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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

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

SERVEIS SOCIALS
 plaça de Catalunya, s/n    977 546 100
 Concertar cita prèvia els matins de dilluns a diven-

dres 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 dijous de cada 
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia els matins de dilluns a 
divendres de 10 a 12.30 h o al telèfon 977 546 100.

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

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

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

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.
En vacances escolars: Matins de dilluns a diven-
dres de 9 a 13 h. Tardes els 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 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

Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
CAP de Bonavista
CAP 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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

Autobusos de Tarragona

  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 Municipal

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

Deixalleria Mòbil

 Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb 
antelació al telèfon 977 543 489

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

  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

BASE Gestió d’Ingressos

 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.

Ús de l’skatepark

SERVEIS

www.lacanonja.cat
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A la Canonja podem presumir de dos esdeveniments multitudi-
naris que mouen centenars de persones i que omplen els carrers 
de públic de casa i de fora de casa. Un d’aquests esdeveniments 
ja l’hem passat a principis de gener i és, sens dubte, la Cavalca-
da de SM els Reis d’Orient. Una festa amb molts anys d’història 
a la Canonja que mou centenars de persones que 
treballen desinteressadament per portar la màgia 
i la il·lusió a tots els nens i nenes del poble.

Segurament mai us heu parat a pensar quantes 
persones hi ha al darrere d’un acte d’aquestes ca-
racterístiques perquè funcioni el millor possible, 
però ja us dic ara que són moltes i amb moltes 
ganes. 

L’organització de la cavalcada sempre ha anat 
a càrrec dels joves del poble, amb l’estreta col·laboració de 
l’Ajuntament. Enguany eren una vintena de joves que han pas-
sat moltes tardes treballant amb els preparatius. Però a banda 
de l’organització, hem de tenir en compte totes les persones 
que hi participen i que cada any s’hi han sumat nous grups que 
converteixen la Cavalcada amb un gran espectacle. Els patges, 

les ballarines, els Diables, els nens i nenes del pessebre, cavalls 
i tractors i tots els que desfilen el 5 de gener pels carrers de 
la Canonja arriben gairebé a les 200 persones. Aquí ens falta 
sumar-hi tot el personal de l’Ajuntament, com són la Brigada, 
la Guàrdia Municipal, Protecció Civil i l’empresa encarregada de 

l’àudio i del so que estan al voltant de cinquanta 
efectius. Així doncs, podem dir que la Cavalcada 
del nostre poble mobilitza, durant tot un dia, gai-
rebé 250 persones que fan possible la gran festa 
dels infants.

L’altre gran esdeveniment que omple els nostres 
carrers de gent està a punt d’arribar i és el Car-
naval. La festa de la disbauxa és la més multitu-
dinària del calendari canongí i aconsegueix una 

participació al voltant de 500 persones a la Magnífica Rua del 
diumenge.

Amb tot això el que vull dir és que em sento orgullós del meu 
poble i de la implicació de la seva gent i vull felicitar des d’aquí 
a tots i cadascun dels que heu fet possible que això passi. Grà-
cies per la vostra feina i pel vostre compromís.

Esdeveniments multitudinaris

Em sento orgullós 
del meu poble i de 
la implicació de la 

seva gent.
  Gràcies per la 

vostra feina
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La Canonja amb La Marató
Els guanyadors del Concurs de 
Pessebres recullen el 
seu premi
Abans d’iniciar la representació de “Un toc de Pastorets” el passat dia 30 de 
desembre es va fer lectura de l’acta del concurs de pessebres 2016 i la correspo-
nent entrega de premis i records.
La guanyadora ha estat Lourdes Navarrete. El jurat va valorar la qualitat i diver-
sitat de la totalitat de pessebres que s’han presentat a concurs. Una tradició que 
va més enllà del seu caire religiós.
A la convocatòria d’aquesta edició organitzada pel Patronat de Cultura del Cas-
tell de Masricat, cal afegir la participació del grup de catequesi de la parròquia 
de Sant Sebastià que ha col·laborat en la difusió d’aquest. Un cop feta l’entrega 
de premis, tingué lloc la representació a càrrec dels artistes de “Toc de Retruc” 
que animaren a nens i nenes a fer, en aquest cas, un pessebre vivent.

El 18 de desembre l’Ajuntament de la Canonja va col·laborar amb la ini-
ciativa que va organitzar el Club Excursionista La Canonja per recaptar 
diners per La Marató de TV3 que, aquesta edició, tenia com a objectiu la 
sensibilització i l’impuls econòmic per la recerca sobre l’ictus i sobre les 
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

L’Ajuntament de la Canonja va col·laborar-hi amb una donació de 600 
euros, que va fer entrega, de manera simbòlica, el primer tinent d’alcal-
de, Salvador Ferré, a Sebastià Bofarull del Club Excursionista La Canonja.

Una vuitantena de participants van gaudir de les activitats que el Club 
Excursionista va preparar per aquesta jornada solidària. I va arribar a 
recaptar 1.445 euros, sumant la donació de l’Ajuntament, la de 220 eu-
ros del Motor Club La Canonja i la de tots els participants solidaris de 
l’activitat el Tomb del Mamut.

La màgia del Nadal a la Canonja
Durant les festes de Nadal a la Canonja s’hi celebren multitud d’actes 
per a totes les edats. Aquest Nadal, la Biblioteca ja es va avançar a les 
festes amb un Senalló de Contes especialment nadalenc, el dimecres 14 
de desembre, amb l’Oriol de “Vivim del Cuentu”. El divendres 16, per pri-
mer cop al poble, es va fer l’encesa simbòlica dels llums de Nadal, amb 
la participació de les corals de l’Escola La Canonja i de la Gent Gran, que 
van cantar Nadales al pati del Castell de Masricart, que es va omplir de 
públic tot i el mal temps, i van fer el compte enrere per l’encesa.

L’endemà, va ser el torn del tradicional Concert de Nadal a l’església de 
Sant Sebastià, organitzat pel Patronat de Cultura del Castell de Masri-
cart amb la col·laboració de la Parròquia. El públic, que va tornar a om-
plir l’església, va gaudir de les interpretacions de Mozart, Fauré i de can-
çons tradicionals a càrrec de la Coral de la Universitat Rovira i Virgili.

Els dies 27, 28 i 29 de desembre es va celebrar el Parc de Nadal, que 
girava al voltant de les tres “R” del reciclatge, redueix, reutilitza i reci-

cla. El Parc, organitzat per l’Ajuntament de la Canonja i el Patronat de 
Cultura sempre és tot un èxit de participació, per la gran implicació de 
les entitats del poble, la col·laboració d’empreses de la zona, i pel gran 
nombre de persones que hi acudeixen, que en aquesta edició gairebé 
han arribat a les 2.800.

El dia 30, els infants de la Canonja van tenir l’oportunitat d’escenificar 
i gaudir d’un teatre vivent a l’escenari de la sala d’actes de l’Escola la 
Canonja. L’actuació d’aquest pessebre teatral creat cançó rere cançó va 
anar a càrrec de la companyia Toc de Retruc. L’endemà, els canongins 
van poder donar la benvinguda al 2017 a la revetlla de Cap d’any del 
poliesportiu municipal amb la Welcome Band.

Finalment, per tancar aquestes festes, la Canonja va rebre a Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient la tarda del 5 de gener. Aquesta és, potser, 
la festa més participativa, més multitudinària, més bonica i més màgica 
de la Canonja.

Fotografia cedida per: Joel Fernández
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L’Institut dóna la benvinguda 
al 2017 amb força

HA 
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El calendari que enguany ha editat el Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de 
Tarragona, remata com a segona aportació del calendari de l’any passat 
la commemoració del cinquantenari de l’Agrupament Escolta Bisbe Borràs 
de la Canonja.

Per tal de seguir contribuint en la lluita constant de no perdre de vista la 
memòria immediata, el calendari Escoltisme 50 anys mostra, a manera de 
calidoscopi, un conjunt de referències diverses fins als nostres dies, sobre 
sortides a la Morera del Montsant, a Montserrat, la celebració del primer 
carnaval de l’Agrupament, el PAS dels Pioners, la inauguració de la seu de 
l’Agrupament al carrer de la Font, les arribades d’excursió per l’avinguda 
de la Florida, la sortida dels Castors a Pira (2004) o la dels Pioners-Cara-
vel·les a Ulldemolins (1980), les celebracions de la tradicional fira Batibull, 
instantànies del campament Garrigots a Vilaplana i l’edició de la revista 
CÚCUT com a butlletí oficial de l’Agrupament. Una amalgama d’imatges i 
moments viscuts que faran retornar, a molts, cap a la nostàlgia dels anys 
de joventut. 

Tota aquesta retrospectiva vital ha estat possible gràcies a la selecció de 
materials fotogràfics i documentals cedits per l’Agrupament Escolta Bisbe 
Borràs, la família Alberich-Llop, Sebastià Bofarull Veciana, Francesc Roig 
Queralt i la col·laboració de Ferran Valero Gils com a autor de l’última 
instantània grupal que tanca el calendari.

50 anys 
d’escoltisme 
al calendari 
del Centre 
d’Estudis

Tots els grups amb representació política a l’Ajuntament de la Canonja es 
van sumar, durant la sessió plenària ordinària del 2 de febrer, a la campa-
nya “Casa Nostra és Casa Vostra” amb l’objectiu de denunciar la situació 
que viuen les persones refugiades i emigrants, aconseguir la sensibilització 
i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efecti-
ves a les institucions, sota el lema “volem acollir”. 

