressos

Passius
financers

1%
0%

Transferències
de capital
Ingressos
patrimonials
Actius
financers

Ingressos (en euros)
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

Capítol I

Impostos directes

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

869.050,00

Capítol IV

Transferències corrents

1.394.700,00

Capítol V

Ingressos patrimonials

112.000,00

Capítol VII

transferències de capital

100.000,00

Capítol VIII

Actius financers

Capítol IX

Passius financers
TOTALS

Despeses

PRESSUPOST GENERAL

9.435.800,00
205.000,00

60.000,00
1.130.600,00
13.307.150,00

(en euros)

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

Capítol I

Remuneracions de personal

9.435.800,00

Capítol II

Béns corrents i serveis

2.116.050,00

Capítol III

Despeses financeres

2.804.950,00

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Fons de contingència

Capítol VII

transferències de capital

Capítol VIII

Inversions reals

3.428.900,00

Capítol IX

Actius financers

60.000,00

TOTALS

PRESSUPOST GENERAL

8.000,00
4.798.750,00
90.500,00

13.307.150,00

5 Cementiri Municipal
L’àrea de Cementiri i serveis funeraris importa 74.500 euros i inclou les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per aquest any
2018, l’adquisició de finques per iniciar el projecte d’ampliació del cementiri
municipal.
6 Enllumenat públic
L’àrea d’enllumenat públic importa 238.000 euros i inclou les despeses de
conservació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en enllumenat
i el subministrament elèctric.
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7 Parcs i jardins i entorn verd
L’àrea de parcs i jardins importa a 222.000 euros i inclou les despeses de conservació i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la Riera.
8 Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
L’àrea de serveis socials, la qual importa 645.400 euros, inclou les despeses
en retribucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions,
el contracte programa de col·laboració amb el Consell Comarcal, les despeses
relatives al Casal d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a entitats, d’ajuts bàsics a la llar i d’urgència i el servei d’assessorament jurídic per a
polítiques socials d’habitatge.
L’àrea de Joventut importa 80.450 euros, destinat íntegrament al funcionament del PIJ i activitats destinades als joves del poble.
L’àrea d’Ocupació importa 132.000 euros. En aquesta àrea s’inclouen les
despeses de funcionament del servei, els cursos d’ocupació (10.000 euros),
projectes d’ocupació (60.000 euros) i subvencions per foment de l’ocupació
(60.000 euros).
9 Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 436.050 euros per
l’àrea educativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de l’escola, les despeses de conservació i manteniment i funcionament de les escoles, les
subvencions per ajuts escolars (50.000 euros), subvencions a entitats educacionals (60.950 euros) i les despeses relatives a l’Escola d’Adults (55.100 euros).
10 Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del patrimoni
històric i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ascendeix a 2.005.100 euros,
la qual inclou les despeses en el departament de cultura i les despeses de
funcionament del Patronat de Cultura i de la biblioteca municipal, les subvencions a entitats culturals i la previsió de 800.000 euros per al projectes de
rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó Canongí.
L’àrea d’equipaments culturals importa 639.000 euros, la qual inclou les despeses de conservació, manteniment i funcionament de les instal·lacions i la
previsió de 625.000 euros per la segona fase del projecte del Centre interpretació de la Boella.
L’Ajuntament ha destinat 45.000 euros en la Protecció del patrimoni històric (Jaciment del Barranc de la Boella i Refugi antiaeri de la plaça de la O) i
257.600 euros en festes populars (Sant Sebastià, 15 d’abril, Festa Major d’estiu, Parc de Nadal, Cavalcada de Reis).
11 Esports
L’àrea de d’Esports, que importa 1.085.700 euros, inclou les subvencions a entitats esportives (41.500 euros), retribucions salarials, despeses de conservació
i manteniment i funcionament del poliesportiu, del camp d’esports, piscina
municipal i pista d’skate i inversions diverses.

