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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

Serveis de l’Ajuntament
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
Institut Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

 ............................. 977541540
 ....................................................... 977206358

 ........................ 977529497 / 977551096
 ................................................. 977556678

 ...................................................... 616433441
 ........................................................................ 977546712

 ................................................................................112
 ................................................... 977545627
......................... 977548083 / 977545090

   ........................................... 977546060
 ..................................................... 977551716

  ...... 977550550
 ................................ 977543598

 ................................................. 977550020
 ..................................................................... 977544907

Telèfons d’interès

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
 Línies diürnes
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon y Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon y 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 dilluns 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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mailto:biblioteca@lacanonja.cat
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Fa unes setmanes que a la Canonja estem vivint una situació 
desagradable i molt preocupant. La fallida de la Cooperativa 
Agrícola i la secció de Crèdit de la Canonja ens ha deixat a tots 
amoïnats i alhora afligits. La falta de liquiditat de la secció de 
crèdit ha espantat a molts canongins que tenien tots els seus 
estalvis dipositats allí, en una entitat propera, de 
la Canonja, amb treballadors del poble i dirigida 
per persones que coneixem. Segurament ningú 
podia imaginar-se que arribaria aquest moment. 
Resulta molt fàcil pensar que aquestes coses pas-
sen als altres, però a mi no. 

No us enganyo si us dic que per a mi han estat 
unes setmanes molt difícils com a alcalde i com 
a canongí també, perquè costa molt prendre de-
cisions quan el cor et diu una cosa i el cap te’n diu una altra.

La posició de l’Ajuntament no és gens fàcil, malgrat no tenir 
cap responsabilitat ni política ni jurídica en aquesta crisi. Però 
el que està clar és que no ens podem quedar amb els braços 
creuats i veure com aquestes famílies perden els seus estalvis. 
Entenc que és un tema de justícia social, d’ajudar als imposi-
tors, molts d’ells persones grans, jubilades, pagesos, que tenien 

el seu raconet per si un dia ho necessitaven. No podem deixar a 
l’estacada a aquests centenars de veïns del poble que no tenen 
cap culpa de la situació originada i deixar-los en una situació 
d’angoixa i incertesa davant el futur. 

Una de les sortides més viables que va veure la Junta Rectora de 
la Cooperativa consisteix en oferir la compra del 
seu patrimoni a l’Ajuntament, ja que la situació 
econòmica d’aquest permet fer aquesta operació 
amb total solvència. Un cop valorats els immo-
bles, l’Ajuntament podria pagar 1.250.000 euros 
per la compra de la parcel·la i les naus de la Coo-
perativa Agrícola i l’edifici de la Secció de Crèdit, 
unes instal·lacions que aniran bé en un futur per 

acollir diferents usos i dependències municipals. 

Aquesta proposta, avalada pels tècnics municipals, secretari, in-
terventor i arquitecte, haurà de ser aprovada per tots els grups 
polítics que formem el consistori canongí. Abans però, els socis 
cooperatius hauran de votar en una assemblea si volen vendre 
el patrimoni o no, tenint en compte que sense aquesta operació 
de venda, el retorn dels estalvis serà gairebé impossible.

Ningú s’ho imaginava!

No ens podem 
quedar amb els 
braços creuats 
i veure com les 

famílies perden els 
seus estalvis 
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La Canonja, a la Cadena SER 

El projecte 
tracta temes 
com l’amistat, el 
treball en equip, 
els valors i la 
creativitat

Gent Gran Activa, any rere any, commemora el Dia de la Dona amb activitats el 
8 de març. Enguany, l’àrea d’Acció social i Ciutadan ia va organitzar una sessió 
de cinefòrum amb la pel·lícula “Un monstruo viene a verme” del director J.A. 
Bayona, amb col·loqui-cafè a l’acabar la projecció.

Unes 70 persones van gaudir d’aquesta activitat cultural i d’oci que es va cele-
brar al Centre Cívic.

El passat 21 de febrer la Canonja va tenir el plaer de comptar amb 
l’equip de la Cadena SER Tarragona que va enregistrar el programa 
“Hora Camp de Tarragona” des del saló de plens de l’Ajuntament. L’ob-
jectiu del programa era fer una radiografia del municipi parlant amb 
l’alcalde i algunes entitats del poble. El periodista Jordi Cartanyà va 
repassar amb Roc Muñoz el procés de la municipalitat i els canvis que 
s’han produït des d’aleshores. També hi van ser presents representants 
del Centre d’Estudis Pons de Castellví, l’Orfeó Canongí, la Societat la 
Nova Amistat i els Gegants de la Canonja.

Moment del cinefòrum amb la pel·lícula “Un monstruo viene a verme” Enregistrament “Hora Camp de Tarragona” de la Cadena SER Tarragona

Presentació del curtmetratge “El Misteri de l’ànec”Moment previ a la sortida de la 31a Challenge Ciclista

Rècord de participants a la 
31a edició de la Challenge

El grup d’adolescents del 
Casal crea un curtmetratge

La Gent Gran Activa 
celebra el Dia de la Dona

Els dissabtes 11 i 18 de febrer es va celebrar la Challenge Ciclista de la 
Canonja, organitzada pel Club Ciclista de la Canonja amb la col·laboració 
de l‘Ajuntament, que ja ha arribat a la 31a edició amb la presència rècord 
de 200 participants.

El ciclista Arnau Solé (Team Compak Campclar) va ser el vencedor de la 
general absoluta, per davant de Carles Juncosa (Ciutat de Reus Lizarran) 
i d’Ismael López (Team Compak).

La Challenge Ciclista de la Canonja es divideix en dues gran proves. El 
Trofeu Sant Sebastià, amb el Coll de la Batalla com a principal dificultat, 
del que el propi Arnau Solé en va ser guanyador. I el Trofeu d’Hivern, amb 
el Coll de la Teixeta com a plat fort, que se’l va endur Pierre-Henry Jung, 
de l’equip PE Haguenau.

El 7 de febrer, al Castell de Masricart, es va fer la projecció del curtme-
tratge d’autocreació del grup d’adolescents del 
Centre Obert de la Canonja “El Misteri de l’ànec”. 

El projecte, impulsat pel Consell Comarcal, tenia 
com a premissa tractar els temes del respecte, 
l’amistat, el treball en equip, els valors i la crea-
tivitat. Els joves, a més a més, tenien el repte de 
fer un curt que inclogués un ànec de plàstic groc.

Durant l’acte, que fou obert al públic i hi assis-
tiren infants i joves del Casal i del PIJ, també es projectaren els treballs 
d’altres casals de la comarca. “El misteri de l’ànec” fou mou aplaudit.

HA 

ESTAT NOTÍCIA
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Al Casal se celebra Carnaval!
La setmana del 20 al 24 de febrer, infants, 
adolescents i famílies van celebrar conjun-
tament la festa de Carnaval al Casal. 

El servei va obrir les portes a la participa-
ció de pares i mares en un joc de proves 
i reptes on, tot i que els infants eren els 
protagonistes, els familiars hi jugaven com 
si tornessin a ser petits! 

Una estona de lleure en família que acompanyada d’un 
berenar i d’una foto pel record, al photocall preparat per tots els nens i 
nenes del Casal. El Grup d’Adolescents es va sumar a la celebració, anant 
a vetllar al Rei Carnestoltes el dia de l’enterrament de la sardina, on entre 
plors i plors, lloaven la figura d’aquest gran personatge. I és que de ben 
segur que, al Casal, no es perdrà mai l’oportunitat de disfressar-se, fer 
gresca i divertir-se en família!

El Carnaval també arriba al poliesportiu municipal

L’alcalde inaugura la nova 
planta d’IQOXE

Els infants que participen a les classes de karate i aerodance del poliesportiu municipal no van voler deixar escapar l’oportunitat de celebrar el Carnaval. 
Tots es van disfressar i junts van fer una gran festa amb ball i jocs inclosos.

Els familiars van ser convidats a participar de la disbauxa i van poder jugar amb els infants i gaudir d’un pica-pica.

L’alcalde de la Canonja ha inaugurat la nova planta de la companyia Indus-
trias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada al municipi de la Canon-
ja. La nova unitat té capacitat per produir etoxilats, poliols i tota una àmplia 
gamma de polietilenglicols, matèries primeres per a la producció d’escumes, 
cosmètica, detergents, anticongelants... Roc Muñoz Martínez (Alcalde de la 
Canonja) ha manifestat que la inversió és una bona notícia per a l’Ajunta-
ment de la Canonja però també és una satisfacció personal, ja que la seva 
primera feina va ser en aquesta fàbrica i en guarda un gran record.