Durant el plenari també es va aprovar definitivament els pressupostos pel 
2017, amb els vots a favor del PSC, CDC i PP i el vot en contra de la CUP. 
El pressupost consolidat, que contempla un gran esforç inversor per acon-
seguir fer realitat diferents projectes de vital importància pel municipi, 
ascendeix a 13.485.000 euros.

També es va aprovar per unanimitat la moció presentada per tots els grups 
municipals relativa a la recuperació del pas de vianants del Camí de la 
Canonja a Vila-Seca, al creuament amb la carretera de Bellisens. El camí 
que va des de la Canonja a Vila-seca està tallat a l’alçada de l’anomenada 
carretera de Bellissens (T-315), al terme municipal de Reus. Aquest camí, 
el qual ha estat usat durant dècades com a 
vial d’unió entre la Canonja i Vila-seca per 
pagesos, passejants, excursionistes i ciclistes, 
des de fa anys es troba tallat per una mitja-
na de formigó que separa els dos sentits de 
circulació de la carretera. Aquesta mitjana de 
formigó suposa un impediment per passar 
pel camí i, a més a més, fa que les persones 
que vulguin creuar exposin la seva vida.

Amb aquesta moció s’insta a la Direcció General de Carreteres del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que, en el 
termini d’un any, posi solució al tall que la carretera T-315 fa sobre el Camí 
de la Canonja a Vila-seca, amb la construcció d’un pas elevat o qualsevol 
altra alternativa que permeti el pas de vianants i ciclistes per aquest camí 
amb totes les garanties de seguretat.

Resum del darrer ple

La cantata infantil 
va posar de manifest 

temes socials com 
el reciclatge o la 

convivència

A l’Institut Collblanc vam acomiadar el 2016 amb la tradicional cantata del 
alumnes de primer. Aquest any van interpretar la cantata infantil La ciutat 
i la Lluna del director musical barceloní Poiré Vallvé, que posa de manifest 
temes socials com el reciclatge, el valor del temps, la convivència al  món, 

la immigració…

D’altra banda, vam tancar les portes del nos-
tre Institut deixant els passadissos i les au-
les plens de la màgia de l’art nadalenc que 
els omplia. Ara, hem tornat al dia a dia i ja 
estem pensant en el projecte més immediat 
que ens espera, la jornada de Carnestoltes, la 
qual estarà presidida pel concurs de coreo-

grafies que estem començant a preparar.

A més a més, ens espera un altre musical, tornem a Alemanya, marxem a 
Planes de Son, a Cantabria, a..., però, bé, tot això ja us ho explicarem més 
endavant. Institut Collblanc

La Canonja 
s’adhereix a la 
campanya “Casa 
nostra és casa 
vostra”

HA 

ESTAT NOTÍCIA



6

Façana de l’església de MasricartNous vestidors del poliesportiu municipal

El poliesportiu municipal 
estrena vestidors

La façana de l’església de 
Masricart i de l’Abadia 
han estat restauradesDurant aquest mes de febrer finalitzaran les obres de construcció de dos 

nous vestidors, i una sala polivalent, al soterrani del poliesportiu muni-
cipal. 

Amb la finalització d’aquesta actuació es posaran en 
servei dos nous vestidors, d’uns 50 metres quadrats 
útils cadascun, amb un equipament de 80 armariets 
per vestidor. 

També es posarà en servei una sala destinada a usos 
complementaris del gimnàs recentment inaugurat a 
la primera planta de l’edifici. Aquesta actuació també 

servirà per solucionar diferents problemes de sanejament i d’eficiència de 
les instal·lacions del poliesportiu.

El novembre passat van finalitzar les obres de restauració de la façana de 
l’Església de Masricart i de l’Abadia, que actualment forma part de la Llar 
d’Infants Municipal. La primera intervenció l’ha dut a terme la Parròquia 
amb el suport de l’Ajuntament i la segona ha estat executada pel propi 
Ajuntament.

Les obres han consistit, pel que fa a la façana de l’Església, en una neteja, 
consolidació i conservació dels elements existents. La pedra de la façana es 
trobava molt atacada pels agents biògens a causa de la seva porositat i per 
l’orientació nord de la façana. Pel que fa a la façana de l’Abadia s’ha des-
muntat la marquesina que cobria la portalada d’entrada, la qual constituïa 
un element totalment aliè a la seva naturalesa.

Es posarà en 
marxa una 
nova sala 
multiusos

La zona verda de Rec de 
Bardina aviat presentarà 
un nou aspecte
La intervenció que l’Ajuntament està duent a terme a 
la zona verda de Rec de Bardina consisteix en execu-
tar una nova pavimentació del parc, combinant zones 
de jardineres, amb zones de paviments durs per tal de 
fer accessible el parc a persones de mobilitat reduïda, 
zones amb sauló i una zona amb paviment continu de 
cautxú reciclat. 

La premissa princi-
pal d’aquestes obres 
de condicionament és 
instal·lar diferents ele-
ments al parc que per-
metin la seva utilització 
des de les edats més pe-
tites fins als deu o onze anys. Al fons de la zona verda 
es projecta un gran sorral per als més petits, i proper a 
aquest s’hi situarà una zona pavimentada amb cautxú 
reciclat, on s’hi trobaran la major part dels jocs.

També s’hi plantarà nou arbrat per tal d’incrementar 
l’ombra de l’espai i s’hi instal·laran bancs, una font i 
papereres.

Aquesta intervenció 
farà accessible el 
parc a persones de 
mobilitat reduïda

HA 
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Obra a l’aparcament del Camí Vell de Reus Nova pavimentació del carrer del Pilar

La néta i besnéts de Josep 
Martorell visiten l’Ajuntament

L’Escola de Futbol Base de la 
Canonja presenta els seus equips

El carrer del Pilar, 
a punt

Finalitzada la vorera i els 
accessos a l’aparcament del 
Camí Vell de Reus
Les obres de condicionament de la vorera i dels accessos a l’aparcament dis-
suasiu a l’inici del Camí Vell de Reus han acabat al gener. S’ha efectuat una 
pavimentació de la vorera a base d’un formigó raspallat amb acabat colorat 
en ocre.  La vorera s’ha delimitat amb una petita tanca de mur de gabions, 
que alhora serveix de banc corregut, i s’ha pavimentat l’aparcament amb 
una capa de sauló.

Les obres de pavimentació de la vorera nord d’un tram del carrer del Pilar 
finalitzaran aquest mes de febrer. L’esmentada vorera era necessària per 
poder donar un final digne a la vora del carrer del Pilar, amb el seu límit amb 
el sòl no urbanitzable. S’ha pavimentat amb un formigó raspallat, alhora 
que s’hi col·locaran una sèrie de bancs i s’ha plantat arbustos compatibles 
amb la situació de la línia elèctrica que passa pel carrer. També s’ha aprofitat 
per condicionar dos passos de vianants, adaptant-los a l’actual normativa 
d’accessibilitat.

El pintor Josep Martorell i Gran és un dels fills il·lustres de la Canonja. Va 
néixer a l’any 1898, al Carrer Raval, 61, però de ben petit emprengué viatge 
amb la seva família a Argentina, país on hi va viure i treballar tota la seva 
vida. Va ser un dels pintors més destacats de l’època a Buenos Aires i els 
seus quadres es troben distribuïts per tota l’Argentina. La seva néta, María 
Eugenia Martorell va estar fa uns dies a la Canonja, acompanyada del seu 
marit i fills. Van visitar l’Ajuntament per fer-li el lliurament a l’alcalde d’una 
làmina que va dibuixar el seu avi Josep Martorell i que ara formarà part del 
fons d’art municipal.

El passat 11 de desembre va tenir lloc la presentació dels equips de l’Escola 
de Futbol Base del C.F Canonja, amb la presència del delegat de la FCF a 
Tarragona, Josep Vives, del primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la 
Canonja, Salvador Ferré i del regidor d’Esports, Francisco Domínguez.

Gairebé 300 jugadors d’edats compreses entre 4 i 18 anys i 41 entrenadors 
van desfilar en representació de la Canonja. En total 21 equips inscrits entre 
les categories babys i juvenils que competeixen a la Federació Catalana de 
Futbol i en el Consell Esportiu del Tarragonès. Unes xifres que situen ac-
tualment al nostre club de futbol base entre les 10 millors escoles de tota 
la província. L’equip gestor de l’escola està format pel director, Fernando 
Mañé Bofarull, acompanyat per Paco Navas, Santos Gómez i Manolo López 
i un equip tècnic renovat amb la presència del nou director tècnic esportiu, 
Jonathan Gutiérrez i el nou coordinador, Manuel Cucharero.

El proper gran esdeveniment esportiu serà el 37è Torneig de Futbol Base 
Sant Sebastià que tindrà lloc de l’11 al 16 d’abril, a la Canonja.

HA 
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Moment de la inauguració de l’obra de Núria Rion dins de la Roda d’Art d’enguany

L’obra de la canongina Núria Rion a la Roda d’Art 2017 
La Roda d’Art 2017 enguany ha portat l’obra artística de la canongina Núria 
Rion al Castell de Masricart. La mostra està organitzada pel Centre d’Estudis 
Canongins Ponç de Castellví amb el suport i la col·laboració 
del Patronat de Cultura del Castell de Masricart i es podrà 
veure fins el 24 de febrer.

La inauguració de l’exposició es va celebrar dins dels ac-
tes de la Festa Major de Sant Sebastià amb la presència 
de l’alcalde Roc Muñoz; el director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs; el president de la Co-
ordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Josep 
Santesmases, el president del Centre d’Estudis Canongins, 
Francesc Roig i l’artista convidada, Núria Rion.