12 Societat de la informació
És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament,
el pressupost ascendeix a 50.600 euros destinats a la confecció i edició del
Butlletí municipal i a la contractació de publicitat als mitjans.
13 Òrgans de govern i Administració general
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració, secretaria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funcionament i gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un import global de 1.658.250 euros.
14 Participació Ciutadana
Aquesta àrea, dotada amb 213.500 euros, contempla les iniciatives de participació de la ciutadania en la presa de decisions municipals, incorporant en aquest
pressupost un increment important degut a la consignació de 200.000 euros
que es destinaran a propostes d’inversió triades pels canongins i canongines.
15 Jutjat de Pau
Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funcionament del Jutjat de Pau i importa 62.500 euros.
16 Transferències a l’Ajuntament de Tarragona
Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als convenis
signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats a través
l’ens tarragoní (EMT, 450.000 euros i el servei de recollida i gestió de residus
urbans, 527.000 euros), i els acords econòmics de la segregació, 3.125.000,00
euros, corresponents al 37% dels tributs del nucli químic. El pressupost consignat per a les transferències a l’Ajuntament de Tarragona per tots els conceptes abans citats ascendeixen a 4.140.000,00 euros.
PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2018
1. Pavimentació Rbla. 15 abril, amb un import de 196.700,00 euros.
2. Projecte renovació inici C/ Marina, amb un import de 175.000 euros.
3. Projecte renovació inici C/ Ponent, amb un import de 108.000 euro.
4. Projecte de millora C/Marian Fonts i Ciurana (davant Correus), amb un i
import de 20.500 euros.
5. Projecte Rehabilitació Orfeó Canongí, amb un import de 800.000 euros.
6. Reforma dependències Serveis Socials, amb un import de 182.000 euros.
7. Centre interpretació la Boella, amb un import de 625.000 euros.
8. Poliesportiu lleuger, amb un import de 605.000 euros.
9. Projectes de participació ciutadana, amb un import de 200.000 euros.
10. Rotonda accés al nucli urbà, amb un import 36.300 euros.
11. Parc d’agility, amb un import 30.000 euros.
12. Radars Pedagògics, amb un import de 10.000 euros.
13. Projecte carregador vehicles elèctrics, amb import de 10.000 euros.
Al portal de transparència de la web municipal www.lacanonja.cat hi podeu consultar tot el detall.
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Concert de nadal
L’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, dirigida pel Canongí Dani Espasa serà
la formació encarregada enguany de fer arribar la seva música a les diades
nadalenques de la Canonja.
El conjunt ha actuat en importants sales i festivals d’Europa com ho són els de
Halle, Praga, Olomouc, Madeira, Sevilla, Santander, Santiago de Compostela,
Lugo, Madrid, Peralada, Torroella de Montgrí i Barcelona. Des del 2016, entre
juny i juliol, ofereixen el Festival Vespres d’Arnadí a l’església de Sant Felip Neri
de Barcelona amb una gran èxit de públic i ressò a la premsa catalana.
El concert que porten a la Canonja ens mostrarà l’essència de la música de
Bach, i en podrem gaudir el dia 28 de desembre a les vuit del vespre a l’església de Sant Sebastià.
anunci revista.pdf

Parcde Nadal
1

30/11/17

2017

Rah Mon Roma ens presenta un conjunt de cançons populars del cicle
d’hivern que juntament amb composicions pròpies conformen el repertori
d’aquest concert lúdic.
Es tracta d’un espectacle que té tres elements
molt significatius: “visuals” perquè un suport
gràfic amb projeccions el complementa,
“dinàmic” pels ingredients de la proposta i
participatiu, amb recursos musicals variats,
jocs i contes. Ideat per a públics infantils i
familiars.
Organitzat per l’Ajuntament de la Canonja i el Patronat de Cultura del Castell de Masricart, es podrà gaudir de manera gratuïta el dia 30 de desembre
a les 6 de la tarda al saló d’actes de l’escola de la Canonja.

És un espectacle
amb tres elements:
visual, dinàmic i
participatiu

Poliesportiu de

Desembre

CADA DIA A LES 7 DE LA
FI DE FESTA

la Canonja

TARDA
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29
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Diables de la Canonja
al

Aula de música tradicion
i popular “El tecler”

10 anys de Parc de Nadal

i nenes
Activitats adreçades a nens
d’entre 3 i 12 anys
HORARIS I ENTRADES

Horari al públic: d’11 h a
i de 16.30 h a 19 h

Organitza:

Regidoria
de Cultura
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ndres dia 29 Entrada solid
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ra solidària.
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o sabó de rentar roba.
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la Canonja
s
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a
ats
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Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
la Regidoria d’Esports
La Regidoria de Joventut,
Gestió tècnica: En xarxa

,
ción Socio-Cultural Gitana
caballo de la Canonja, Asocia
Canonja,
Bisbe Borràs, Amigos del
uial, Club Excursionista la
Agrupament Escolta i Guia
de la Canonja, Caritas parroq
l’Esperança,
ge i sostenibilitat, Diables
d’Infants Mare de Déu de
Llar
ja,
Canon
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de
la
La Canonja 3 poble paisat
l’Esco
ja,
iació de Mares i Pares de
Pública, Escola de la Canon
Col·lectiu de Dones, Assoc
mació Juvenil, Biblioteca
sió de Carnaval, Punt d’Infor
ja, Club BTT la Canonja,
Escola “La Canonja”, Comis
tecler”, Amigats de la Canon
a tradicional i popular “El
l
Infanti
Beat Dansa, Aula de músic
Casal
–
Obert
Gran Activa i Centre
Mico de la Canonja, Gent

Entitats col·laboradores:

Trobareu més informació

L’any 2008, des de la Regidoria de Cultura es va iniciar el que aleshores era
una nova activitat a la Canonja, però que responia a la demanda de molta
gent del nostre poble i també a una voluntat de proporcionar als nens i
nenes de la Canonja un espai d’esbarjo en unes dates tan assenyalades.
Des d’un inici, han estat moltes les entitats
canongines que s’han volgut afegir a participar en aquesta activitat i també, darrerament, diverses empreses del nostre entorn hi
donen suport.
El parc obrirà al públic tres dies, matí i tarda, 27, 28 i 29 de desembre. Enguany, s’ha
substituït l’espectacle d’animació final amb
actuacions més diverses: Xarangues, coreografies i música tradicional,
constituint aquesta la diferència més significativa respecte a d’altres anys.
També, es manté l’entrada solidària del darrer dia amb Càritas la Canonja.