El parc de Rec de Bardina, 
accessible i renovat

La zona verda de Rec de Bardina ja és accessible per a persones de mobili-
tat reduïda i llueix nova pavimentació, zones de jardineres, un gran sorral i 
jocs per a infants, des dels més menuts fins als de 10 o 11 anys.

HA 

ESTAT NOTÍCIA

HA 
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Principals actors polítics del territori i representants de la indústria química

La Canonja, present a la trobada per mantenir 
la competitivitat del sector químic

BASF lliura les subvencions 
a les entitats canongines

“Voluntariat 
lingüístic”, 
4a edició

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va participar en la trobada celebrada 
a l’Ajuntament de Tarragona que va reunir els principals actors polítics del 
territori i els representants de la indústria química, per tal de fer força con-
junta per la transposició total de la Directiva Europea 
72/2009 de xarxes tancades.

El sector químic tarragoní, que agrupa l’AEQT, fa temps 
que reclama aquesta transposició en la seva totalitat. Un 
fet que minva la competitivitat de la indústria en el ter-
ritori i que situa el cost de l’electricitat, en alguns casos, 
un 30% més cara que en altres països de la Unió Europea. Països que tenen 
pols industrials que competeixen amb Tarragona per a l’atracció d’inversions.

Aquesta directiva fa referència a la possibilitat que les empreses d’un ma-
teix parc industrial químic estiguin connectades a la xarxa per la via d’un 
sol consumidor. Això provoca l’augment, encara més, dels costos energè-

tics per a les empreses i dificulta (per una qüestió de 
cost, però també de facilitats en els temps d’implan-
tació) l’atracció de noves empreses al territori.

A la trobada es va decidir unir esforços per a traçar 
una estratègia conjunta que culmini amb aquesta 
transposició en la seva totalitat, i resti desavantatges 

al sector químic i petroquímic del Camp de Tarragona respecte els seus 
competidors europeus. 

Fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i BASF 
Española, l’empresa química es compromet a donar suport a les entitats 
que realitzen diferents activitats per promocionar el municipi durant l’any 
2017. Per aquest motiu, l’empresa va convidar a la quinzena d’entitats de 
la Canonja a l’edifici Augusta per lliurar-los les subvencions.

L’acte va ser presidit per Anne Berg, directora del centre de producció de 
BASF Española, i Roc Muñoz, alcalde de la Canonja.

El dimarts 28 de març, a l’Aula d’Adults del Centre Cívic va tenir lloc la 
presentació de la 4a edició del programa “Voluntariat per la llengua” a la 
Canonja.

A l’acte hi van assistir la directora del Consorci de Normalització Lingüísti-
ca de Tarragona, Rosa Ibars, el dinamitzador del Voluntariat per la llengua, 
Gerard Escarré, la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Canonja, 
Lucia López, les dues parelles participants, la Montse Guàrdia i la M. Carme 
Gateu com a voluntàries i la Nicole Onea i la Paqui Blas com a aprenentes, 
la mestra d’adults, Montse Solé. També van ser-hi presents els companys 
que cursen el nivell Elemental de català.

L’acte va consistir en l’explicació del programa, la presentació de les pa-
relles i el lliurament de material que pot complementar les trobades, les 
quals tenen per objectiu facilitar la pràctica del català oral afavorit per la 
bona disposició de les participants dins un context real i distès.

L’objectiu de l’Escola d’Adults municipal, que promou conjuntament 
aquesta activitat amb el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de 
Tarragona, impulsor del projecte, és que el català surti de l’aula i que 
s’estengui a altres àmbits.

S’ha decidit unir 
esforços per traçar una 

estratègia conjunta

HA 

ESTAT NOTÍCIA
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Mes de portes obertes 
i poesia a l’institut
El passat dia 8 de març, l’Institut Collblanc va organitzar la jornada de por-
tes obertes per tal que les famílies coneguessin les nostres instal·lacions i 
la nostra manera de treballar. 

Estem molt contents perquè la jornada va 
ser tot un èxit: els nostres passadissos es van 
omplir de pares, mares i de futurs alumnes 
que uns dies després varen poder realitzar la 
preinscripció, del 23 de març fins al 4 d’abril.

Aquella mateixa setmana de la preinscripció, 
el dia 21 de març concretament, van ser els 
nostres alumnes de 1r d’ESO juntament amb 
11 escoles i instituts de la zona de Ponent de Tarragona els que van omplir, 
aquest cop, la rambla de Torreforta per celebrar el Dia Internacional de la 
Poesia.

Els alumnes van treballar diferents autors i poemes de la literatura espa-
nyola i els van traduir al català. Tot seguit, van elaborar uns lluïts cartells 
amb ambdues poesies, i, en un acte conjunt amb les diferents escoles, va-
ren vestir tota la rambla de poesia.

Estem molt il·lusionats perquè l’acte va ser tot un èxit i, a més a més, 
algunes de les nostres alumnes van viure l’experiència afegida de ser en-
trevistades per la televisió de Tarragona.

Institut Collblanc

Moment de la votació del POUM durant el ple extraordinari

La Canonja aprova provisionalment el seu primer POUM des 
de la plena municipalitat
L’Ajuntament de la Canonja aprova provisionalment i per unanimitat, en 
el ple extraordinari celebrat el dia 16 de febrer, el primer Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), des de que va aconseguir la municipalitat 
plena, ja que fins ara depenia del planejament urbanís-
tic de Tarragona. Ara ja només restarà pendent l’apro-
vació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme 
del Camp de Tarragona. 

L’alcalde Roc Muñoz, que alhora és el responsable de 
l’àrea d’Urbanisme, comenta que “aquest és un gran 
pas que traça el full de ruta dels propers anys, mante-
nint els mateixos objectius estratègics que han definit la política urba-
nística de l’última dècada a la Canonja”

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.

El document d’Aprovació Inicial del POUM de la Canon-
ja es va sotmetre al període d’exposició al públic que li 
correspon d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
i es van rebre 29 al·legacions. Pel que fa al grau d’esti-
mació de les al·legacions, explica l’arquitecte municipal 
Miquel Orellana “s’ha tingut en compte si el fet al·legat 

era en relació a un fet comú d’interès públic o a un bé particular i el fet que 
si s’estimava l’al·legació pogués fer variar de forma substancial o estructu-
ral el document del POUM”.

El POUM estableix les 
bases i els tempos per 
al futur creixement 

de la Canonja

Els alumnes van 
treballar diferents 
autors i poemes 
de la literatura 
espanyola i els van 
traduir al català

HA 

ESTAT NOTÍCIA

HA 
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Roc Muñoz a la xerrada sobre el procés de la municipalitatFotografia del mural poètic  

L’alcalde de la Canonja parla 
del procés de la municipalitat 
a Sant Miquel de Balenyà
Sant Miquel de Balenyà és un nucli de població de la comarca d’Osona 
situat a la falda del massís del Montseny. Actualment, és una Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada (EMD) que pertany al municipi de Seva. 

Ja fa temps que reclamen constituir-se com a nou municipi de Catalu-
nya i per aquest motiu van organitzar una xerrada amb alcaldes que han 
aconseguit aquesta fita, com el de la Canonja, que els va explicar el llarg 
camí que va haver de recórrer la Canonja per a recuperar la municipalitat 
perduda l’any 1965. Roc Muñoz va deixar-ho clar a la xerrada celebrada a 
la sala de plens del Casal, el procés per aconseguir esdevenir un municipi 
“no és fàcil però no és impossible”. 

La regidora d’Ensenyament, Lucía López, el director de l’escola, Jordi Romeu, i les mestres impulsores del projecte

Els alumnes de P4 porten a Alexander Calder 
al Castell de Masricart
Durant la segona setmana de març, la sala d’exposicions del Castell de Mas-
ricart va acollir les obres artístiques dels alumnes de P4 de l’Escola la Canonja 
dedicades a l’artista Alexander Calder.

L’exposició es va inaugurar amb la presència de la regidora d’ensenyament, 
Lucía López, el director de l’escola, Jordi Romeu, i les mestres impulsores del 

projecte. També hi assistiren els petits artistes, familiars i mestres de l’escola.