Núria Rion fa quinze anys viu a Montblanc i exerceix la docència a l’Escola 

d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. En aquesta mostra l’artista 
treballa al voltant del concepte de la memòria i la construcció de la iden-

titat, tant individual com col·lectiva. Per aquest motiu el 
contacte directe amb l’entorn, el retrobament i la redesco-
berta de camins, llocs i natura de l’actual terme canongí, 
que li agradava tant de recórrer quan era petita, han donat 
com a fruit un conjunt d’obra innovadora que sorprendrà 
l’espectador per la valentia del missatge, la incorporació de 
noves textures i la plasmació en el dibuix del denominat 
paisatge orgànic. 

En bona part dels quadres exposats l’artista treballa les 
corbes de nivell, els topònims, i també la plasmació d’una pell de memòria 
extreta d’un dels murs decrèpits del maset de les Gasoses. 

L’obra es va 
inaugurar dins dels 
actes de la Festa 
Major i es podrà 

veure fins el 24 de 
febrer

Noves activitats infantils 
i gran participació al 
poliesportiu municipal
Com cada Any, per les festes de Nadal, al poliesportiu municipal es celebren 
les exhibicions semestrals per mostrar els progressos dels alumnes. I, en-
guany, han estat ben lluïdes gràcies a la gran participació que han assolit 
les activitats infantils.

La novetat d’aquest últim semestre ha estat 
la incorporació de la secció d’Aerodance, que 
és un exercici aeròbic en que s’estructuren 
coreografies que, juntament amb una sèrie de 
jocs, ajuden a desenvolupar la psicomotricitat, 
la coordinació i l’elasticitat dels infants. El 22 
de desembre de 2016, pares i mares van poder 
assistir a la classe per a conèixer el funciona-
ment de l’activitat i gaudir dels avanços dels 
seus fills.

L’exhibició de karate, per la seva banda, es va 
estructurar en tres parts: kates, combats de 
grup i combats en parelles, segons les edats i el color del cinturó. Cal re-
marcar l’esforç dels alumnes de karate per arribar a l’exhibició amb unes 
condicions immillorables, atès el poc temps que van tenir per a preparar-se, 
i algunes absències.

Aquest darrer 
semestre ha comptat 
amb una nova secció 
d’Aerodance, on 
s’hi combinen jocs 
de coordinació, 
elasticitat i 
psicomotricitat 
per a infants

HA 
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Absolut Masculí
Adan Hidalgo. Independent
Adnan Hrich Mabrouk. Aaeet Valls 
Bove Marc. Independent

Juvenil Masculí
Grima Gamez, Fco. Javier. Club At. Vila-Seca 
Bullo Porta, Jordi. F.A.C.V.A.C. 
Karim Barchin. Aee Ins. Collblanc

Absolut Femení
Marta Camps Galí. Barcelona Atletisme 
Hernandez, Carolina. C.E. Penedès  
Anguera, Esperança ... Club Atletismo Bikila

Junior Femení
Tábata Sánchez Alcántara ... Aaeet Valls

Juvenil Femení
Freixa Valls, Marina ... F C.A. Ascó 
Nuria Estil·les Cano ... Aaeet Valls 
Laguna Borràs, Blanca ... Col·legi Aura

Cadet Masculí
Ribe Manaut, Gerard. C. A. Torredembarra 
Ollé Ferrayouli, Bernat. F.A.C.V.A.C. 
Safont Balaguer, Dídac. Club At.Tarragona

Infantil Masculí
Jonathan Andreu Sánchez. Atletisme Terres 
De L’Ebre 
Rodríguez Martínez, Hugo. C. Gimnàstic Tgona 
Martínez Garzón Luis Felipe. Col·legi Turó

Cadet Femení
Ros Borrell, Marta. Club Atletisme Tgona. 
Hajar Amraoui. C. N. Reus Ploms 
Cardiel Revoltós, Xènia. F.A.C.V.A.C.

Infantil Femení
Alonso Camps, Ona. C. A. Torredembarra 
Rius Pellejà, Abril. Club Natació Tàrraco 
Gonzalez Carrillo, Carla. Club Atletisme Tgona. 

Aleví Masculí (2005-2006)
Olle Ferrayouli, Guillem ... F.A.C.V.A.C. 
Cacho Gurrera, Oriol ... Ampa Escola Cesar 
August 
Eusebi Gistau Vallverdú ... Aaeet Valls

Aleví Femení (2005-2006)
Halima Charguioui Majait. C. N. Reus Ploms 
Benyakhlef Kassidi, Hakima. Escola La 
Canonja 
Ortega Isern, Nur. Club At. Vila-Seca

Benjamí Masculí 2007
Sinfreu Niubo, Joan. Club Atletisme Tgna.
Jiménez Cosano, Marcos. Club Atletisme 
Tarragona 
Ribas Alvarez, Biel.Ampa Ceip Les Eres Creixell

Benjamí Femení 2007
Cuartero Garcia, Sofia. Aee C. Sant Pau 
Apòstol 
Almandoz Lorenzo, Leyre. Col·legi Aura 
Pérez Lozano, Olivia.  Club Atletisme Vila-
Seca

Benjamí Masculí 2008
Ferran Jiménez, Guillermo. Club At. Tarragona 
Pep Callau Pardos. Atletisme El Perelló 
Almandoz Lorenzo Guillermo. Col·legi Turó

Benjamí Femení 2008
Serrano Bausan, Paola. Club At. Vila-Seca 
Iris Garrido Garcia. C. N. Reus Ploms 
Molina Solichero, Andrea. Club At. Tarragona

Prebenjamí Masculí 2009
Rich Salas, Joan. Ampa Escola Cèsar August 
València Piñol, Màxim. Atletisme El Perelló 
De La Rosa Fortuny, Eric. Aee C. St. Pau Apòstol

Prebenjamí Femení 2009
Escudero Iglesias, Alicia. C. A. Torredembarra 
Teruel Brazhynskaya, Sofia. Col·legi La Salle 
Tarragona 
Gustems Heredia, Leire. F.A.C.V.A.C.

Prebenjamí Masculí 2010
Montolio Cañete, Martin. Ampa E. El Serrallo 
Valldosera Rodenas, Aleix F.A.C.V.A.C. 
Recasens Paris, Gerard. F.A.C.V.A.C.

Prebenjamí Femení 2010
Cañellas Bausan, Daniela. Club Atletisme 
Vila-Seca 
Sansa Garcia, Ona. Club Atletisme Tarragona 
Vendrell Rodríguez, Emma. C. A. 
Torredembarra

Mini Masculí 2011
Lapieza Barceló, Diego. Club Atletisme Vila-
Seca 
Cacho Gurrera, Sergi. Ampa Esc. Cèsar August 
Roch De La Vega, Carlos. Col. Mare Nostrum

Mini Femení 2011
De Miguel Babot, Arlet. Col·legi Aura 
Ferran Jiménez, Maria. Aee C. St. Pau Apòstol 
Garcia Mur, Lara. Club Atletisme Tarragona

Mini Masculí 2012
Garcia Domínguez, Marcos. C. Gimnàstic Tgona 
Márquez Alarcón, Izan ... Club Atletieme 
Tarragona 
Pedrosa De Aizpuru, Ian ... Escola La Canonja

Mini Femení 2012
Espejo Rofes, Arlet ... Aee C. Sant Pau Apòstol 
Cadena Català, Julia ... Aee C. Sant Pau 
Apòstol 
Rihana Martos Teixidó ... C. N. Reus Ploms

Mini Masculí 2013
De Miguel Babot, Aniol ... Col·legi Aura 
Fontanilles Vidal, Lambert. Ampa Escola Pax 
Serrano Bausán, Rubén. Club Atletisme 
Vila-Seca

Mini Femení 2013
Camacho Pérez, Nataysha. Escola La Canonja 
Celia Vega Martínez.Col·legi Aura 
Baiges Cortes, Alba. Col·legi Aura

Festa i esport per St. Sebastià 
Un total de 622 participants van córrer el primer diumenge de festa Major 
al XXIII Cros Sant Sebastià de la Canonja - XXXIII Cros Aura. Aquest es-
deveniment, juntament amb el Torneig de Tennis Taula Sant Sebastià que 
ha celebrat la seva onzena edició, és un dels esdeveniments més clàssics i 

importants del calendari comarcal de jocs espor-
tius escolars.

Els més de 600 atletes que van participar al Cros 
van fer front a un matí de vent i molt fred. La 
cursa dels Infantils i Cadets va iniciar la jornada 
vora les 10 del matí i les curses minis, amb corre-
dors de P3, P4 i P5, la van tancar prop de 2/4 de 

2 del migdia, en el circuit situat al voltants del Sector Nord.

El dia abans del Cros, es va celebrar el Torneig de Tennis Taula Sant Sebastià, 
que organitza l’AEE Institut Collblanc i que va aplegar a 79 esportistes de 
totes les edats. 

Guanyadors de les diferents curses

El XXIII Cros 
Sant Sebastià va 

comptar amb 622 
participants

FESTA MAJOR

Pots veure els resul-
tats complets del Cros 
en aquest enllaç. 

http://bit.ly/2kNQWQX

Resultats del XI Tor-
neig de Tennis Taula 
Sant Sebastià.   

http://bit.ly/2jXFFcN

HA 
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Moment del Monòleg

Sant Sebastià
Malgrat que la meteorologia anunciava fred i pluja, la Canonja ha sortir al 
carrer per celebrar la Festa Major. La pluja es va presentar únicament el dia 
de Sant Sebastià i va obligar a suspendre la ballada de sardanes i a escurçar 
la processó.