El parc obrirà al
públic els dies
27, 28 i 29 de
desembre, matí i
tarda

14 h

Preu:
Dimecres dia 27: 3€
Dijous dia 28: 3€
ia
Divendres dia 29: entrada solidàr
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Encesa de llums
al pati del Castell

Tast de cerveses per
acabar el 2017

Prop d’un centenar de persones es van apropar el divendres 1 de desembre
al Pati del Castell de Masricart per assistir a l’encesa simbòlica dels llums
de Nadal. Una activitat que va anar acompanyada de la cantada de nadales
per part de la coral de la gent gran i les veus dels nens i nenes de l’Escola la
Canonja. També van estar-hi presents els joves de l’associació ‘El Micu de la
Canonja. La celebració va cloure amb un repartiment de coca gratuïta.

L’àrea de joventut de l’Ajuntament ha organitzat pel
proper 30 de desembre, a dos quarts de nou del vespre, un tast de cerveses
“Industrials vs Artesanals” a l’Orfeó Canongí. L’activitat va dirigida als majors de 18 anys i cal inscriure’s prèviament al PIJ. El preu és de 7 euros (cata
+ pica pica +DJ). Les places són limitades.

La nit més
màgica de
l’any
Les festes nadalenques són unes de les dates més esperades pels menuts de
la casa. I no només per les grans reunions familiars sinó per l’arribada dels
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. A la Canonja, alguns dels patges reials
ja tenen programat arribar el dia 30 de desembre per recollir les cartes amb
els desitjos dels infants. A les 11 del matí els estaran esperant al Castell de
Masricart. Uns dies més tard, el 5 de gener, Ses Majestats arribaran puntuals a la seva cita amb tots els canongins i canongines. Primer arribaran els
patges a l’Ajuntament per agafar la Clau del poble. Ja amb la clau aniran a
buscar als Reis Mags que entraran a la Canonja amb el seu seguici, acompanyats de timbals i gralles, pastorets, balls, xanquers, pastorets, foc... per
convertir la nit del 5 de gener en la nit més màgica de l’any

Activitats de la
Biblioteca per Nadal
El dimecres dia 13, visitarà la biblioteca el narrador Blai Senabre que ens presentarà “Contes a Palau” on ens parlarà de les estranyes i divertides aventures
que protagonitzen els reis de contes.
El senalló, es reprendrà el dia 7, de febrer, coincidint amb el primer dimecres
de mes.
Unint-nos amb la jornada solidària amb Càritas dins del Parc de Nadal, la biblioteca posarà a la venda a preus molt assequibles un lot de llibres provinent
de diverses adquisicions que tot i ser títols d’actualitats no tenen lloc a la
nostra biblioteca per tractar-se en la majoria de casos d’exemplars repetits.
Com és habitual, la Biblioteca obrirà en horari especia durant les festes de Nadal. El divendres 22, obrirà només al matí i l’última setmana de desembre, 27,
28 i 29, estarà tancada, mantenint però un estand al parc de Nadal. La primera
setmana de gener, els dies 2, 3, 4 i 5, obrirà en horari de matí. El dilluns dia 8,
la biblioteca reprendrà el seu horari habitual.
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L’Ajuntament aprova el projecte
d’un equipament d’usos polivalents
El plenari de l’Ajuntament de la Canonja celebrat el passat 30 de novembre va aprovar, de forma inicial, el projecte bàsic i d’execució d’un
equipament d’usos polivalents a la Rambla 15 d’abril. Aquest equipament
serà destinat a l’activitat del col·lectiu de la gent gran i altres serveis que
es considerin necessaris.
També en aquest pel es va aprovar la proposta d’acord relativa a les tarifes de subministrament d’aigua i clavegueram per a l’exercici 2018. Pel
que fa a les tarifes de clavegueram, es produeix un increment percentual
del 4%, i respecte de l’aigua, s’augmenta la tarifa mitjana en un 1,24%.
Cal recordar que aquestes tarifes portaven 4 anys congelades.

t

6

Un altre de les propostes aprovades en el plenari de novembre va ser la
que regula la concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la Canonja. Aquesta subvenció s’ha
ampliat a altres carrers que l’any passat no contemplava, com són: Masricart, Raval, Marina, Avinguda de la Florida, Antoni Brosa i Plaça Mestre
Gols.
Un dels punts importants de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost municipal per l’any 2018 que ascendeix a 13.307.150,00 euros i que
contempla un capítol d’inversions de gairebé 3,5 milions d’euros, sense
deixar de banda la vessant social.

Agrupa els teus tributs
municipals i paga a
terminis, sense interessos
BASE-Gestió d’ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona que s’encarrega de gestionar ingressos per delegació d’ajuntaments, ens independents i altres
administracions. Actualment és responsable d’aquesta funció a la majoria de municipis de
les comarques de Tarragona.

El Compte de Pagaments
Personalitzat es pot
sol·licitar via telemàtica
a la web de BASE o bé
en qualsevol de les seves
oficines

El Compte de Pagament personalitzat de BASE permet
agrupar diferents tributs municipals en un compte
comú i fragmentar el pagament en 9 mensualitats, de
febrer a octubre.