Fou una exposició de formes i colors creada amb elements reciclats, molta 
imaginació i art. Alumnes de diferents cursos van acostar-se a veure la 
mostra i centenars de persones, grans i petites, tampoc s’ho van voler per-
dre i van omplir dos murals sencers de bonics comentaris.

Un mural poètic pel Dia 
Mundial de la Poesia
El dia 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia i la Biblioteca 
Pública de la Canonja va voler posar el seu granet de sorra per la comme-

moració d’aquesta jornada literària. Des 
del mateix dia 21 i al llarg de la setma-
na, a l’entrada del Castell de Masricart 
s’hi van exposar llibres de poesia de la 
mateixa biblioteca, destacant els de l’es-
criptora i, sobretot, prolífica poeta, Glo-
ria Fuertes per celebrar enguany el seu 

centenari del seu naixement. Aquesta petita mostra anava acompanyada 
d’un mural poètic i participatiu on tothom hi va poder plasmar el seu 
poema preferit o fer anar la imaginació i crear-ne un d’inèdit.  Un cop 
complet el mural, ha passat a formar part de la biblioteca.

Tothom va poder 
plasmar el seu poema 

preferit o escriure’n 
un d’inèdit 

HA 

ESTAT NOTÍCIA



9

Caminem juntsPlantada 
d’arbres al 
Mur Verd
Prop de 65 nens i nenes de 3r de 
Primària de l’Escola la Canonja 
van fer una plantada d’arbres a la 
zona del Mur Verd de la Canonja. 
En total van plantar una seixan-
tena d’arbres fruiters al nord de 
la bassa per tal de potenciar la 
tanca verda del voltant.

La regidora de Medi Ambient, 
Glòria Virgili, va acompanyar els 
alumnes durant la plantació.

El dia dos d’abril, ja entrats a la primavera, es va celebrar la caminada 
“Caminem junts” promoguda per la regidoria de Medi Ambient amb la col-
laboració de GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans).

A la jornada hi van participar unes 120 persones que feren un recorregut 
de 6,5 quilòmetres, passant pel Sector Nord, la riera de la Boella, les hortes 
i visitant l’hotel d’insectes al Mur Verd. Per recuperar forces hi va haver un 
esmorzar saludable.

Èxit del festival de 
màgia “Impossible”
En aquesta dotzena edició l’Impossible es consolida de manera indiscu-
tible a la Canonja. L’assoliment del gran èxit de públic en tots els espec-
tacles així ho confirma.

També, la seva coincidència amb el primer cap de setmana de la ruta gas-
tronòmica Destapa la Canonja ha ajudat aquests darrers anys a reforçar 
ambdós projectes.

La voluntat que des del seu inici ha posat el Patronat de Cultura en 
aquest esdeveniment i l’encert de la seva programació i organització a 
càrrec del Mag Gerard i Batall Produccions respectivament, ha assolit 
enguany el seus objectius.

De tots els espectacles, fou el de l’hipnotista Jeff Toussaint el que ha 
creat més expectació a les xarxes. Fent honor al nom del festival, la seva 
actuació va ser una experiència difícil de creure.

La resta d’actes tingueren també una important acollida entre els ca-
nongins i canongines que ja han esdevingut espectadors avançats dels 
espectacles de màgia.

Un nou repte que es presenta per al festival de l’any vinent és la ubicació 
dels espectacles que es realitzen en espai teatral tancat, fins ara l’Orfeó 
Canongí. Segons les previsions de l’Ajuntament de la Canonja, haurà de 
canviar com a mínim en la següent edició.

El Patronat de Cultura i els espectacles familiars
Des del seu inici, el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ha 
estat compromès amb els espectacles dedicats al públic infantil. Durant tot 
l’any es vetlla per oferir una programació de qualitat adreçada als més petits.

L’any passat es va iniciar substituint al cicle de cinema per un Euro, tot un 
seguit d’espectacles, que han tingut continuïtat enguany. De fet, el cicle va 
acabar amb l’espectacle del dia 2 d’abril, que es portà a terme a la plaça 
Ernest Lluch.

No acaba aquí però l’interès que té per aquest tipus d’espectacles el Patronat 
de Cultura, ja que hi ha una línia de patrocini cap a les diferents entitats 
canongines que ha fet arribar aquest tipus d’actuació a moltes de les festes 
populars que se celebren al nostre poble. Així, el Batibull, la festa fi de curs 
de l’escola i la llar d’infants, les festes del Sector Nord, el sopar ecològic, el 
Correllengua o la desena cultural entre d’altres compten amb el suport del 
Patronat de Cultura per a aquests esdeveniments. El suport de l’Ajuntament 
a aquests espectacles va suposar l’any passat una despesa de més de 5.000 €.

Un cop iniciada la primavera i amb l’estiu a tocar, el Patronat de Cul-
tura tornarà a col·laborar amb les diferents entitats per tal que puguin 
programar espectacles familiars dins de les seves celebracions obertes 
al públic en general.

HA 
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Pressupostos Participatius

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi té l’oportu-
nitat de votar les propostes.

Cada persona pot votar fins a un màxim de 5 propostes. Per realitzar la 
votació efectiva s’ha de presentar el DNI i la butlleta de votació ompler-

ta a l’Oficina Municipal 
d’Atenció Ciutadana o 
al Castell de Masricart.

La sessió d’escrutini es 
farà en un acte públic 
en presència del se-
cretari municipal. Un 
cop realitzat l’escruti-

ni, les propostes s’ordenaran per ordre de vots. 
Les propostes finals se seleccionaran segons 
la votació obtinguda, fins esgotar el límit de 
200.000 euros. Arribat el punt en que la incor-
poració d’una proposta faci que l’import acu-
mulat superi la dotació establerta, se saltarà a 
la següent proposta més votada que permeti 
completar el límit.

Ajuntament de 
la Canonja 

Alcaldia 

Benvolgut/da veí/veïna, 
L’Ajuntament de la Canonja ha fet una clara aposta per les polítiques de 
participació ciutadana, amb l’objectiu d’escoltar l'opinió dels veïns. Els Pressupostos 
Participatius són una eina important d’aquesta política de democràcia participativa 
directa, un mètode que permet a la ciutadania manifestar les seves inquietuds més 
enllà de les votacions a les eleccions municipals, que són cada quatre anys.  En aquest butlletí, trobarem un llistat d’idees per a millorar el nostre poble. No les ha fet 
l’Ajuntament, ni l’equip de govern, ni l’oposició. Són propostes sorgides lliurament de la 
voluntat popular, de veïns i veïnes que han participat en el procés de fer propostes pels 
pressupostos participatius i han dedicat un esforç a pensar quines són les actuacions que 
calen fer al nostre poble. 
Els propers dies 15 d’abril i del 18 al 21 d’abril, tots els canongins majors de 16 anys 
podran prioritzar-les, exercint el seu dret a vot. Allò que diguin les urnes estarà 
inclòs en el pressupost municipal de 2017. Els ciutadans tenim el dret a participar en la 
gestió pública, no només cada quatre anys.  
Us encoratjo personalment a que exerciu aquest dret votant i manifestant així la 
vostra opinió.  

Cordialment, 

Roc Muñoz Martínez Alcalde de la Canonja 
La Canonja, 31 de març de 2017 

Dates i llocs 
de votació

15 D’ABRIL
Rambla 15 d’abril 
De les 11 a les 14 h.

DEL 18 AL 21 D’ABRIL
Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana 
(c/ Raval, 11) 
Matins de 8.30 a 13.30 h. Dijous a la 
tarda de 17 a 19 h.

Castell de Masricart (Plaça del Castell, 1, 
entrada per c/ Masricart) 
Matins de dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 13 h. 
Totes les tardes de 16 a 20 h.