La resta d’actes es van poder portar a terme sense cap inconvenient. Cal 
destacar la participació als balls de la Festa Major a càrrec de Centauro i 
l’Orquestra Maravella. També, obtingueren una notable participació de pú-
blic el concert, els monòlegs i, evidentment, com és habitual l’actuació de 
”Las Chicas de Oro” i l’escudella popular.

De fet, la gran quantitat i varietat d’actes suposa que tothom hi va trobar 
el seu espai en aquesta Festa. Ja sigui per edat o per tipus d’espectacle. En 
són exponent les fotografies que podeu veure en aquesta mateixa pàgina.

FESTA MAJOR
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Campionat d’Hivern 
d’Skate i Scooter

Canongins de totes les edats 
s’animen a gaudir de la 
Baixada de Carretons

“Las Chicas de Oro” tornen 
a fer el ple

La Baixada de carretons va tornar a donar el tret de sortida al actes e festa 
Major d’hivern, enguany acompanyada per l’onada de fred que no va acovar-
dir als participants.

Amb 23 carretons fets a les naus de serveis municipals i d’altres fets a casa, 
cada participant va fer tres baixades amb altres conductors de la mateixa 
franja d’edat.

El Mico de la Canonja va inaugurar l’inici de la Baixada baixant el primer i la 
Colla del Mico va presentar un ball amb espectacle al públic assistent, donant 
pas als 26 participants.

La Baixada és un circuit d’habilitats de conducció fent girs de 360 graus, atu-
rades amb proves diverses (canvi de tripulant, pinta-cares i “control d’alcoho-

lèmia” inflant globus), ziga-zagues i, al tram final, baixada lliure de velocitat.  

Tots els participants van rebre un diploma de participació i coca amb xocolata.

A continuació, el públic es va animar a provar la conducció del carretons i es 
van una vintena de baixades més.

Per tancar la jornada, joves, pares i mares, monitors i voluntaris van concursar 
a la Baixada Jove amb més de 10 carretons.

El diumenge 22 de gener, el grup de Teatre de la Gent Gran Activa “Las Chicas 
de Oro” van tornar a estrenar obra musical per la Festa Major d’hivern. En-
guany, la comèdia musical feia una crítica amb humor i ironia de l’actualitat 
sota el títol “No me cuentes cuentos”.

A partir de quatre contes populars “Las Chicas de Oro” han fet un repàs a la 
situació social i econòmica actual. Amb “Els tres porquets” van tractar el tema 
dels desnonaments per execucions hipotecàries. Amb “La Caputxeta Vermella”, 
les jubilacions i les pensions. Van transformar a “Hansel i Gretel” en un parell 
de ni-nis amb problemes familiars. I, finalment,  “Alibabà i els 40 lladres”, que 
ja no n’eren 40 sinó 4.000, per criticar tots els assumptes de corrupció.

Els amants de l’skate i l’scooter tampoc es van fer enrere a causa del vent i del 
fred. Van ser una seixantena de joves els que es van inscriure per participar en 
les diferents modalitats i categories del Campionat que se celebra per la Festa 
Major a l’skatepark municipal.

Un any més, aquest torneig és possible gràcies a l’esforç i emprenedoria de 
l’skater canongí Pedro Vidal que, amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament, 
organitza aquesta jornada esportiva.

Skaters locals van quedar entre els primers finalistes i ja pensen en la següent 
edició per la Festa Major d’Estiu.

FESTA MAJOR

FESTA MAJOR
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Comparsa de la Rua de Canaval del 2016

El Carnaval 2017 presenta novetats al programa d’actes

Actes CARNAVAL 2017

El Carnaval, com espai festiu, és un element viu que va evolucionant a mer-
cè de les diverses visions que participen en el seu entorn.

De fet, tot i la rua que ha mantingut l’essència del carnaval Canongí, les 
comparses que han format part de la comissió de carnaval 
han anat fent propostes al llarg d’aquests darrers anys. Així, 
l’any passat es va realitzar per primer cop el concurs de dis-
fresses infantils, i el que ja s’anomena mercat de la sardina 
el dia de l’enterrament de Carnestoltes.

A aquestes propostes que s’han valorat positivament, en-
guany s’hi afegeix el ball de Carnaval que es portarà a terme el dissabte 
anterior a la rua.

Aquest ball pretén aportar un nou element festiu dins d’aquestes dates i al-
hora fer  possible que més gent pugui participar d’un sopar pic-nic que fins 
l’any passat no podia acomplir les expectatives d’aforament que canongins 
i canongines esperàvem.

I finalment, la darrera novetat d’enguany consistirà en l’atorgament del 

trofeu “Comparsa Popular”, que vol premiar de manera simbòlica a la com-
parsa guanyadora de la votació popular que es portarà a terme el dia de la 
rua de carnaval.

Per altra banda, l’arribada de Carnestoltes tindrà com a 
element central el món de l’esport, més concretament les 
olimpíades.

Tots els actes s’anunciaran de manera definitiva als car-
tells que està preparant la regidoria i que prendran com a 
base els dibuixos de Hakima Ben Yakhlef i Carolina Macías.

Des de la regidoria de Festes, es creu indispensable la participació de les 
comparses de carnaval i es vol agrair la col·laboració de l’escola, dels dia-
bles de la Canonja, el Mico, protecció civil i de la resta d’entitats i organis-
mes que donen vida a la festa.

Gaudiu doncs d’aquest espai de disbauxa i festa que és el Carnaval. La 
primera cita serà davant de l’ajuntament el diumenge dia 19 per rebre al 
carnestoltes tal com es mereix.

Arribada del Carnestoltes
Sortida des de l’escola i arribada a l’Ajuntament. 
Porta el díptic informatiu per berenar amb el carnes-
toltes
DIA: Diumenge 19 de febrer | HORA: 18 h

Arribada de S.M. Carnestoltes a l’Escola
Els nens i nenes de la llar d’infants acompanyaran a 
S.M Carnestoltes a l’escola de la Canonja on serà re-
but pels seus alumnes
DIA: Dilluns 20 de febrer | HORA: 10 h

Festa-concurs de disfresses infantil 
(fins a 12 anys) Amb berenar i música. 
Per participar al concurs cal apuntar-se al Castell de 
Masricart els dies 21, 22 i 23 de febrer*
DIA: Divendres 24 de febrer | HORA: 18 h
LLOC: saló d’actes de l’escola

Sopar pícnic de les comparses
Acte adreçat únicament a les Comparses de la Rua
DIA: Divendres 24 de febrer | HORA: 21 h
LLOC: al poliesportiu

La Comissió de 
Carnaval proposa 
nous canvis per 
aquesta edició

* Les inscripcions i venda de tiquets al Castell de Masricart es faran en l'horari habitual d'obertura.

Sopar pícnic amb ball i concurs de disfresses
Obert a tothom
DIA: Dissabte 25 de febrer | HORA: 21 h
LLOC: Poliesportiu municipal
Tiquets anticipats al preu d’un euro al Castell de Mas-
ricart els dies 21, 22, 23 i 24 de febrer (màxim 10 per 
persona)*.  També el mateix dia al poliesportiu.

I a les 11 de la nit començarà el Ball de Carnaval 
amb concurs de disfresses individuals, parelles i 
trios. Per a concursar-hi cal apuntar-se al Castell de 
Masricart els dies 21, 22, 23 i 24 de febrer.* 
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat des 
de l’arribada fins a l’entrega de premis

Magnífica Rua de Carnaval
Sortida de l’Avinguda De la Florida i arribada al Po-
liesportiu. Votacions per al trofeu “Comparsa Popular”. 
Entrega de premis
DIA: Diumenge 26 de febrer | HORA: 17 h
El dia 16 de febrer es tanca la inscripció a la rua de 
carnaval*

Vetlla 
fúnebre 
de S.M. 
Carnestoltes
DIA: Dimarts 28 de febrer | HORA: de 6 a 7 de la tarda 
LLOC: al vestíbul de l’escola

Enterrament 
de la Sardina
Processó funerària per l’Av. 
M. Carrasco i Formiguera, i 
tornada als porxos del pati 
de l’escola on es farà el:

Mercat de la sardina 
Amb les especialitats 
gastronòmiques de les di-
ferents colles de carnaval
(preus populars)

Entrega del trofeu 
“Comparsa Popular”

Lectura del Testament 
i fi del Carnaval 2017

ARA TOCA
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Aquest servei 
de dinamització 
laboral ofereix 

atenció directa i 
formació a grups 

reduïts

La Biblioteca 
ofereix un 
ampli ventall de 
noves revistes 
especialitzades

El Servei de Dinamització 
laboral s’oferirà els 
dilluns i incorpora 
novetats formatives

Contes i noves revistes a la Biblioteca

Fa anys que l’Àrea d’Acció social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja 
i la UGT disposen d’un conveni de col·laboració mitjançant el qual s’ofereix 
als canongins i canongines un espai de recerca de feina on poder consul-

tar les ofertes del territori, ordinadors amb accés a 
internet, elaboració de CV i itineraris personalitzats, 
entre d’altres.

L’existència d’aquest servei, ubicat a l’espai de l’Es-
cola d’Adults municipal, ha permès l’atenció indivi-
dualitzada d’una mitjana de 98 persones l’any i del 
suport a 21 persones a la setmana, que han assistit 
a consultar les ofertes de feina i a portar a terme 
gestions de caire laboral. 

La decisió i esforç de l’Ajuntament en la formació i en l’ocupació dels seus 
ciutadans, ha donat lloc al desenvolupament de la borsa de treball munici-
pal i a l’execució de diferents accions formatives mitjançant cursos i tallers 
de recerca de feina (Prevenció de Riscos laborals al sector químic, Manipu-
lació d’aliments, taller de recerca de feina pel jovent, etc.).