Els tributs que es poden agrupar són: l’impost sobre
béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica (VTM) i l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE). També les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament de l’aigua.
El Compte de Pagaments Personalitzat es pot sol·licitar via telemàtica a la web
de BASE (www.base.cat) o bé en qualsevol de les seves oficines.
Les altes al sistema entren en vigor d’un exercici per l’altre. És a dir, les sol·licituds admeses fins a 31 de desembre començaran a pagar els tributs d’aquesta manera durant l’any
següent.

www.base.cat
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La Canonja vista pels escolars, La segona edició dels
exposició i llibre
Pressupostos Participatius
El proper dilluns 18 de desembre a dos quarts de sis de la tarda tindrà
arriba amb novetats
lloc a la sala d’exposicions del Castell de Masricart, la inauguració de
l’exposició de tots els treballs que, a iniciativa del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví en col·laboració
amb l’escola La Canonja, han realitzat els
alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària sobre el tema genèric la Canonja vista pels
escolars.

La selecció dels
tretze millors treballs
serà la que formarà
part del Calendari
2018 del Centre
d’Estudis Canongins

La selecció dels tretze millors treballs serà
la que formarà part del Calendari 2018 del
Centre d’Estudis Canongins, que enguany
incorporarà una nova estructura del seu
calendari per tal de donar una nova manera de percepció visual als treballs que un jurat d’artistes canongins
ha seleccionat. En aquest mateix acte es procurarà presentar també el
calendari 2018 del Centre d’Estudis Canongins.
L’exposició estarà oberta al públic fins al dissabte 27 de gener
El dimarts 16 de gener a dos quarts de sis de la tarda, a la sala noble del
Castell de Masricart, es durà a terme la presentació del llibre editat pel
Centre d’Estudis Canongins que aplegarà tots els treballs realitzats pels
alumnes participants i que serà regalat a cadascun dels alumnes com
a record i agraïment per la seva participació. Amb aquesta iniciativa el
Centre d’Estudis Canongins continua en la línia d’incentivar la vinculació dels joves a la realitat cultural, urbanística i monumental del poble
de la Canonja per tal que se’l sentin seu, el visquin amb més intensitat i
coneixement i se sentin orgullosos del poble on viuen.

Amb la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevingui un procés participatiu continuat al municipi, engeguem la segona edició amb diverses novetats incorporades arrel de la valoració de l’anterior edició.
Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada
al municipi de 16 anys o més la capacitat de decidir com es destinaran 200.000
euros de la partida d’inversions del pressupost municipal per l’any 2018.
El procés serà molt similar al de l’any passat però amb la novetat que enguany
introduïm una nova etapa que anomenarem “Prioritza les propostes”. Aquesta
fase de debat ciutadà permetrà que totes aquelles persones que han presentat
propostes puguin debatre-les en una sessió conjuntament i seleccionar-ne un
màxim de 50 que seran les que passaran a la següent fase.
Aquest debat permetrà fer una reflexió compartida entorn aquelles propostes
que poden ser més beneficioses per al global del municipi, duent a terme així
una activitat de responsabilitat comuna.
El debat i la selecció s’organitzarà a través de dinàmiques participatives que
permetin tenir en compte totes les opinions i tenir en compte criteris de bé
comú per a la selecció final.
Un altre novetat serà el vot telemàtic a través del web municipal mitjançant
un procés de registre.
CALENDARI DEL PROCÉS
FASE 1 Difusió inicial
FASE 2 Fes propostes
FASE 3 Prioritza les propostes
FASE 4 Estudi viabilitat de les propostes
FASE 5 Votació popular
FASE 6 Tancament i avaluació del procés
SESSIÓ RETORN

desembre 2017 – gener 2018
22 gener – 4 febrer 2018
13 febrer 2018
febrer – març 2018
15 – 22 abril 2018
maig 2018
2 de maig 2018

Properes obres a la Canonja
Durant els propers mesos s’iniciaran algunes obres previstes per aquest
exercici, com són: la reforma del bar restaurant i accessos del Poliesportiu,
la construcció del rocòdrom, la construcció del nou bloc de 136 nínxols
al cementiri municipal, la construcció de la cuina de l’escola i l’execució
de l’anella verda, aquests dos últims projectes són els guanyadors de la
passada edició dels pressupostos participatius.
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Festa major 2018
Com cada any, després de les festes de Nadal, els canongins continuem amb la
Festa Major d’hivern, en honor a Sant Sebastià. En el moment del tancament del
butlletí municipal, aquest és el programa provisional de la Festa Major 2018 que
començarà el dijous 18 de gener i acabarà el diumenge 28 de gener.
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2018
Dijous 18 de gener
6 de la tarda
Davant de l’Ajuntament
XXII Baixada de Carretons Infantil
A continuació
Baixada jove
Divendres 19 de gener
A les 7 del vespre
A l’església de Sant Sebastià
Concert de Cant Gregorià i Polifonia
A càrrec d’Eschola Gregoriana
Ut Mi Fa i Cor Arsmusica

A les 7 de la tarda
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Maravella
A 2/4 de 12 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Ball amb Orquestra Maravella
Final Dj. jove

A 2/4 de 12 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Ball amb Orquestra Cimarrón

Diumenge 21 de gener
A partir de les 10 del matí
Al parc al voltant del cementiri
Exposició canina
a càrrec de la Reial Societat Canina de
Catalunya

Dissabte 20 de gener
A les 12 del migdia
A l’església de Sant Sebastià
Missa solemne
Amb la participació de la Coral Nova Unió de
Vila-seca

D’11 del matí a 2 de la tarda
A la plaça de la O
Passeig en segways
Cal inscriure’s amb anterioritat a
www.mclacanonja.net
A càrrec del Motor club la Canonja