Cada ciutadà pot 
votar fins a un 
màxim de cinc 

propostes 

Votació de les propostes

ACTUALITAT 
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Propostes a votació

Ajuntament de 
la Canonja 

Alcaldia 

Benvolgut/da veí/veïna, 
L’Ajuntament de la Canonja ha fet una clara aposta per les polítiques de 
participació ciutadana, amb l’objectiu d’escoltar l'opinió dels veïns. Els Pressupostos 
Participatius són una eina important d’aquesta política de democràcia participativa 
directa, un mètode que permet a la ciutadania manifestar les seves inquietuds més 
enllà de les votacions a les eleccions municipals, que són cada quatre anys.  En aquest butlletí, trobarem un llistat d’idees per a millorar el nostre poble. No les ha fet 
l’Ajuntament, ni l’equip de govern, ni l’oposició. Són propostes sorgides lliurament de la 
voluntat popular, de veïns i veïnes que han participat en el procés de fer propostes pels 
pressupostos participatius i han dedicat un esforç a pensar quines són les actuacions que 
calen fer al nostre poble. 
Els propers dies 15 d’abril i del 18 al 21 d’abril, tots els canongins majors de 16 anys 
podran prioritzar-les, exercint el seu dret a vot. Allò que diguin les urnes estarà 
inclòs en el pressupost municipal de 2017. Els ciutadans tenim el dret a participar en la 
gestió pública, no només cada quatre anys.  
Us encoratjo personalment a que exerciu aquest dret votant i manifestant així la 
vostra opinió.  

Cordialment, 

Roc Muñoz Martínez Alcalde de la Canonja 
La Canonja, 31 de març de 2017 

Núm. Proposta Cost aprox.

7 Fer passos de vianants elevats al carrer Carrasco i Formiguera. 72.000 €

8
Marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 kilòmetres que passa per camins públics 
i envolta el poble, inclòs el Sector Nord, per on es pugui caminar, anar en bici, córrer. 106.800 €

12 Dotar de cuina pròpia el menjador de l’Escola la Canonja 92.500 €

20
Passeig per a vianants d’un quilòmetre des del Camí de la Coma al Mas de l’Abeurador 
per camins públics a través de les hortes. 182.000 €

29 Dues zones d’esbarjo per a gossos condicionades amb serveis. 76.000 €

34 Camp de Futbol 7 de gespa artificial al pati de l’escola. 165.000 €

45 Remodelar el tram inicial del carrer Marina fins al Centre Cívic i fer-lo més accessible. 80.000 €

51 Reductors de velocitat i senyalització de trànsit al final del carrer Marina cantonada amb el carrer Vila-seca. 8.000 €

61 Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Major de Masricart, a l’entrada de la plaça de l’Esperança. 4.000 €

67 Instal·lació d’un punt doble de recàrrega de vehicles elèctrics. 20.000 €

68 Construcció d’una pista de pàdel al lateral del Poliesportiu tocant a la plaça Ernest Lluch. 100.000 €

75 Aplicar tractament antilliscant al terra perimetral del camp de futbol. 5.000 €

77
Pissarra digital, projector, altaveus i ordinador amb 25 conjunts de taula, tamboret 
i cavallet per l’aula de plàstica de l’escola. 18.000 €

81 Arranjament i millora del camí de les Pletes. 100.000 €

82 Retolació dels llocs emblemàtics del poble. 15.000 €

83 Petita àrea d’autocaravanes a l’aparcament dissuasiu del camí de Reus. 15.000 €

88 Instal·lació de passos de vianants elevats en diferents llocs del poble. 54.000 €

89 Millora dels accessos a l’escola amb ampliació de la vorera entre l’entrada d’educació infantil i el parc. 45.000 €

99 Depuració de l’aigua de les piscines municipals mitjançant el sistema de l’electròlisi amb sal. 60.000 €

105 Arranjament del refugi i senyalització de la boca de la sitja de la plaça Bisbe Borràs. 20.000 €

107
Instal·lar sis taules interpretatives del paisatge per tal d‘identificar els principals 
elements geogràfics i naturals que s’observen a l’horitzó. 30.500 €

108 Millora dels elements del parc infantil de la plaça Ernest Lluch. 20.000 €

109
Instal·lació d’elements de protecció a l’enjardinament de la rambla de les Garrigues 
per evitar l’accés directe a la calçada fora dels passos habilitats. 90.000 €

125 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure. 25.000 €

126
Instal·lació d’un sistema de descalcificació de l’aigua a la sortida dels dipòsits d’abastament 
(subjecte a la negociació amb l’empresa de subministrament Ematsa). 100.000 €

127 Instal·lació de papereres de reciclatge a diferents equipaments municipals. 5.000 €

135 Instal·lació de videocàmeres de vigilància a la via pública. 50.000 €

170 Instal·lació de sis elements/plafons informatius per a la col·locació de cartells de les entitats. 10.000 €

171
Eliminació de contenidors soterrats i substitució per nous de superfície 
al carrer Escultor Martorell i a la plaça de la Raval. 60.000 €

179 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la plaça Ernest Lluch. 50.000 €

ACTUALITAT 

ACTUALITAT 
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Ballada de sardanes en la celebració de la Festa de la Municipalitat

Festa de la Municipalitat
La celebració del 15 d’abril, coincidint amb l’aniversari de l’aprovació per 
unanimitat del projecte de llei de creació del municipi de la Canonja per 

part del Parlament de Catalunya, és per al nostre poble 
un bon motiu de festa. 

Enguany, a causa de la coincidència amb la festivitat 
de la Setmana Santa, la Diada de la Municipalitat con-
centrarà els diferents actes en el mateix dia 15 d’abril, 
i els actes protocol·laris en seran protagonistes.

Així, a la rambla 15 d’abril es farà un acte de record dels esdeveniments 
que ara fa 7 anys tingueren lloc al Parlament de Catalunya, pensant també 
en totes aquelles persones que van mantenir la flama de la nostra identitat 
com a poble malgrat no tenir la plena municipalitat.

Un dels aspectes principals d’aquesta jornada serà l’obertura de les votaci-
ons en el procés de Pressupostos Participatius que l’Ajuntament ha posat 
en marxa.

III Trofeu 15 d’abril
Per la Diada de la Municipalitat, el Club Ciclista La Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza el 

Trofeu 15 d’abril, puntuable per la Copa d’Espanya Júnior. 

La prova ciclista, que és puntuable per la Copa d’Espanya Júnior, tindrà la sortida 
neutralitzada davant del poliesportiu municipal, 5 minuts abans de les 3 de la tarda, 
i la sortida real a les 3 en punt des de la incorporació a la carretera N-340 km. 0, on 
està situada la gasolinera Shell.

Els participants disputaran el trofeu sobre un recorregut de 108,5 quilòmetres que 
passarà per la Canonja, Vila-seca, Vinyols, Cambrils, Mont-roig del Camp, Mont-

brió del Camp, Botarell, Alforja, Coll d’Alforja, Coll de Porrera, Porrera, Coll de la Teixeta, Riudecols, Reus i 
meta a la Canonja.

Serà l’edició 
més llarga amb 
set dies d’esport

JOCS PER LA MAINADA
HORA I LLOC: de 10.30 a 13 h, a la rambla 15 d’abril.

SEGUICI DE LA CORPORACIÓ EN PLE CAP A LA RAMBLA 15 
D’ABRIL AMB L’ACOMPANYAMENT DELS GEGANTS BIÀ I 
ESPERANÇA I ELS DIABLES DE LA CANONJA
HORA I LLOC: a les 12.30 h, des del Castell de Masricart.

ACTE PROTOCOL·LARI DE CELEBRACIÓ DE LA MUNICIPALITAT, 
PARLAMENTS DE LES AUTORITATS I ENCESA DE LA TRONADA 
HORA I LLOC: a les 13 h, a la rambla 15 d’abril.

A continuació, APERITIU POPULAR I SARDANES 
a càrrec de la Cobla Cossetània.

III TROFEU 15 D’ABRIL 
ORGANITZA: Club Ciclista la Canonja COL·LABORA: l’Ajuntament i Motor Club la 
Canonja
SORTIDA NEUTRALITZADA: Tindrà lloc al 
poliesportiu municipal, 5 minuts 
abans de les 15 h.

Programació dels diferents actes

Els participants 
disputaran el 

trofeu sobre un 
recorregut de 

108,5 quilòmetres

A la rambla 
15 d’abril es 
farà un acte 

de record

XXXVII Torneig de 
Futbol Base

Per Setmana Santa arriba el tradicional Torneig de Futbol Base Sant Sebastià, organitzat pel C.F. Canonja i l’Escola 
Futbol base Sant Sebastià, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i altres entitats 
i empreses. Enguany el torneig celebra la seva 37a edició, sent l’edició més llarga amb set dies 
d’esport, de dilluns a diumenge.

Com cada any, a més a més de nombrosos equips de les nostres comarques i d’arreu de l’estat, 
hi participaran les pedreres de diferents equips professionals de La Lliga i, en aquesta ocasió, s’hi 
ha sumat també un equip francès.