Per continuar donant resposta a la població de la Canonja, a partir del mes 
de febrer i durant l’any 2017 el Servei de Dinamització Laboral municipal 
es durà a terme els dilluns en comptes dels dimarts, mantenint l’horari de 
9.15 a 13.15 h. Aquest servei ofereix atenció directa, el Club Feina i, com a 
novetat, oferirà Càpsules Formatives per grups de reduïts.

Aquest 2017 la Biblioteca Pública l’inicia amb força amb la subscripció 
a un ventall molt ampli de revistes d’interessos diversos i per a totes les 
edats. Es manté l’adquisició de les revistes que ja oferia fins ara i se n’ofe-
reixen de noves com la Quercus, especialitzada en naturalesa i medi am-
bient, la revista de cinema Fotogramas, revistes 
en anglès per a totes les edats (Speak up, I Love 
English Junior, I Love English Mini), la revista de 
rock català Enderrock, entre moltes altres.

El primer dia de febrer, també s’ha reprès el Sena-
lló de contes amb l’actriu i narradora Sherezade 
Bardají, que va deixar a tot el públic enamorat 
amb les seves històries de la Serafina que s’ho 
endrapa tot i la seva capacitat d’explicar contes amb petits objectes que 
van prenent forma i sentit a mesura que avança la història.

Al març, serà el torn del contacontes Cesc Serrat que explicarà  “Granotes, 
gripaus i altres trifulgues”.

Així doncs, el Servei de Dinamització 
ofereix cada dilluns:

De 9.15 a 10.15 h Realització d’altes a la borsa de treball mu-
nicipal, tallers de recerca de feina i càpsules formatives. Suport per 
la creació de correus electrònics individualitzats i facilitació d’eines 
per la recerca laboral (Eines de recerca I: elabora el millor CV per tu;  
Eines de recerca II: la carta de motivació; Eina de recerca III: On són 
les ofertes? canals i el procés de selecció: l’entrevista).

De 10.15 a 11 h Club de Feina, obert a tota la població.

D’11 a 13.15 h Atenció directa i individualitzada.

  plaça de Catalunya, s/n  
 977.546.100
 Dilluns de 9.15 a 13.15 h

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
LABORAL

El Senalló de contes amb l’actriu 
i narradora Sherezade Bardají

Fes click aquí per anar directament a la
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL 
DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
http://www.borsadetreball.lacanonja.cat/web/ct/quees.php

Fes click aquí per anar directament a la pàgina 
web de la LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
http://www.lacanonja.cat/biblioteca-publica/la-biblioteca

ARA TOCA

SERÀ NOTÍCIA

http://www.borsadetreball.lacanonja.cat/web/ct/quees.php
http://www.lacanonja.cat/biblioteca-publica/la-biblioteca
http://www.borsadetreball.lacanonja.cat/web/ct/quees.php
http://www.lacanonja.cat/biblioteca-publica/la-biblioteca
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El passat 24 de gener es va presentar el procés dels Pressupostos Partici-
patius que enguany ha impulsat l’àrea de Participació Ciutadana. A l’acte 
hi van participar l’alcalde Roc Muñoz, el regidor de Participació Ciutadana, 
Salvador Ferré i l’empresa encarregada de dur a terme el procés. Durant 

la presentació, que va comptar amb la pre-
sència de gairebé una setantena de persones, 
es van explicar totes les fases del procés que 
va començar l’endemà amb la presentació de 
propostes. Un cop explicat tot el procés, es va 
procedir a un torn de preguntes per aclarir 
dubtes al respecte i, tot seguit, una vintena de 
participants van dur a terme el taller d’elabo-
ració de propostes, formant grups de 4-5 per-
sones que ja van aportar les primeres idees.

Fins el 10 de febrer, tots els canongins han po-
gut fer arribar les seves propostes (un màxim 

de 3 per persona) a través d’un formulari telemàtic i en paper a l’Oficina 
Municipal d’Atenció Ciutadana i al Castell de Masricart.

L’alcalde Roc Muñoz va expressar que la iniciativa “és una bona oportunitat 

per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats dels ciutadans i per 
això és molt important la màxima participació.”

Un cop presentades totes les propostes, la següent fase del procés serà l’es-
tudi de viabilitat de les propostes que es durà a terme entre febrer i març.

Un pas més per 
l’aprovació del primer 
POUM de la Canonja

En marxa el procés dels Pressupostos Participatius

La Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona va donar el vistiplau, el 27 
de gener, a l’informe previ a l’Aprovació Provisional del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) de la Canonja. A la reunió hi assistiren l’alcalde 
Roc Muñoz i l’arquitecte municipal, Miquel Orellana. Després d’aquest tràmit, 
i en un plenari extraordinari que es convocarà per al dia 16 de febrer, el do-
cument de POUM s’aprovarà provisionalment i s’enviarà de nou a la Comissió 

d’Urbanisme del Camp de Tarragona per la seva 
aprovació definitiva.
Aquest document serà el primer pla d’ordenació 
urbanística municipal, d’acord amb la Llei d’Ur-

banisme de Catalunya, ja que fins al moment es depenia del planejament de 
Tarragona de l’any 1995. En el document, es preveu que el nucli urbà creixi un 
26,5%, per sota de les previsions que establia el Pla Territorial Parcial del Camp 
de Tarragona, i estableix les bases i els tempos per al futur creixement de la 
Canonja, amb un creixement poblacional fins als 7.500 habitants.

S’endega ara 
la fase 3 amb 
un estudi de 

viabilitat de totes 
les propostes dels 

canongins que han 
participat en la 

consulta

Es preveu que el 
nucli urbà creixi 

un 26,5%

És temps d’espectacles 
familiars
Atesa la bona acollida dels espectacles familiars que es van portar a terme 
l’any passat des del Patronat de Cultura del Castell de Masricart, s’oferiran 
novament tres espectacles destinats al públic infantil els dies 19 de febrer, 26 
de març (dins dels actes de l’Impossible) i 2 d’abril. Aquestes actuacions aniran 
a càrrec de reconegudes companyies de teatre familiar. 

El dia 19 de febrer, a les 12 del migdia, al saló d’actes de l’escola de la Canonja, 
la companyia “La Puça” ens presenta el seu espectacle “Ploma de pingüí” on 
descobrirem una bonica història d’estimació al zoo de Cal Putxet.

El 26 de març, en el marc del Festival de Màgia Impossible, a 2/4 de 12 i sortint 
de la font del carrer Raval, assistirem a l’espectacle itinerant “Glof”, on un 
golfista i el seu caddie decideixen utilitzar carrers, places i balcons del nostre 
poble com a terreny de joc.

Finalitzarà el cicle d’espectacles familiars un fabulós espectacle de circ a càr-
rec de Kalori, l’home roda. En podrem gaudir el dia 2 d’abril, abans de fer el 
circuit Des-tapa la Canonja. A hores d’ara, però, encara no us podem avançar 
l’espai on es durà a terme.

SERÀ NOTÍCIA
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La participació l’any 2016 de la Canonja al “Liceu 
a la fresca” ha posat en marxa tot un seguit de 
contactes amb el Gran Teatre del Liceu i els seus 
programes d’acostament de l’òpera al territori.

Així, gràcies a aquesta col·laboració, hem pogut 
programar una anada al Liceu el 21 de maig per 
a gaudir de l’òpera de Donizetti “Le fille du regi-
ment”. Una celebrada producció de Laurent Pelly, 
que presenta una crítica social amb gran sentit 
de l’humor, envoltat de paisatges de gran bellesa 
plàstica, i amb un magnífic repartiment encap-
çalat per Javier Camarena, Sabina Puértolas, Ewa 
Podles i Simone Alberghini. 

Les entrades, a platea, es venen al preu de 60 euros 
al Castell de Masricart fins a esgotar les places que 
el Gran Teatre del Liceu dedica a aquesta promo-
ció. El cost de les entrades és menys de la meitat 
del cost habitual de la representació i inclou també 
l’anada i tornada en autocar des de la Canonja a 
les portes del Liceu. Durant l’elaboració d’aquest 
butlletí quedaven poques places lliures.

Uns dies abans de la representació es durà a terme 
una xerrada-conferència a càrrec de “Liceu al Ter-
ritori” per conèixer més a fons i entendre aquesta 
òpera de Donizetti.

Torna el Des-tapa 
la Canonja Activitats 

de tota 
mena, al 
PIJ

La Canonja cap al Liceu

L’èxit de les tres edicions anteriors ha por-
tat a la regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de la Canonja a tornar a 
organitzar, amb la participació de bars, ca-
feteries i restaurants del poble i la col·la-
boració d’empreses de la zona, el Des-tapa 
la Canonja.

Més de 15.000 tapes i un gran ambient 
pels carrers de la Canonja, edició rere edi-
ció, avalen aquest esdeveniment que té 
com a objectiu dinamitzar els sector de 
la restauració del poble.

Enguany, el Des-Tapa tornarà a celebrar-se durant dos caps de set-
mana però ha avançat una mica les dates del calendari per coincidir de nou 
amb el Festival de Màgia l’Impossible. Així doncs, aquest edició es durà a 
terme l’últim cap de setmana de març i el primer d’abril.

Aquest mes de febrer la Challenge, organitzada pel Club Ciclista la Canonja 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, torna a escalfar el tram 
inicial de la temporada ciclista celebrant la seva 31a edició com la prova 
ciclista social per etapes més important de les comarques tarragonines.