A continuació
Processó pels carrers de la vila amb
l’acompanyament del seguici de Festa Major
Ballada de gegants davant de l’Ajuntament
Sardanes
Amb la cobla Cossetània
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Correfocs infantil dels Diables de la Canonja

6 de la tarda
Recorregut: Sortida de davant de
l’Ajuntament, C. Bisbe Borràs, Sant Sebastià,
Plaça de la O, Carrer Ravaleta, C. Nou, Raval

7 de la tarda
A la sala d’actes de l’Escola la Canonja
Teatre amb “Las Chicas de oro”
Divendres 26 de gener
7 del vespre
Castell de Masricart
Xerrada sobre l’òpera “Romeo i Julieta”
A càrrec de Pol Avinyò Rosselló
Historiador especialitat en música i divulgació
d’òpera

Dissabte 27 de gener
12 del migdia
A la sala d’actes de l’escola
Teatre per a tots els públics
Quo no Vadis, de la companyia La Pera
Llimonera
De 4 de la tarda a 8 del vespre
A l’institut Collblanc
XII Torneig escolar de Tennis Taula Sant
Sebastià
Organitza: Associació Esportiva de l’Institut
Collblanc
11 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Nit jove
Diumenge 28 de gener
A partir de les 10 del matí
Al Sector Nord
XXIV Cros Sant Sebastià
XXXIV Cros Col·legi Aura
XXII Cros Comarcal del Tarragonès
A 2/4 de 3 de la tarda
Al Poliesportiu Josep Canadell Veciana
Escudella popular
Música en viu
Venda d’entrades fins el dia 25 (o completar
aforament) al mateix poliesportiu
Preu 9 euros, inclou plat commemoratiu

Tots els actes son gratuïts excepte els que
s’indiqui el contrari

Pressupostos de present amb mirada de futur
En el darrer ple del passat dia 30 de novembre,
l’equip de govern de l’ajuntament haurem portat
per al seu debat i posterior aprovació el projecte de
pressupostos municipals per al proper any 2018.
Un pressupost que ascendeix a poc més de 13 milions d’euros i presenta en relació a l’anterior de 2017
un decreixement del 1.32 %, i que compleix amb totes les premisses d’estabilitat pressupostària i regla
de la despesa en la seva aprovació inicial.
Amb uns ingressos previstos, sense incrementar la
pressió fiscal a les famílies, que s’han establert amb
criteris de prudència i racionalitat i en base a la liquidació pressupostària de 2016 i l’avançament de
liquidació de 2017.
Un any més destaca un gran esforç inversor de gairebé 3 milions i mig d’euros, que es preveu portar
a terme amb recursos propis i que es destinaran
a projectes rellevants per millorar el nostre poble,
entre els que destaquen: la pavimentació del tram
central de la Rambla 15 d’abril, el projecte de renovació de l’inici del carrer Marina, la renovació del
carrer Ponent per convertir-lo en carrer de platafor-

Montserrat
Tomàs Macias

Pressupostos del poble i per al poble”
Aquests darrers dies al consistori hem estat debatint
i treballant els pressupostos del proper exercici
2018. A la Canonja tenim la sort de ser un municipi
que treballa amb un pressupost del voltant dels 13
milions d´euros, una quantitat que ens permet fer
moltes coses i així queda plasmat.
Tot i amb això hem trobat que els pressupostos tenen una desigualtat en les partides gens satisfactòries segons el nostre partit. Ens agrada que a la
Canonja s´inverteixi en infraestructures i actuacions
com el Centre d’Interpretació de la Boella, la remodelació de l´Orfeó, el nou Centre Cívic o millores de
pavimentació... però no quan es destina la major
part del pressupost a aquest tipus d´actuacions. Hi
ha partides socials que són molt escasses, inexistents o simplement no s´han incrementat als darrers anys. Hem de tenir clar, que els pressupostos
son del poble i per al poble! Actualment, les partides destinades a ajudes socials, están única i exclusivament dirigides a familíes amb ingressos molt
reduïts... però què passa amb les famílies que, tot
i no estar al llindar de la pobresa, tenen sous estandar, mitjans... els anomenats “mileruristes” que
solem ser el grup majoritari i que ningú té en compte? Aquest col·lectiu no es troba en la pobresa però
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Salvador Ferré
Budesca

ma única, el projecte de millora del carrer Marian
Fonts (Davant Correus), la rehabilitació de l’edifici
de l’Orfeó Canongí, la reforma del l’edifici del Centre
Cívic, la segona fase del Museu del Mamut, el projecte de poliesportiu lleuger, la millora de rotondes
accés al nucli urbà, un parc caní agílity, i la instal·lació de radars pedagògics.
També s’inclou una partida de 200.000 euros per a
que la ciutadania pugui decidir com invertir-los en
el projecte de pressupostos participatius que ja vam
iniciar l’exercici anterior.
El pressupost també contempla actuacions destacades en el manteniment, conservació i millora de
l’edifici de l’escola on es preveu destinar gairebé
150.000 euros, a part de les despeses de funcionament, neteja i subministraments energètics i d’aigua. També cal destacar aquest àmbit l’increment
dels recursos destinats a la Llar d’infants per garantir el finançament necessari per al seu funcionament de manera que això suposi una repercussió
positiva pel que fa al cost del rebut a les famílies.
Es continuarà incidint en polítiques socials per donar
suport i atenció als col·lectius més desfavorits (l’àrea
de serveis socials importa 650.000 euros) i també en
les línies d’ajuts i subvencions a les famílies iniciades
en anys anteriors i que continuarem ampliant. També
seguirem invertint en fomentar l’ocupació amb recursos destinats a la inserció laboral i cursos i projectes d’ocupació que ascendeixen a 132.000 euros.
Mantindrem i incrementarem les subvencions a entitats per a que puguin continuar amb la seva tasca
de promoure un poble viu i cohesionat socialment.
Seguirem, també, donant suport a les petites em-