SERÀ NOTÍCIA
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Il·lustració: Laura Borràs

Sant Jordi al Castell de Masricart
El Patronat de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ha programat un 
concert per al dia 21 d’abril al Castell de Masricart. Es durà a terme a 
la sala noble a les 8 del vespre i serà a càrrec de la secció de cordes de 
l’Orquestra Camerata XXI. El programa consistirà en un viatge entre París 
i Venècia  escoltant la música de les danses precursores dels balls actuals. 

La biblioteca també es prepara per rebre Sant Jordi de la millor manera. 
Setmanes abans, el dimecres 5 d’abril el Senalló de Contes ja estarà de-
dicat al dia del llibre i la rosa. El contacontes Jeep Gasulla ens portarà 
“Contes de dracs i cavallers” on no hi faltarà Sant Jordi, l’humor ni la 
música.

El divendres abans de Sant Jordi, la Biblioteca exposarà les novetats per-
què tant infants com adults puguin descobrir de primera mà les novetats 
bibliogràfiques que es publiquen per Sant Jordi.

Conferència 
sobre l’obra, el 

5 de maig

Hi haurà berenar 
per a tots els 
assistents

Moment de l’Òpera “La filla del Regiment” de Gaetano Donizetti Dj Murphy, Raúl Mezcolanza i Acmea Djs faran l’actuació final del Festival

Anada al Gran Teatre del Liceu El Sebastival torna renovat
Amb les localitats esgotades des de fa temps, l’Ajuntament de la Canonja 
ha organitzat amb el suport del Gran Teatre del Liceu i dins del seu projecte 

d’acostament al territori, l’anada a la representació 
de l’Òpera “La filla del Regiment” de Gaetano Doni-
zetti, el proper diumenge 21 de maig.

El proper 5 de maig, a 2/4 de vuit del vespre es farà 
al Castell de Masricart una xerrada introductòria a 

aquesta obra a càrrec de Pol Avinyó, del Gran Teatre del Liceu. 

La col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu continuarà el divendres 21 
de juliol amb la retransmissió de “Il trovatore” dins del actes del “Surt a la 
fresca”.

El 6 de maig se celebrarà una nova edició amb nou format del Sebastival, 
un esdeveniment organitzat per les regidories de Festes i Joventut conjun-
tament amb ACMEA i amb la col·laboració de MKSN Djs. Aquesta setena 
edició està pensada per poder arribar a tot el públic canongí i es durà a 
terme al llarg de tot el dia. El Sebastival obrirà a les 11 del matí amb un 
vermut musical al pati del poliesportiu municipal, creant una zona ambi-
entada a l’estil Chill out.

A partir de les 7 de la tarda, l’espai tornarà a obrir per oferir sopar amb 
Foodtrucks i música, a càrrec de djs locals.

A les 11 de la nit començarà el festival pròpiament dit, dins del poliespor-
tiu, amb l’actuació de Dj Murphy, Raúl Mezcolanza i Acmea Djs.

Tarda de Sant Jordi 
amb la Gent Gran Activa
La setmana del 23 d’abril, la Gent Gran Activa celebrarà la Diada de Sant 
Jordi, com ja és tradicional a la Canonja. El grup de sardanes farà una 
demostració del que han après en el taller i, tot seguit, la Coral de la Gent 
Gran actuarà interpretant cançons d’arreu del 
món. El grup de ball també realitzarà una ex-
hibició, i per acabar hi haurà berenar per a tots 
els assistents.

Cap a mitjans de maig s’iniciaran els Espais Cul-
turals de la Gent Gran Activa. Enguany seran quatre setmanes amb diver-
ses activitats relacionades amb el tema “Viure i conviure amb els nostres 
veïns, les fàbriques”.

SERÀ NOTÍCIA

SERÀ NOTÍCIA
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Grup de nens i nenes de la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

La Llar d’Infants obre 
les portes a les famílies

El dimecres dia 26 d’abril, de 5 a 7 de la tarda, la Llar d’Infants Mare de Déu 
de l’Esperança realitzarà la Jornada de Portes Obertes per totes aquelles 
famílies que vulguin conèixer la llar.

Del 2 al 12 de maig, s’obrirà el període 
de preinscripcions pel curs que ve.

Activitat portada a terme pels joves de la Canonja     

Ets adolescent i tens inquietuds? El Casal és el teu lloc
Aquest curs, des del Casal s’ha volgut impulsar novament la participa-
ció dels adolescents, nois i noies de segon i tercer d’ESO, dins del ser-
vei. És per això que s’han creat nous espais on el jovent hi 
pot participar proposant, decidint i implicant-se en el dia 
a dia d’activitats. Actualment, al casal es realitza l’activitat 
del grup d’adolescents els dimarts a la tarda de 6 a 2/4 de 
8. Cinema, tallers, gimcanes, noves tecnologies, actualitat, 
l’amor, la creativitat... són algunes de les temàtiques rea-
litzades fins ara. Paral·lelament, els dimecres de 2/4 de 4 a 
2/4 de 5, els alumnes d’ESO poden apropar-se al Casal per 
realitzar les seves tasques escolars amb el suport de l’equip educatiu del 

servei i podent fer ús d’ordinadors amb accés a internet. 

Properament s’iniciarà un nou projecte dirigit també a joves estudiants 
d’ESO sota el títol “Optimisme intel·ligent”, impulsat per 
Jordi Navarro Lliberato. D’aquest projecte se’n despendrà 
la creació d’un nou espai d’activitats grupals i de reflexió 
personal enfocat a treballar el descobriment, promoció i 
desenvolupament de pensaments, competències i compor-
taments relacionats amb l’optimisme.

Així que, qui estigui interessat en alguna d’aquestes pro-
postes es pot apropar al Casal i l’informaran.

Exposició “Jordi Sabater Pi. 
Una vida dedicada a la recerca”

Amb aquest títol, el Castell de Masricart 
rebrà una nova exposició que la Diputa-
ció de Tarragona posa a disposició dels 
Ajuntaments.

En aquesta ocasió, l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), creador de l’exposició, vol rei-
vindicar la figura del Dr. Jordi Sabater Pi 
com a pioner de la ciència catalana en 
uns moments gens fàcils per desenvo-
lupar aquesta tasca. L’exposició realitza 
una trajectòria per la seva vida, dedica-
da a la ciència i en destaca les principals 
fites de la seva activitat. 

Jordi Sabater Pi és conegut a casa nos-
tra pel descobriment de “Floquet de 
Neu”, ara bé, va fer altres descobriments 
més importants que en Floquet. Va rea-
litzar importants treballs antropològics, 
observacions sobre les activitats dels 
ximpanzés de la selva, va descobrir no-
ves espècies de primats, etc.

L’exposició s’inaugurarà el dia 20 d’abril 
i es podrà visitar fins el 12 de maig en 
l’horari habitual d’obertura del Castell 
de Masricart.

S’iniciarà un 
nou projecte 
sota el títol 
“Optimisme 
intel·ligent”

SERÀ NOTÍCIA
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Bicicletada de l’edició de l’any 2016

La regidoria de Medi Ambient celebrarà Ecoverd 
del 2 al 5 de juny
El proper dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i 
per aquest motiu, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la 
Canonja va iniciar l’any passat Ecoverd amb tot un seguit d’activitats 
lúdiques, esportives i d’oci per conscienciar als canongins i canongines 
de la necessitat de cuidar el medi ambient.

Ecoverd tindrà lloc el primer cap de setmana de juny (els dies 2, 3, 4 i 5) 
i compta amb la col·laboració d’entitats del poble.

Igual que en l’anterior edició, es durà a terme una caminada popular, una 
bicicletada, una gimcana infantil, tallers de cuina i altres novetats.

El moment que es descobreix la placa commemorativa

La Societat la Nova Amistat 
celebra 150 anys d’història
Enguany, la Societat la Nova Amistat celebra els 150 anys de la seva 
fundació. Aquesta és l’entitat social i cultural més antiga de la Canonja, 
documentada des de l’any 1867. Per commemorar aquesta efemèride, 
l’entitat ha preparat tot un seguit d’actes que es desenvoluparan al llarg 
de l’any.