La cursa es dividirà en dues etapes, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu 
d’Hivern.  Així doncs, les dues curses que componen la Challenge 2017 es 
disputaran els dies 11 i 18 de febrer. La primera, el Trofeu de Sant Sebastià, 
tindrà la sortida a les 3 de la tarda des del poliesportiu Josep Canadell i 
Veciana i els corredors cobriran una distància de 88,5 quilòmetres, amb el 
Coll de la Batalla com a principal dificultat, amb el següent recorregut: La 
Canonja, el Morell, Vilallonga, la Selva del Camp, Coll de la Batalla, Vila-
plana, Alforja, les Borges del Camp, Maspujols, Aleixar, Vilaplana, Coll de la 
Batalla, la Selva del Camp, Reus, la Canonja.

El Trofeu d’Hivern tindrà cita el següent dissabte a la mateixa hora amb la 
meta al carrer Raval, davant de la Societat la Nova Amistat. El recorregut 
serà de 87,00 quilòmetres, amb el Coll de la Teixeta com a punt més alt 
i amb el següent itinerari: La Canonja, Vinyols, Cambrils, Mont-roig del 
Camp, Montbrió del Camp, Botarell, Alt de Montclar, Duesaigües, Coll de la 
Teixeta, Riudecols, les Borges del Camp, Reus, la Canonja.

La Challenge Ciclista la Canonja se celebrarà 
els dissabtes 11 i 18 de febrer

El Punt d’Informació Juvenil torna a organitzar aquest febrer l’Esquiada 
Jove, una de les activitats extraordinàries amb més èxit del PIJ. Però no 
només això, sinó que, com any rere any, els joves del PIJ tornaran a desfilar 
i a fer gresca a la Rua de Carnaval del diumenge 26.

A més a més dels esdeveniments puntuals i extraordinaris, el PIJ és un espai 
ple d’activitats dirigides especialment al jovent del poble, on se l’acompa-
nya i s’escolten les seves propostes. Els dijous, per exemple, es du a terme 
el taller “Cuinem” i actualment ja s’estan preparant noves activitats per la 
primavera.

SERÀ NOTÍCIA

SERÀ NOTÍCIA

MÉS INFORMACIÓ 
DE L’ÒPERA LA FILLE 
DU RÉGIMENT

https://www.liceubarcelona.cat/es/temporada-2016-2017/opera/la-fille-du-regiment
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Roc Muñoz liderarà el PSC al Camp 
de Tarragona 
El passat 4 de febrer, els socialistes del Camp 
de Tarragona vàrem celebrar el nostre 6è Con-
grés, Roc Muñoz va ser elegit primer secretari 
de la Federació del PSC del Camp de Tarrago-
na pels propers quatre anys. El nostre alcalde 
ha obtingut el suport del 98% dels delegats al 
Congrés que representaven a totes les agrupa-
cions socialistes de les comarques tarragonines. 
En aquesta tasca l’acompanyarem la companya 
i regidora Lucía López i jo mateix com a mem-
bres de la nova l’executiva de la federació que 
d’aquesta manera comptarà amb una excel·lent 
representació canongina.

Una gran majoria de veïns de la Canonja es-
tarem d’acord en reconèixer les virtuts de Roc 

Muñoz com a alcalde: la proximitat, el rigor en 
la gestió, la capacitat de diàleg no exempta de 
fermesa quan ha calgut. Hem pogut constatar 
com va conduir el procés de recuperació de la 
nostra plena municipalitat com a poble i com 
hem bastit, entre tots, aquesta Canonja orgullo-
sa de la seva raó de ser. 
Per tant, els i les socialistes de la Canonja cele-
brem que Roc Muñoz hagi donat el pas enda-
vant d’optar a ser el nou primer secretari dels 
socialistes de les comarques del Camp de Tarra-
gona. Sabem que malgrat els atacs, les insídies i 
les ganes no dissimulades d’alguns per eradicar 
el socialisme del nostre territori, i tot i les inne-
gables dificultats, avui dia representem a milers 
i milers de ciutadans que esperen de nosaltres 
respostes als seus problemes, coherència, exem-
plaritat i la defensa aferrissada dels interessos 
de les classes populars i treballadores. 
Els problemes que tenim per endavant són im-
mensos però també ho és la nostra determina-
ció i la nostra convicció en la honestedat de la 
nostra causa. Cal defensar la vigència de drets 
socials com l’educació i l’assistència sanitària, 
universal i gratuïta que creiem garantits però 
que estan sent actualment amenaçats. Els i les 
socialistes som una peça clau en el projecte de 
reforçar un model de progrés per a tothom en 

aquestes comarques. Sabem que els temps han 
canviat i que caldrà molt diàleg per refer ponts 
i la necessària unitat de les diferents expressi-
ons d’esquerres però també que els valors soci-
alistes de llibertat, igualtat i justícia social són 
perdurables.   
Els socialistes ens vam presentar a aquest Con-
grés com l’esquerra útil del Camp de Tarragona. 
No és un lema fàcil o una frase senzilla de màr-
queting polític, al contrari, és una realitat que 
cada dia més es posa i es posarà més de ma-
nifest. Amb els nostres defectes, que els tenim, 
i amb els nostres errors, que els hem comès, la 
nostra defensa d’un sistema de valors obert, 
plural i respectuós, amb uns drets i serveis so-
cials de la màxima qualitat i posant l’economia 
al servei de les persones converteix el nostre 
projecte polític en una proposta més necessària 
que mai. Només cal recordar l’esfereïdora xifra 
de 15.000 famílies amb tots els seus membres 
a l’atur que tenim a les comarques del Camp 
de Tarragona i que ja no cobren cap subsidi o 
prestació que els permeti viure amb dignitat 
material.

Els socialistes hem de ser capaços de donar un 
nou impuls a la societat de les nostres comar-
ques, i podrem fer-ho amb persones de la inte-
gritat moral de Roc Muñoz.

Salvador Ferré
Budesca

Som PDECAT 
Convergència Democràtica de Catalunya, jun-
tament amb altres persones i formacions, han 
impulsat la creació d´un nou partit polític al 
servei de vosaltres. Constituint així el partit po-
lític denominat PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ, sent les seves sigles PDECAT i al qual 
represento al consistori i pel qual s’ha sol·licitat 
i aprovat en el darrer ple el canvi de nom. 

Però aquest canvi no només comporta un can-
vi de nom sense més efecte, molt lluny d´això, 
acaba de néixer un nou partit, des de la societat 
i per a la societat, més preocupats per les per-
sones que presoners de les doctrines, allunyat 
de plantejaments dogmàtics, de prejudicis o ex-
trems ideològics. 

Un partit jerarquitzat i organitzat, on l’Assem-
blea Nacional és l’òrgan que ostenta la màxi-
ma representació, però ve acompanyada d´al-
tres òrgans de vital importància per l´agilitat a 

l´hora de prendre decisions, com són el Consell 
Nacional, el Comitè Nacional, la Direcció Execu-
tiva i la Presidència. Òrgans que basant-se en 
la centralitat política i social que emmarquen el 
partit al qual representen, el doten flexibilitat, i 
el fan capaç d’adaptar-se als canvis constants 
i ràpids que defineixen les societats modernes. 

Som un partit del segle XXI, pensat pel segle XXI, 
fruit de l´experiència del passat, però amb noves 
eines que previnguin errors anteriors. On s´ha 
aprovat un Codi Ètic i de Transparència i s´ha 
creat una Comissió per la Qualitat Democràtica, 
la Transparència (sí, un altre cop, perquè tenim 
molt clar l´important que és) el Compliment 
Ètic i de Garanties, que s´encarrega de vetllar 
pel correcte desenvolupament dels processos 
interns. Fins al punt que contempla la con-
demna amb sentencia ferma per algun delicte 
relacionat amb la corrupció i el sanciona amb 
el cessament del càrrec que ostenti i expulsió 
del partit. Creiem que aquest nou país que ima-
ginem i volem construir requereix un nou partit 
que ajudi a construir la Catalunya rica, justa i 
plena del demà.

Som un partit, que recollint els millors actius 
del ahir i de l´avui, ens definim com a partit 
demòcrata, catalanista, independentista, euro-
peista, humanista i republicà. Que representa la 
centralitat, amb un funcionament intern plena-
ment democràtic on la meritocràcia n’és l´ele-
ment nuclear i ens dotem d´un regim d’incom-

patibilitats de càrrecs i limitacions de mandats.

Som un partit que té somnis, ideals i projectes, 
però que alhora es realista i conscient de la 
complexa problemàtica de les solucions utòpi-
ques e irreals que no arreglen problemes. Que 
té com a finalitat aconseguir una democràcia 
propera per la ciutadania, un Estat econòmica-
ment pròsper, productiu, competitiu, dinàmic, 
creador d´ocupació de qualitat, generador de 
salaris, pensions i condicions laborals dignes. 
Un partit que vol una economia catalana ober-
ta, de mentalitat innovadora i exportadora, amb 
infraestructures a favor de la competitivitat 
empresarial al nostre territori. Que vol un país 
que aposti per la innovació en la ciència, per un 
sistema sanitari, de serveis socials i d´educació 
de qualitat. Amb un estat de benestar que ga-
ranteixi els drets socials, la igualtat d´oportuni-
tats i l´equitat. Amb una hisenda pròpia justa, 
eficient, progressista i equitativa que ajudi a 
assolir tots aquests reptes. 

Som PDECAT, un partit amb valors humans, 
culturals i econòmics clars, pilars fonamentals 
que sustentaran el nostre futur. Però sobre tot, 
som un partit que vol ser important i decisiu a 
la Canonja, i volem fer-nos més grans amb la 
vostra ajuda, la de tots els canongins i canon-
gines que els importa el futur del poble i que 
vulguin treballar al nostre costat per aconseguir 
millorar-lo. 