preses a través de les línies d’ajuts per creació
d’ocupació, implantació de nous negocis i retolació
d’establiments.
En definitiva, un pressupost que no fa més que reflectir el nostre full de ruta per aquest proper 2018
que en no té altre objectiu que continuar el camí
començat a l’inici de mandat d’acord amb el programa electoral amb el que ens vàrem presentar fa
dos anys, amb l’objectiu clar d’aprofundir en 3 premisses que són les tres potes en la que es basava el
nostre compromís amb la ciutadania de la Canonja:
-Inversió en la creació de les infraestructures necessàries per al present i el futur del nostre poble.
- Atenció a la ciutadania, de manera especial a les
persones i famílies en situacions d’especial atenció.
- Suport a les entitats i a les petites empreses.
Aquests són els tres pilars bàsics sobre els quals se
sustenta el treball bàsic i del dia a dia de l’equip de
govern municipal.
En qualsevol cas, un pressupost equilibrat, un pressupost amb visió clara, de complir pla de mandat i
fins i tot anant molt més enllà. Un pressupost amb
el que anar dotant al nostre municipi d’infraestructures necessàries per donar el millors serveis a la
ciutadania corregint les carències que encara arrosseguem de l’època de la nostra annexió a Tarragona
i que hem d’anar progressivament i amb decisió solucionant. Un pressupost que pretén donar cobertura i cohesió social, amb l’increment de les partides
d’assistència al ciutadà i un pressupost que dona
contingut, força i validesa amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida per a tots i totes els
que vivim a la Canonja.

també els costa, en determinades ocasions, arribar
a final de mes. Si més no, també respirarien millor
si part dels diners que recapta l´ajuntament es destinessin a ajudar-los. Aquest grup és l´etern oblidat
als pressupostos canongins, i des del nostre partit
no ens cansarem de reivindicar que els diners han
d´arribar a tothom!

Ja que veiem que el cost del subministrament elèctric és força elevat, al cómput total dels pressupostots suposen vora uns 280.000 euros, demanem
incorporar una partida per fer el canvi de bombetes
incandescents a bombetes led, tant a il·luminació
pública com a l’interior d´edificis públics. Seria interessant fer una forta inversió ara, que ens garantitzi
una reducció del consum elèctric als futurs pressupostos bastant considerable!

Per això hem presentat un paquet de canvis pressupostaris, que si bé ja ens han dit que no es tindran en compte pels pressupostos, us els volem fer
arribar igualment i fer-vos la promesa que no ens
cansarem de defensar-los.
PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES QUE PROPOSEM QUE
S´EXCLOGUIN:
Algunes partides destinades a la remedelació de
paviment, valorades en 500.000 euros. L´adquisició de finques per l´ampliació del cementiri: 58.000
euros, no es preveu necessari fins a com mínim 7
anys vista.
Donades els les circumstàncies de la recent adquisició de la nau de la Cooperativa, a la qual encara
no s´ha determinat quin ús se li donarà, podríem
estudiar la viabilitat d´utilitzar-lo per festes i demés
actes, en subsitució de l’actual espai al pavelló, i per
tant demanem que es retiri dels pressupostos de
2018 la partida de 605.000€euros destinada a tancar
la pista de l’escola per crear un Poliesportiu Lleuger.

El desequilibri pressupostari entre les inversions
destinades a infraestructures i les destinades a ajudes i serveis socials és massa desproporcionada. Es
destinen només 127.000 euros a ajudes socials (incloent els 60.000 euros que paguem al Consell Comarcal per la part que ells gestionen), 70.000 euros€
d´inversió en foment de l´ocupació, i només 4.000
euros en ajusts per lloguer de vivendes. Aquests
són els que més ens sorprenen, ja que s´arriben a
destinar 48.200 euros a “actes protocolaris” i només
4.000 euros a ajudes de lloguer, tenint en compte el
greu problema que hi ha a la Canonja amb els pisos
de lloguer: pocs i cars.

El sumatori total ascendeix a 771.000 euros. Des del
Grup Municipal del PDeCAT a la Canonja, creiem
que hi ha partides més necessàries i que es troben
més desequilibrades, on seria necessari fer una inversió més forta.

Resumint: dels 3M d’euros d´inversions reals, estem
parlant que només es destinen uns 200.000 euros
a ajudes directes als ciutadans de La Canonja... ens
sembla completament insuficient. S´hauria d´incrementar considerablement aquesta partida i així podríem ajudar a les famílies a passar menys penúria
en époques crítiques en que s´han de fer esforços
econòmics importants com ara: els rebuts de gas
i llum durant l´època d´hivern, la compra total de
llibres i material escolar al setembre, la subvenció
de la quota de la Llar d´Infants, o matrícules i equipacions d´activitats extraescolars...