El tret de sortida es va donar el passat 18 de març 
amb la descoberta de la placa que commemo-
ra aquests 150 anys d’història compartida per 
part del primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, 
i el director dels serveis territorials de cultura, 
Jordi Agràs. Salvador Ferré va destacar “la feina 
encomiable que duen a terme les persones que 
estan al front de les entitats socials, esportives, 
culturals”, al mateix temps que va fer referència 
a l’acord al que ha arribat l’Ajuntament amb la Societat la Nova Amistat 
per tal de fer-se càrrec de la reforma integral de la seu de l’entitat i 
d’aquesta manera salvar el seu patrimoni material i condicionar-lo per-
què sigui un referent cultural de la Canonja.

És l’entitat 
social i cultural 
més antiga de 
la Canonja, 
documentada 
des del 1867

La recollida de mobles vells i andròmines 
passa a realitzar-se els dilluns
Des de finals del mes de març, el servei de recollida de mobles vells i an-
dròmines s’ofereix els dilluns al vespre en comptes dels dijous.

Els veïns que no poden portar els residus grans i voluminosos (mobles 
vells, grans electrodomèstics, matalassos...) a la deixalleria poden uti-
litzar aquest servei gratuït trucant al 977 54 34 89 o dirigint-se a les 
oficines de l’Ajuntament per acordar dia, hora i lloc on dipositar-ho per 
tal que ho passin a recollir.

Recordem que cal demanar el servei amb antelació.

SERÀ NOTÍCIA

SERÀ NOTÍCIA
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I gira i gira... 
El passat 27 de març es van complir divuit me-
sos des de les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya, divuit mesos en els que se’ns va dir, 
per part de la candidatura guanyadora, que es 
duria a terme un “full de ruta” amb tot una sèrie 
d’iniciatives que acabarien en un referèndum 
per aprovar una nova “Constitució catalana”. 
Res de tot això ha passat i a partir d’ara ens 
caldrà a tots molt de sentit comú per encarar 
els mesos polítics que s’albiren, situats com es-
tem en un xoc institucional entre els Governs 
de Catalunya i d’Espanya d’imprevisibles conse-
qüències. 

Des de fa anys els elements més radicals tant de 
l’independentisme com del nacionalisme espa-
nyol han alimentat un discurs èpic que exclou 
el diàleg i la negociació, fet que ens situa, de 
facto, en un escenari irresoluble tal i com s’han 

plantejat dues posicions antagòniques. El millor 
que puc dir és que aquesta animadversió de-
mostrada per alguns responsables polítics que 
els ha portat, fins i tot, a negar el normal fun-
cionament de les institucions democràtiques no 
s’ha traslladat al carrer. La bona gent a la seva 
vida diària ha demostrat més sentit comú que 
molts dels seus governants.  

Els socialistes volem aplicar el, diguem-ne, mè-
tode la Canonja a la vida política catalana. I quin 
és aquest mètode? El diàleg, la negociació, el 
pacte, l’empatia amb les posicions discrepants, 
el lideratge d’un alcalde assenyat, la constància 
en la defensa d’una reivindicació justa, el su-
port unànime de la ciutadania canongina. Totes 
aquestes sinergies sumades ens van permetre 
afrontar amb èxit el procés de plena municipa-
litat i independència de Tarragona. Què hagués 
passat si haguéssim tirat pel dret i volguéssim 
imposar les nostres posicions sense escoltar res 
ni ningú? Que continuaríem en stand-by, sen-
se cap solució real al problema que teníem. El 
president Companys, tan citat per l’indepen-
dentisme però tan poc llegit, deia que cap con-
flicte polític se soluciona des de la unilateralitat, 
dient-li a l’altra part: no t’escolto, ni vull sentir 
els teus arguments.

En aquests moments, per desgràcia, tenim al 
Govern espanyol en una posició immobilista 
considerant un problema polític com un de-
bat jurídic o una qüestió, poc més, que d’ordre 

públic i de legalitat. En el mateix sentit l’inde-
pendentisme s’ho juga tot a una carta, el que 
anomenen “internacionalització del conflicte”, 
d’impossible satisfacció perquè la Unió Euro-
pea ja ha dit per activa i per passiva que estem 
davant d’un problema intern espanyol i que no 
reconeixerà res il·legal que vulneri l’ordre cons-
titucional d’un Estat membre.

Al mig d’aquests antagonismes estem els so-
cialistes que no ens cansem de demanar fins 
a l’extenuació un diàleg sincer i fecund que 
permeti desbloquejar la situació i ens permeti 
assolir un pacte, en la línia del que ha exercit 
històricament el catalanisme polític. Com es pot 
comprovar cada dia rebem desqualificacions, 
burles i, fins i tot, insults dels elements més ra-
dicals d’ambdues parts però no ens cansarem de 
treballar per bastir una solució política perquè 
sabem que no estem sols, sabem que som la veu 
de milers i milers de catalans que no volen un 
país tancat en compartiments estancs dictats 
pels nacionalismes, siguin del signe que siguin, 
sinó que volen una societat oberta, cívica, plu-
ral i respectuosa amb els diferents sentiments i 
graus d’identitat nacional que conviuen a Espa-
nya, Catalunya i també a la Canonja.

I mentre esperem que s’imposi el seny i repren-
guem la via del diàleg, única capaç de desblo-
quejar la situació, la roda on el hàmster sembla 
que corri però en realitat no es mou de lloc, 
continua giravoltant. I gira i gira...   

Salvador Ferré
Budesca

Grans satisfaccions que et dóna la política 
Al darrer ple, al consistori vam tindre la satis-
facció d´aprovar el nou POUM del nostre mu-
nicipi. Va ser un moment molt esperat, i també 
molt emocionant ja que va ser aprovat per una-
nimitat amb els vots a favor de tots els regidors 
i regidores que en formem part, és bonic sentir 
l´orgull d´estar aprovant una feina ben feta. Des 
d´aquí la meva enhorabona al màxim responsa-
ble del projecte, el nostre arquitecte municipal 
Miquel Orellana. 

Evidentment, el nostre vot va ser favorable, ja 
que trobem que el gruix del mateix està en con-
sonància amb les expectatives de desenvolupa-
ment municipal que volem per la Canonja, ela-
borat d´una manera eficient i pensant sempre 
en el millor benefici pel futur de la sostenibilitat 
demogràfica i ambiental del nostre poble. 

Però, no obstant això, va haver un punt en el 
que no vam estar d´acord, i així ho vam fer sa-

ber mitjançat l´explicació de vot. Es tractaria de 
la planificació del PAU-08/CASTELL DE MAS-
RICART. Sobre aquest punt vam deixar cons-
tància, que tot i que entenem que les famílies 
desallotjades del denominat BLOC VERD s´han 
de poder reallotjar en una altra zona, i que per 
temes econòmics d’expropiacions i plusvàlues 
s´hagi pensat que el millor espai per a fer-ho 
és on actualment està ubicat el Parc Carrasco i 
Formiguera, no estem d´acord en que això su-
posi l´eliminació d´aquest emplaçament! Aquest 
parc és un històric del nostre poble i no volem 
que desaparegui! Per aquest motiu vam dema-
nar, en la mesura que es pugui, que es mantin-
gui. I si això no fos possible, com a mínim ob-
tenir el compromís per part del Ajuntament de:

- En primer lloc que, aquest nou vial que 
s´obrirà al trànsit estigui dotat d´un tracta-
ment més tou, amb carril únic d´un sol sentit 
de circulació, i que vagi acompanyat d´una 
zona de vianants àmplia. 

- En segon lloc, traslladar l´equipament del 
parc infantil al nou solar que restarà on ac-
tualment està ubicat el BLOC VERD, envol-
tant així el Castell de Masricart d´un espai 
obert amb zona enjardinada, d´un nou parc 
infantil que substitueixi el que s´eliminarà i 
evitant en tot moment la construcció de no-
ves edificacions.

Creiem que la zona dels paral·lels, degut a la 
concentració d´edificis i densitat de població és 
una zona que ha d´estar més dotada d´espais 
verds i zones d´esbarjo.  

D´altra banda, també s´ha celebrat recentment 
una caminada popular organitzada per La Ca-
nonja 3 – Poble Paisatge i Sostenibilitat, conjun-
tament amb altres organitzacions i plataformes, 
tant de la Canonja com de Vila-Seca, i amb el 
suport d’una moció signada conjuntament i 
aprovada també al darrer ple per part de tots 
els partits polítics que hi tenim representació: 
PSC, CIU, PP i CUP, en protesta pel tall que so-
freix el camí GR92 que uneix ambdós municipis, 
a l´alçada de la T-315. Allà es va fer lectura d´un 
manifest on es demanava al Departament de 
Territori, òrgan encarregat de posar-hi solució, 
que d´una manera definitiva se’ns escolti i se’ns 
tingui en compte! 