Montserrat 
Tomàs Macias

PORTAVEUS

MUNICIPALS
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Per què volem uns altres pressupostos 
municipals?
L’any passat, en el debat dels pressupostos per 
aquest 2016, ja vam dir que nosaltres, des de la 
CUP, estàvem disposats a participar en el debat so-
bre el contingut d’aquells pressupostos. Des d’una 
òptica política, perquè els pressupostos creiem 
que són la principal eina política de la qual es pot 
dotar un Ajuntament, però també per debatre’n els 
detalls i desgranar el gra de la palla.

Aquest any, ens hem trobat amb uns pressupos-
tos sensiblement semblants als del 2016, malgrat 
l’increment sobretot en les inversions. Hem volgut 
debatre contingut de detalls i se’ns han donat 
explicacions informals, però en cap cas s’ha in-
corporat res del que hem proposat; i hem volgut 
debatre contingut polític, és a dir, debatre sobre 
quines àrees creiem prioritàries en el pressupost, 
què s’ha de reforçar en aquest poble que no viu 
a les esquenes d’una realitat social d’aquest país; 
hem volgut anar molt més enllà que preguntar 
què és una Dúmper o demanar que ens posin nous 
gronxadors, el pressupost és molt més que això.

En els ingressos fa temps que alertem que els ele-
vats impostos que rebem de la indústria química 
poden ser una arma de doble fil: ens permeten fer 
grans inversions, però alhora ens encasellen eco-
nòmicament i ens situen en una posició vulnerable 
en cas de crisi del sector. Quan diem que fan falta 
estratègies, concepte que sembla que no s’entén, 

ho diem en el sentit que ha de ser a les despeses 
on figurin partides concretes per la diversificació 
econòmica, la formació laboral (més enllà de la 
química), l’autoocupació, i, per què no, la transició 
a una química verda que generi valor afegit i un 
sector econòmic paral·lel al petroquímic, però que 
tard o d’hora ens haurà de salvar els mobles que 
haurem comprat.

I pel que fa a les despeses, insistim en què veiem 
elevats consums en instal·lacions municipals (so-
bretot en aigua i gas), això creiem que es pot solu-
cionar amb un pla d’inversions per la reducció de 
consum energètic. Fa dos anys que ho diem, dos 
anys que es diu que s’hi treballa, però sense cap 
partida d’inversions en la renovació d’instal·lacions 
energètiques, etc.

En la partida de protecció del medi ambient, te-
nint en compte que la indústria química aporta 
4.050.000 € en concepte d’IAE i 1.918.000 € d’IBI, 
creiem que destinar només 17.500 € a la partida 
de protecció del medi ambient és del tot ridícula i 
que caldria incrementar-la fins a un 3% del total 
d’impostos que paga la indústria química. La res-
posta ha estat que ja es destina prou i que ja es fa 
tot el que s’hauria de fer.

Vam demanar que els 182.000 € destinats al tras-
llat de les instal·lacions de Serveis Socials, es con-
cretessin més i s’expliqués si es destinaran a un 
lloguer d’un espai o a una inversió de futur. No en 
sabem encara res.

Per la partida de foment de l’ocupació trobem a 
faltar inversions a mig i llarg termini, és a dir, in-
versions que garanteixin la formació ocupacional 
i la consolidació de llocs de treball. És per això que 
vam proposar l’ampliació d’aquesta partida amb la 
creació d’una escola municipal de formació i ocu-
pació. És del tot necessària una inversió forta en 
aquesta àrea, per a garantir l’estabilitat econòmica 
i laboral d’aquest poble. Sobre el paper, tot segueix 
igual. De fet, aquest any passat no s’han gastat 

6.500 € de la partida de foment de l’ocupació, que 
tant bé haguessin anat per alguna formació ocu-
pacional, i ara se’n fa una modificació de crèdit per 
enviar-los a altres partides. Anem bé...

En cultura, potser disposarem de molts equipa-
ments culturals, però no tindrem amb què om-
plir-los ja que continuem observant poc finan-
çament per la producció cultural, l’ensenyament 
cultural, el reforçament de les entitats culturals, 
etc.

La partida de joventut se’ns queda curta si pre-
tenem oferir plans de formacions a mig termini, 
tallers d’ocupació, etc. És a dir, els projectes de més 
abast quedarien bloquejats si no s’inverteix més 
pressupost en aquesta àrea.

La participació, si bé millora en 200.000 € per in-
versions, fet que valorem positivament com a punt 
de partida, no encaixa amb el nostre concepte de 
democràcia participativa. Anem més enllà, sempre, 
i pensem que la participació en els pressupostos 
ha de ser en la base d’aquests, és a dir, en la prio-
rització d’àrees i després ja concretarem. És feina? 
I tant, molta, però per això estem aquí.

Finalment, no podem estar d’acord en què la 
partida per òrgans de govern representin gaire-
bé 250.000 €, dels quals 30.000 € per atencions 
protocol·làries, i que avalen uns salaris dels càrrecs 
electes de govern que ja vam dir que estaven molt 
per sobre del desitjable. No donarem mai suport 
al projecte de pressupostos mentre un 2,3% del 
pressupost vagi a aquesta partida. Creiem que cal-
dria reduir-la, com a mínim, a la meitat. En aquest 
tema ja hem vist que no s’està ni disposat a par-
lar-ne.

Per tot això, el nostre vot va ser en contra. I amb 
les mateixes paraules que vam dir ara fa un any: 
mà estesa per repensar l’economia d’aquest poble.

Joan Pons 
Solé

Declaraciones de bondad
Este 2017 es un buen año. Para La Canonja lo es. 
Estamos viviendo y viendo construir proyectos 
que hemos esperado desde hace mucho tiem-
po. Puedo enumerarlos: se está construyendo el 
nuevo edificio que alojará el servicio del CAP, se 
han presupuestado reformas muy emblemáti-
cas como las del Orfeó Canongí, se ha decidido 
invertir en nuevas instalaciones para Servicios 
Sociales, se sigue obrando para adecuar calles y 
parques, y contamos, por primera vez, con unos 
presupuestos participativos, incluso tenemos 

una recién estrenada superficie comercial. Nu-
estro municipio es activo, cada vez más, teatro, 
exposiciones, libros, fotografía, fiestas, deporte, 
magia, alternativas de ocio, tiempo libre y de im-
plicación para nuestros jóvenes, ayudas a los más 
necesitados…

Va bien, hay que trabajar para que nuestro 
municipio vaya creciendo cada día aún más, y 
que “este ir bien” se extienda verdaderamente 
a todos, ¿qué nos queda?, también puedo enu-
merarlo: red de voluntariado para la asistencia 
de nuestros ancianos, para los que están solos 
y más desprotegidos; una bolsa de empleo ac-
tiva; ayudas más enérgicas y de urgencia social 
para los más desfavorecidos; activar el pequeño 
comercio, que los impuestos no nos sean gra-
vosos,..

La Canonja la hacemos todos, y entre todos ha-
cemos que en nuestras calles se respire la ale-
gría de vivir en un municipio donde nada nos es 
ajeno, y donde prima la simpatía y amabilidad 

entre los conciudadanos. Y si no es así, algo 
debemos estar haciendo mal.

Disfrutamos de nuestro pueblo, sus gentes, su 
entorno, sus tradiciones, sus fiestas y sus logros. 
La Canonja es un buen lugar para vivir. Si no lo 
vives así, te pido que lo hagas saber, pues somos 
muchos los dispuestos a trabajar para cambiar 
esa realidad en la que debe ser, pues este es el 
objetivo más importante en el recorrer de nues-
tra vida.

Quiero desear a nuestro Alcalde Roc lo mejor en 
su nueva trayectoria política. Innegablemente ha 
trabajado durante años para que La Canonja sea 
lo que hoy es, y ahora, en este 2017, será un buen 
año para recoger lo sembrado.

Y para terminar, dirigirme de forma muy especial 
a cada uno de vosotros, extendiendo este deseo 
de prosperidad para este año a todos, pues estas 
declaraciones de bondad deben abundar en nu-
estra vida, declaraciones que están por encima de 
las dificultades, problemas y luchas de cada día.

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira
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Festival de Màgia Impossible 2017
El Patronat de Cultura del Castell de Masricart posa en marxa de nou el 
festival de màgia de la Canonja.

L’Impossible s’avança enguany a finals de març i està farcit d’actuacions 
sorprenents que de ben segur deixaran al públic bocabadat. Preneu bona 
nota de tots espectacles perquè cadascun d’ells és ben especial.

Dimecres 22 de març

Presentació de l’lmpossible
17 h · Castell de Masricart

Presentació de l’Impossible i el llibre “Màgia amb ali-
ments” amb sorteig de 2 exemplars.  A continuació 
l’espectacle Màgia per deixar-te bocabadat del Mag 
Gerard.

Mag Gerard presenta el seu nou espectacle per a tota 
la família que barreja amb un estil propi la màgia visual 
i sorprenent amb la comèdia, tot un seguit d’il·lusions 
màgiques ens acompanyaran en aquets  viatge per les 
diferents especialitats de l’art de l’impossible amb la fi-
nalitat de deixar-nos bocabadats.