PARTIDES QUE CREIEM QUE S´HAURIEN D´INCORPORAR:

És lícit i lluitarem per aconseguir-ho!
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Joan Pons
Solé

Des de la radicalitat democràtica
Ens definim com a radicals, sí, radicals perquè
venim de les arrels. Unes arrels que s’aferren
amb força a la defensa dels drets socials, dels
drets de les treballadores, dels drets de la natura que ens sosté i ens alimenta, del feminisme i de l’autodeterminació dels pobles. També
d’unes arrels que s’aferren a la denúncia contra el feixisme, el totalitarisme, la corrupció, la
privatització dels serves públics, la repressió i
el bloqueig de les llibertats essencials.
Serà amb aquesta radicalitat democràtica
que la CUP continuem el camí per assolir la
independència dels Països Catalans. El nostre
full de ruta sempre ha estat clar: augmentar
la base social favorable a l’autodeterminació,
guanyar la independència als carrers i traduir
tot això a les institucions. Crec que no podem
negar que hem assolit els tres reptes, tot i així
la repressió de l’estat espanyol que ha actuat

Mª Encarnación
Quílez Valdevira

Somos decisivos
Un buen amigo nos canta en una de sus canciones: “somos la suma del tiempo que nos
dedicaron”, y así es. Es la única explicación
que se puede dar a que pensemos tan distinto
en las mismas circunstancias.
En pocos meses se nos ha puesto la casa patas arriba, desconcierto, temor, incertidumbre
por el futuro, muchos trazándose un plan distinto para sobrevivir, angustia, mucho dolor,
desconfianza y resquemor. Resquemor es el
sentimiento de malestar que no se exterioriza y que produce desasosiego y resentimiento. Creo que puede ser la mejor definición
para estos momentos. En definitiva, conflicto
traspasado a donde no debería haber sido,
18

amb violència a cop de porra, amb mil ferits
per defensar el referèndum, amb enjudiciaments que han comportat la presó preventiva per suposats delictes polítics, amb l’exili de
part del Govern de la Generalitat escollit democràticament i amb la persecució de les idees i la llibertat d’expressió. Tot això, gràcies a
l’empara del PP, Ciudadanos i el PSOE-PSC, ens
aboca a unes eleccions el proper 21 de desembre que de normals no tindran res.
La CUP seguim dempeus i sense por, perquè
coneixem de primera mà les conseqüències de
la repressió i som conscients que ens enfrontem a un estat que històricament sempre ha
perdut les seves colònies a base de repressió,
violència i no acceptació. En tots els casos, l’estat espanyol ha perdut precisament per ser incapaç de defensar el seu “orgull nacional” amb
un projecte inclusiu, respectuós i constructiu.
El 21 de desembre anirem a les eleccions, unes
eleccions imposades i il·legítimes. Però si cal
que ens tornem a contar, hi tornarem tal i com
hem fet en diverses ocasions els últims anys.
I des del convenciment que l’independentisme tornarà a ser majoritari, també exposem el
nostre convenciment que ja no hi haurà marxa
enrere per aplicar de forma clara i definitiva
la veu del poble que s’haurà expressat en més
d’una ocasió a favor de constituir la República

de Catalunya.

al pueblo, a las familias, a los amigos, por la
incompetencia de los que dicen gobernarnos.
Han sido elegidos para gestionar nuestro bienestar, prosperidad y convivencia, para estar
seguros y firmes en la construcción de nuestra sociedad, y no para hundirnos en una sin
razón, en una nueva crisis social y económica.
Aunque intenten conformarnos diciendo que
sólo serán unos años, como mucho diez, y
que merece la pena, ¿no han pensado que son
diez años de nuestra vida consumidos y no
recuperables?, y ¿que la onda expansiva puede afectar a generaciones posteriores?. No
estamos dispuestos, estamos en el siglo XXI,
somos una sociedad avanzada, progresista,
moderna y no tenemos que volver a los más
ancestrales rudimentos por mucho que se
nos aferre al corazón el mejor sentimiento de
nuestra ilusión.

valecer. Y debemos trabajar juntos, reconciliados, buscando los puntos de encuentro,
sin excluir a nadie. Es urgente y necesario.
Somos decisivos en un tiempo crucial y determinante. Pongo mi ideología bajo mis pies
por reconciliar, por levantar lo destruido, por
abrazar a mis amigos. Busquemos la paz y la
concordia para ser prosperados. Cataluña se
lo merece, nosotros merecemos vivir en paz,
gestionando el bienestar presente y futuro en
este peregrinaje que es la vida.