Des del grup local de CiU, vam estar molt con-
tents amb aquesta iniciativa i vam donar tot el 
nostre suport, ja que és una protesta que hem 
anat duent a terme des de fa molt de temps rei-
vindicant-ho al consistori. Celebrem molt que 
es torni a reprendre el tema, i que hagi trobat la 
implicació i recolzament de tantes persones. El 
dia que finalment es posi solució, serà un triomf 
pel nostre municipi, pel municipi de Vila-Seca, i 
per tots els veïns i veïnes d’ambdós!

Montserrat 
Tomàs Macias

PORTAVEUS

MUNICIPALS
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En defensa del model econòmic social i 
cooperatiu

Cooperar significa “prendre part amb altres 
en una obra feta en comú”, en canvi, compe-
tir significa que “dues o més persones, lluiten, 
s’esforcen, s’emulen per aconseguir el mateix 
objecte”. Tot i que els significats tenen for-
ça semblança, no estem parlant del mateix, 
ni molt menys. Mentre que quan cooperem 
no volem ser millors ni tenir més que el que 
està al nostre costat, quan competim tendim 
a aconseguir el mateix que vol el del nostre 
costat, malgrat que això comporti que l’altre 
es quedi sense res.

De tots és conegut que el sistema econòmic 
capitalista ha tendit, i tendeix encara, a afa-
vorir la competència, amb el malentès que 
això genera progrés, desenvolupament i mi-
llor benestar per les persones. Però l’experi-

ència guanyada pel capitalisme més salvatge 
dels darrers anys, ens demostra que desen-
volupament i progrés no comporten igualtat 
per totes, benestar humà a l’abast de tothom 
i, molt menys, respecte pels recursos naturals.

Amb tot això, on volem anar a parar? Doncs a 
que un bon model econòmic i laboral al qual 
podríem tendir és el cooperatiu. L’economia 
cooperativa es fomenta en diferents princi-
pis: adhesió voluntària i oberta, gestió demo-
cràtica per part dels socis, participació econò-
mica dels socis, autonomia i independència, 
educació, formació i informació, cooperació 
entre cooperatives i interès per la comunitat.

La fallida de la Cooperativa Agrícola i la Sec-
ció de Crèdit de la Canonja ens ha de fer pre-
guntar moltes coses. Segurament la primera 
qüestió seria si el que teníem davant era una 
cooperativa que vetllava per aquests principis 
o no. Es vetllava per una gestió democràtica? 
Hi havia participació econòmica de tots els 
socis i sòcies? Fomentava l’educació, la for-
mació i la informació? Tenia interès per la co-
munitat local on estava? Realment són mol-
tes preguntes i poques respostes. Però el cert 
és que la mala gestió, reconeguda per la Jun-
ta de la Cooperativa, juntament amb la deriva 

de la Cooperativa cap a models que res tenien 
de cooperatius, ens ha portat a una situació 
de gairebé tres milions d’euros de forat i on 
les famílies han estat les principals afectades.

Des de l’assemblea local de la CUP de la Ca-
nonja, creiem que abans que plantejar soluci-
ons com la venda de patrimoni a l’Ajuntament 
per arreglar parcialment el problema, cal re-
flexionar a fons com hem arribat fins aquí. No 
podem debatre a la lleugera la dissolució d’un 
entitat històrica del poble que tanta gent ha 
aixecat durant dècades. Si la Cooperativa de 
la Canonja acaba desapareixent, cosa molt 
probable vista la situació, caldrà que no obli-
dem el punt de partida, és a dir, la unió i la 
cooperació dels pagesos canongins disposats 
a unir esforços. Aquest discurs no pretén ser 
bucòlic ni idealista, sinó que el fem per posar 
sobre la taula la dimensió del problema que 
tenim. Nosaltres serem partidaris de posar 
per davant la necessitat que la gent recuperi 
els seus estalvis, però no deixarem de banda 
la necessitat de denunciar qui ens ha portat 
fins aquí.

La CUP, ara i sempre, estarem per la defensa 
del model econòmic realment social i coope-
ratiu.

Joan Pons 
Solé

¡Por la libertad!
“La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS dice que toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de ma-
nifestar su religión o su creencia, individual y co-
lectivamente, tanto en público como en privado, 
por la enseñanza, la práctica, el culto y la obser-
vancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”.

Nuestra sociedad progresa y avanza, pero no 
aprende de la experiencia pasada, pues las liber-
tades siguen siendo coaccionadas en este tiem-
po presente. La continua expresión es que es el 
tiempo de la libertad y de la tolerancia, donde 
todos pueden vivir y manifestarse cómo son, sin 
ningún obstáculo. Nada más alejado de la reali-
dad, pues no es para todos. En el desprecio se ha 
quedado el respeto por los que no encajan en los 
cánones humanistas que parecen imperar en la 
actualidad. 

Llevo años integrada en un grupo de personas 
que trabajamos en las galeras de este país avan-
zado, intentando ayudar a aquellos que se han 
quedado tirados en las cunetas de la moderni-
dad y el progreso, y a aquellos a los que les pasa 
cuentas la idiosincrasia de esta sociedad. Siem-
pre los menores los más afectados, sufriendo las 
consecuencias. Lo más lamentable, es que no 
puedes denunciar con libertad las raíces de este 
desaguisado, porque la libertad está cautiva en 
intereses personales, en dictaduras ideológicas, 
en intereses económicos, en la avaricia, en el or-
gullo e incluso en la ignorancia. Los lobos disfra-

zados de oveja levantan, por supuesto, el estan-
darte de la defensa del interés general. Además, 
las redes sociales han creado un buen campo de 
cultivo para el cruel hábito de este país: la crítica 
escarnecedora, la humillación y la falta de respe-
to para los que piensan y viven diferente.

Hay países donde el choque de creencias e ideo-
logías ya supone al encarcelamiento, la tortura e 
incluso, la muerte. En nuestro país se legisla, se 
están aprobando leyes autonómicas que supo-
nen una amenaza para las libertades, y se trabaja 
para llegar al pensamiento único impuesto por 
el poder político y mediático. ¡Qué nadie tenga 
que esconderse detrás de una ley de protección 
de datos por sus creencias o ideología!

Deben primar los intereses, el respeto y el valor 
de cada persona, sin tener en cuenta su estatus 
social, raza, género, ideología, creencia, etc.  y  
tengamos cuidado con el orgullo, “huyamos de 
los ojos que se enaltecen, de la lengua que mien-
te, de las manos que derraman sangre inocente, 
del corazón que hace planes perversos, de los pies 
que corren a hacer lo malo, del falso testigo que 
esparce mentiras y de los que siembran discordia”.  

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira

PORTAVEUS
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Un any més, la rua de 
Carnaval omple els carrers
Des del balcó de l’Ajuntament, amb l’esportiu pregó per part de Sa Majestat 
Carnestoltes, s’iniciaren el passat 19 de febrer els actes de Carnaval. Una 
festa popular que cada cop compta amb més elements participatius i bellu-
ga multitud de persones en els diferents actes.

Un cop inaugurat el Carnaval, el divendres 24 es va dedicar la jornada als 
més petits amb una bona celebració de disfresses al saló d’actes de l’escola. 
Pallassos, música i berenar van amenitzar un concurs de disfresses infantils 
ple d’originalitat. 

El mateix divendres, al poliesportiu, les diferents colles participants a la rua 
de Carnaval van poder agafar embranzida amb un sopar pícnic.

Dissabte al vespre, la gresca es va obrir a tothom. Petits i grans van omplir 
el poliesportiu per participar d’un sopar amb ball que va assolir un nou èxit 
de participació. En aquest cas, es va aprofitar l’avinentesa per celebrar el 
concurs de disfresses per a adults.

I va arribar el gran dia esperat per tanta gent. La rua de Carnaval del diu-
menge dia 26 va ser novament un èxit de participació amb gairebé un miler 
de persones al carrer. Cal destacar també la qualitat de les disfresses, coreo-
grafies i altres elements que cada any fan més difícil la deliberació del jurat. 
El primer premi se’l va endur la comparsa Picarols amb la disfressa “Tic Tac 
Barroc”.