Divendres 24 de març 

Gran Gala Internacional de Màgia
21 h · Orfeó Canongí

Gran Gala Internacional de Màgia amb Kenris Murat 
& Aurelia (França), Cia Mag Edgard (Catalunya), Willy 
Monroe (Madrid) i Toni Cors (Catalunya). Presentador 
de la gala: Jordi Pota. Direcció: Mag Gerard

El festival Impossible presenta la seva gran gala màgi-
ca on podreu gaudir de les increïbles manipulacions a 
ritme de Tango dels francesos Kenris Murat & Aurelia. 
La màgia visual i original del gironí Toni Cors us deixarà 
intrigats de com es poden multiplicar els objectes. Des 
de Madrid arribarà la sorprenent magiaflèxia de Willy 
Monroe premiada internacionalment. La companyia 
catalana Mag Edgard seran els encarregats de fasci-
nar-nos amb les seves grans il·lusions amb una acurada 
posada en escena.

Finalment, el mag i actor Jordi Pota serà el conductor 
d’aquest gran espectacle on ens oferirà un tast de la 
seva màgia còmica. Un fantàstic viatge per totes les es-
pecialitats de la il·lusió per demostrar que amb la màgia 
podem somiar desperts.

Dissabte 25 de març 

Globesession amb Willy Monroe
ESTRENA A CATALUNYA

12 h · Plaça Mestre Gols

El creatiu il·lusionista Willy Monroe arriba a l’Impossible 
amb el seu premiat espectacle Globsesion on es com-
bina la màgia còmica amb diversos efectes màgics en 
els quals els globus són els protagonistes. La interacció 
amb el públic, els gags, els efectes de màgia i humor 
s’entrelliguen per cuinar aquest show per a tots els pú-
blics.

“El hipnotista” amb Jeff Toussaint (França) 
21 h · Orfeó Canongí

Jeff Toussaint és l’hipnotitzador del programa d’Antena 
3 “Hipnotízame”. En la seva primera emissió ha estat vist 
per més de 3.000.000 teleespectadors. En aquesta oca-
sió ens presentarà un espectacle en el qual viuràs una 
experiència difícil de creure, interactiva, plena de fortes 
emocions, magnetisme, misteri i humor. Un viatge a 
l’últim racó del subconscient a través de la fascinant 
tècnica de la hipnosis, la capacitat de suggestió i im-
pressionants moments de hipnosis col·lectiva. 

Descobriràs el misteriós i desconegut poder de la ment 
humana .T’atreveixes a provar?

Diumenge 26 de març

“Glof” amb JAM clown & street theater
11.30 h · Sortida de la font del carrer Raval

JAM clown & street theater ens presenta el seu es-
pectacle parcialment itinerant “Glof”.Un golfista i el 
seu caddie, decideixen utilitzar carrers, places, terrats 
i balcons de ciutats i pobles com a terreny de joc. Els 
trobareu a qualsevol racó, allà on menys us ho espereu, 
buscant qualsevol forat i ocasió per a practicar i gaudir 
del seu millor swing.

“¿Conoces a este pollo?” amb el Mago 
Patxi (Vitoria)
ESTRENA A CATALUNYA

12.30 h · Plaça del Castell

Divertit, sorprenent, participatiu, amb un discurs fresc, 
espontani i, sobretot, molt màgic. Així és el nou espec-
tacle de carrer del Mago Patxi per a públic de totes les 
edats. Aquest peculiar il·lusionista atrapa al públic de 
forma sorprenent, interpretant a un personatge d’as-
pecte eixelebrat i esbojarrat que farà les delícies del 
públic assistent.

“El inventor de magia” amb Adrián 
Carratalá
ESTRENA A CATALUNYA

18 h · Orfeó Canongí

Mag, inventor i actor, Adrián Carratalá és un il·lusionista 
professional apassionat per la creativitat i les arts audio-
visuals. Juntament amb la seva companya Katerina han 
dedicat els seus 17 anys de carrera als escenaris d’arreu 
del país on en nombroses ocasions han estat guardo-
nats pel seu treball, com el 1r Premi Nacional d’Invenció 
(2016), Premi Nacional de Màgia Còmica (2016), Premi 
Internacional de Màgia General d’Almussafes (2015), i el 
Premi de Màgia d’Escena Cabracadabra (2015).

En aquest xou personal i divertit Adrián i Katerina do-
nen vida a dos personatges histriònics que expliquen 
la relació d’amor i odi entre un mag escapista i la seva 
ajudanta, a través de l’humor i situacions de comè-
dia visual absurda. Amb la màgia com a fil conductor 
Adrián i Katerina posen en escena algunes de les seves 
creacions més originals.

EN BLOC
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FINS AL 24 DE FEBRER

EXPOSICIÓ. RODA D’ART 2017: NÚRIA RION
LLOC:  Sala d’exposicions del Castell de Masricart.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
31a CHALLENGE CICLISTA: TROFEU SANT 
SEBASTIÀ 
HORA I LLOC DE SORTIDA: A les 15 h davant del 
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

DISSABTE 18 DE FEBRER
31a CHALLENGE CICLISTA: TROFEU D’HI-
VERN 
HORA I LLOC DE SORTIDA: A les 15 h al carrer Raval, 
davant de la Societat la Nova Amistat.

DIUMENGE 19 DE FEBRER
ESPECTACLE FAMILIAR: PLOMA DE PINGÜÍ 
AMB LA CIA. LA PUÇA
HORA I LLOC: A les 12 h a la Sala d’actes de l’Escola 
la Canonja.

ARRIBADA DEL CARNESTOLTES
Sortida des de l’escola i arribada a l’Ajuntament.
HORA I LLOC: A les 18 h a la Sala d’actes de l’Escola 
la Canonja

DIVENDRES 24 DE FEBRER
FESTA-CONCURS DE DISFRESSES INFANTIL
HORA I LLOC: A les 18 h a la Sala d’actes de l’Esco-
la. INSCRIPCIONS: Fins als 12 anys, els dies 21, 22 i 
23 de febrer al Castell de Masricart.

SOPAR-PÍCNIC DE LES COMPARSES
Acte adreçat únicament a les Comparses de la 
Rua de Carnaval 
HORA I LLOC: A les 21 h al Poliesportiu Josep Ca-
nadell i Veciana. 

DISSABTE 25 DE FEBRER
SOPAR-PÍCNIC POPULAR DE CARNAVAL 
AMB BALL I CONCURS DE DISFRESSES
HORA I LLOC: A les 21 h al Poliesportiu Josep Ca-
nadell i Veciana. PREU: 1 €. VENDA DE TIQUETS: del 
21 al 24 de febrer al Castell de Masricart i el ma-
teix dia al poliesportiu. 
Ball de Carnaval amb concurs de disfresses indi-
viduals i parelles a 23 h. INSCRIPCIONS: del 21 al 24 
de febrer al Castell de Masricart.

DIUMENGE 26 DE FEBRER
RUA DE CARNAVAL Sortida de l’Av. De la Flo-
rida i arribada al Poliesportiu HORA: A les 17 h. 
INSCRIPCIONS: fins el 16 de febrer al Castell de 
Masricart.

DIMARTS 28 DE FEBRER
VETLLA FÚNEBRE DE S.M. CARNESTOLTES 
HORA I LLOC: De 18 a 19 h. al vestíbul de l’escola.

ENTERRAMENT DE LA SARDINA Mercat de la 
Sardina, Entrega del trofeu “Comparsa Popular” i 
lectura del Testament de S.M. Carnestoltes.  
HORA I LLOC: A les 19 h. Processó funerària per av. 
Carrasco i Formiguera i tornada als porxos del pati 
de l’escola

DIMECRES 1 DE MARÇ
SENALLÓ DE CONTES AMB EL CONTACON-
TES CESC SERRAT
HORA I LLOC: A les 17 h. a la Biblioteca Pública de 
la Canonja.

DISSABTE 18 DE MARÇ
PRESENTACIÓ DELS 150 ANYS DE LA SO-
CIETAT “LA NOVA AMISTAT” I DESCOBERTA 
DE LA PLACA COMMEMORATIVA
LLOC: A la Seu de la Societat de la Nova Amistat 
(Carrer Raval, 23).

DIMECRES 22 DE MARÇ

PRESENTACIÓ FESTIVAL 
DE MÀGIA IMPOSSIBLE
HORA I LLOC: A les 17 h al Castell de Masricart.

24, 25, 26 i 31 DE MARÇ i 1 i 2 D’ABRIL

DES-TAPA LA CANONJA

DIVENDRES 24 DE MARÇ

IMPOSSIBLE: GRAN GALA INTERNACIONAL 
DE MÀGIA HORA I LLOC: A les 21 h a l’ Orfeó Ca-
nongí. PREU: 9 €. VENDA ANTICIPADA: fins el 23 de 
març, oferta espectacles de divendres i dissabte 
al preu d’un, 9 €.

DISSABTE 25 DE MARÇ

IMPOSSIBLE: GLOBESESSION AMB WILLY 
MONROE HORA I LLOC: A les 12 h. a la plaça 
Mestre Gols. 

IMPOSSIBLE: GLOBESESSION AMB WILLY 
MONROE HORA I LLOC: A les 21 h. a l’ Orfeó 
Canongí.  VENDA ANTICIPADA: fins el 23 de març, 
oferta espectacles de divendres i dissabte al preu 
d’un, 9 €.

DIUMENGE 26 DE MARÇ

IMPOSSIBLE: GLOF! AMB JAM “CLOWN & 
STREET THEATER” HORA: A les 12 h.  ITINERARI: 

Sortida de la Font del carrer Raval i baixada pel 
carrer Raval fins a la plaça del Castell.

IMPOSSIBLE: ABRACADABRA AMB ADRIÁN 
CARRATALÁ HORA I LLOC: A les 18 h. a l’Orfeó 
Canongí.  PREU: 3 €.

L’AGENDA de febrer i març de 2017
EN BLOC
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