Nuestra obligación es levantar Cataluña, es
restaurar las relaciones, la actividad, el trabajo, la economía.., y tenemos que trabajar
dentro del orden que nos asegura la convivencia en paz, el orden necesario para pre-

L’endemà de les eleccions ens caldran noves
dosis de radicalitat democràtica, més que mai,
ja que el modus operandi de l’estat espanyol
no es relaxarà i la seva repressió continuarà.
Potser anirà sent hora que deixem d’esperar
que caigui del cel una ajuda de no se sap qui
i que Catalunya esdevingui ferma el que ha
decidit ser. Únicament serà en aquest moment
que la nova realitat política serà un fet reconegut.
I com ja vaig dir en l’anterior article publicat
a la revista municipal, tot això nosaltres no
ho volem construir per odiar a ningú, sinó al
contrari. Perquè ens uneix la confraternitat
amb la resta de pobles d’Espanya, però alhora
ens mou l’anhel per reconèixer el nostre dret
a l’autodeterminació i a ser una República.
Des d’aquesta mateixa confraternitat i des
d’aquest mateix anhel, seguim animant a la
radicalitat democràtica a l’estat espanyol, perquè ells també puguin reconèixer la diversitat
dels seus pobles i perquè avancin cap a la seva
república. Perquè volem una república com a
eina democràtica per millorar la qualitat de
vida de totes les persones que hi viuen.
Som radicals, més que mai, perquè provenim
directament de l’arrel.

Somos cruciales y determinantes para la solución, creyendo que podemos arrojar a lo
profundo del mar esta crisis sobrevenida,
junto con las mentiras, las manipulaciones,
las incoherencias y la ambigüedad. El día 21
de diciembre debe ser limpio, brillante y claro,
debemos velar, entre todos, para que así sea;
para que no falte nadie a la cita.
Por último, os deseo una muy Feliz Navidad,
y os expreso mi más profundo deseo de vivir
con tranquilidad y expectativa un nuevo año
lleno de buenos y prósperos proyectos.
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L’AGENDA de desembre de 2017 i gener de 2018
DISSABTE 30 DE DESEMBRE

SENALLÓ DE CONTES

CONTES A PALAU

A CÀRREC de Blai Senabre
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Biblioteca del Castell

de

Masricart

DILLUNS 18 DE DESEMBRE

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
DE TOTS ELS TREBALLS

Iniciativa del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví en col·laboració
amb l’ escola La Canonja, han realitzat els alumnes de 5è i 6è d’Educació
Primària sobre el tema genèric La Canonja vista pels escolars.
HORA: 17,30 h | LLOC: Sala d’exposicions Castell de Masricart
L’exposició estarà oberta al públic fins al dissabte 27 de gener.

VISITA DEL PATGE DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS D’ORIENT
HORA: 12

del migdia | LLOC: Castell de Masricart

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE

REVETLLA DE CAP D’ANY

DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE

SOPAR, COTILLÓ, I BALL AMB L’ORQUESTRA
WELCOME BAND
LLOC: Poliesportiu

de la Canonja | PREU: Diverses opcions

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE

REVETLLA JOVE CAP D’ANY 2018

AMB ELS DJ’S JOAN ROCA I MIKE JUNIOR

HORA: 00.30 h | LLOC: Cooperativa agrícola | PREU: 10
ORGANTIZA: Mksn
COL·LABORA: Ajuntament de la Canonja i PIJ

PARC DE NADAL

euros

DIVENDRES 5 DE GENER

10 ANYS DE PARC!!

HORARI: d’11 a 2 del migdia i de 2/4 de cinc de la tarda a 7 del vespre
PREU: 3 € | LLOC: Poliesportiu de la Canonja
ORGANITZA la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de diferents

entitats canongines

DIJOUS 28 DE DESEMBRE

CONCERT DE NADAL

BACH EN CONCERT

A CÀRREC de Vespre d’Arnadí
HORA: 8 del vespre
LLOC: Església de Sant Sebastià

ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Davant de l’Ajuntament

DISSABTE 30 DE DESEMBRE

MÚSICA DE NADAL
PER ALS MÉS PETITS

PER NADAL 2.0

Amb Rah-mon Roma
i Oriol Cases
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Saló d’actes de
l’escola la Canonja

DIMARTS 16 DE GENER

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

LA CANONJA VISTA PELS ESCOLARS

Editat pel Centre d’Estudis Canongins que aplegarà tots els treballs
realitzats pels alumnes participants
HORA:

17.30h | LLOC: Sala noble Castell de Masricart

DEL 18 AL 28 DE GENER

FESTA MAJOR D’HIVERN

19

Ball amb

Welcome band
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I VECIANA

Menú INFANTIL (20€)
Canelons casolans
Nuggets de pollastre amb patates
Pastís de xocolata
Refrescos
+ Cotilló

ÚNICAMENT COTILLÓ:
Adult: 15€ (venda anticipada) / 20€ (el mateix dia)
Amb Carnet PIJ: 12€ / Infantil: (fins als 14 anys): 6€

El cotilló inclou:

Bossa cotilló, raïm de la sort,
Una consumició al bar
Coca amb xocolata desfeta a la matinada
(no inclou reserva de taula)

Menú ADULT (55€)

Cava benvinguda

Taula d´embotits amb crostonets de pa
(Xoriço ibèric, llonganissa ibèrica, formatge manxec i fuet)
Torradeta de panses amb foie micuit
Gotet de brandada de bacallà amb confitura de tomàquet
Amanida de semifred de Txangurro amb gambes
i escamarlans amb vinagreta de perles de salmó
Rotllet de pintada cuita a baixa temperatura farcida de bolets,
formatge i fruits secs amb salsa de trufa
Gianduja de xocolata,
festucs i ametlles amb coulis de fruites vermelles
Raïm de la Sort, torrons i neules

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

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

Organitza:

Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Festes

VENDA D’ENTRADES DEL 20 DE NOVEMBRE AL 20 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