Però, com és evident, tot arriba a la seva fi, i també la disbauxa de Carna-
val que es va tancar amb la vetlla i testament del Carnestoltes. Això sí, tot 
acompanyat dels ja famosos pintxos del Mercat de la Sardina elaborats per 
les diferents colles de Carnaval. Enguany cal destacar la creació del trofeu 
“Comparsa popular” que se’l va endur el PIJ (Punt d’Informació Juvenil).

Queda ja únicament fer una revisió dels diferents elements tant per part de 
la regidoria de Festes com de les pròpies comparses. De ben segur però que 
ja s’està pensant en el Carnaval 2018.

PREMIS DE LA 
RUA DE CARNAVAL
GRUPS
1r. Lunatics: «Lego Star Wars» 

2n. Improvisats: «Carrera de Dragster» 

3r. Mundo Mágico: «Atardecer»

COMPARSES
1r. Picarols «Tic Tac Barroc» 

2n. AVV Sector Norte «Aves reales 
del Sector Norte»

3r. Orfeó Canongí «Fantasia marina»

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ
Els tres premis de participació a la Rua se’ls van endur les compares: Cha-
valitos amb el tema «Chuchelandia», Comparsa MC amb «Dracs & Roll» i el 
Punt d’Informació Juvenil «Perduts per Hawai».

EN BLOC
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DILLUNS 10 D’ABRIL
ENTREGA DE PREMIS DEL 
DES-TAPA LA CANONJA 
HORA I LLOC: A les 19 h a la sala noble del Castell 
de Masricart.

DEL 10 AL 12 D’ABRIL

ACAMPADA JOVE 2MIL17
LLOC: A Farena ORGANITZA: PIJ de l’Ajuntament de 
la Canonja.

DEL 10 AL 13 D’ABRIL
CASAL DE SETMANA SANTA: LES OLIMPÍADES 

DEL 10 AL 16 D’ABRIL
XXXVII TORNEIG DE FUTBOL BASE 
LLOC: Al camp d’Esports municipal.

DIVENDRES 14 D’ABRIL
DIVENDRES SANT
VIA CRUCIS
HORA I TRAJECTE: A les 8.30 h per Bisbe Borràs, 
Sant Sebastià, Ravaleta, carrer Nou i Raval fins 
l’església de Sant Sebastià.
PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
HORA I TRAJECTE: A les 20 h per Bisbe Borràs, Sant 
Sebastià, Ravaleta, carrer Nou, Raval, Masricart, 
plaça del Castell, Escultor Martorell, avinguda de 
les Garrigues i tornada pel carrer Raval fins l’es-
glésia de Sant Sebastià.

DISSABTE 15 D’ABRIL
DIADA DE LA MUNICIPALITAT
JOCS PER LA MAINADA
HORA I LLOC: de 10.30 a 13 h, a la rambla 15 d’abril. 
SEGUICI DE LA CORPORACIÓ EN PLE CAP A LA RAMBLA 
15 D’ABRIL AMB L’ACOMPANYAMENT DELS GEGANTS 
BIÀ I ESPERANÇA I ELS DIABLES DE LA CANONJA
HORA I LLOC: a les 12.30 h, amb la sortida des del 
Castell de Masricart.
ACTE PROTOCOL·LARI DE CELEBRACIÓ DE LA MUNICI-
PALITAT, PARLAMENTS DE LES AUTORITATS I ENCESA 
DE LA TRONADA
HORA I LLOC: a les 13 h, a la rambla 15 d’abril.
A continuació, aperitiu popular i sardanes a càr-
rec de la Cobla Cossetània.

VOTACIÓ POPULAR DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
HORA I LLOC: De les 11 a les 14 h a la rambla 15 d’abril.

III TROFEU CICLISTA 15 D’ABRIL 
(Copa Espanya Júnior)
HORA I SORTIDA: A les 14.55 h, neutralitzada des 
del poliesportiu municipal. ORGANITZA: Club Ci-
clista la Canonja amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Canonja i Motor Club la Canonja.

DEL 18 AL 21 D’ABRIL
VOTACIÓ POPULAR DELS 
PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
HORA I LLOC: Matins de di-
marts, dimecres i divendres de 
9 a 13 h i totes les tardes de 16 a 
20 h. Al Castell de Masricart 
HORA I LLOC: Matins de 8.30 a 13.30 h i dijous a la 
tarda de 17 a 19 h. A l’Oficina Municipal d’Aten-
ció al Ciutadà (OMAC)

DEL 20 D’ABRIL AL 12 DE MAIG
EXPOSICIÓ “JORDI SABATER PI: 
UNA VIDA DEDICADA A LA RECERCA” 
LLOC: Al Castell de Masricart.

DIVENDRES 21 D’ABRIL
PROVA DE SIRENES D’AVÍS 
PER ACCIDENT QUÍMIC

CONCERT DE SANT JORDI
Secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI.
HORA I LLOC: A les 20 h a la sala noble del Castell 
de Masricart.

DIUMENGE 23 D’ABRIL
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS 
LITERARI “LA SITUACIÓ DELS REFUGIATS”
HORA I LLOC: A les 11 h a la plaça de la Raval. 
ORGANITZA: ANC de la Canonja, Ateneu Popular 
la Mina, Orfeó Canongí, Centre d’Estudis Ponç de 
Castellví i Casa Nostra Casa Vostra.

DIMECRES 26 D’ABRIL
JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA LLAR 
D’INFANTS MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA
HORA I LLOC: De les 17 a les 19 h a la Llar d’Infants 
Mare de Déu de l’Esperança. 

DIVENDRES 28 D’ABRIL
CONCERT DE L’AMTP 
“EL TECLER – LA CANONJA” 
HORA I LLOC: A les 17.30 a la sala noble del Castell 
de Masricart. 
ORGANITZA: AMTP “El Tecler – La Canonja”. 

DISSABTE 29 D’ABRIL
TARDA DE TITELLES I POESIA 
A “LA NOVA AMISTAT”
Representació de “La que escombrava l’escaleta” 
a càrrec de la companyia L’Invisible Titelles
HORA I LLOC: A les 17.30 h a la seu de la Nova 
Amistat (C/ Raval, 23-25).  

TARDA LITERÀRIA 
Amb la participació de les poetesses Montse Far-
rés, Raquel Estrada i Juana Garcia, dels poetes 
Antoni Nomen i el canongí Francesc Roig, i de la 
formació de música folk i celta Maruga Band. Acte 
presentat per Òscar Ramírez, president d’Etcèteras
HORA I LLOC: A les 19 h a la seu de la Nova Amis-
tat (C/ Raval, 23-25). ORGANITZA: La Nova Amistat 
i l’associació cultural Etcètera. 

DEL 2 AL 12 DE MAIG
PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS DE LA LLAR 
D’INFANTS MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

DIMECRES 3 DE MAIG
SENALLÓ DE CONTES  “El molinet de sal màgic” 
amb Eugenia González HORA I LLOC: A les 17 h a la 
Biblioteca Pública de la Canonja. 

DIVENDRES 5 DE MAIG
XERRADA “LA FILLA DEL REGIMENT”
HORA I LLOC: A les 19.30 h a la sala noble del Cas-
tell de Masricart. 

DISSABTE 6 DE MAIG
VII SEBASTIVAL 
VERMUT MUSICAL
HORA I LLOC: de 12 a 16 h al pati del poliesportiu 
municipal.
SOPAR AMB FOOD TRUCKS
HORA I LLOC: de 19 a 23 h al pati del poliesportiu 
municipal.
SEBASTIVAL AMB DJ MURPHY I RAÚL MEZCOLANZA
HORA I LLOC: a partir de les 23 h dins el poliesportiu.

DIUMENGE 21 DE MAIG
ÒPERA LE FILLE DU RÉGIMENT  
HORA I LLOC: a les 17 h al Gran Teatre del 
Liceu (Barcelona). 

DEL 2 AL 5 DE JUNY
ECOVERD Jornades organitzades per l’Àrea de 
Medi Ambient. 

DIMECRES 7 DE JUNY
SENALLÓ DE CONTES 
HORA I LLOC: a les 17 h a la Biblioteca Pública de 
la Canonja.

L’AGENDA d’abril i maig de 2017

Horari de la Biblioteca Pública de la Canonja per Setmana Santa
DILLUNS 10 D’ABRIL
De 9 a 13 i de 16 a 20 h

DE L’11 AL 13 D’ABRIL
De 9 a 13 h

DIVENDRES SANT (14 d’abril)
DILLUNS DE PASQUA (17 d’abril)
Tancat 
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