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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Carrer Raval, 11
977 543 489
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h
Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
www.lacanonja.cat
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 divendres de 9 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
plaça de Catalunya, s/n
977 546 100
dilluns de 9.15 a 13.15 h
Eines per la recerca laboral: de 9.15 a 10.15 h
Club de feina: de 10.15 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13.15 h
LLAR DE JUBILATS
plaça de Catalunya s/n
977 541 883
Cafeteria de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de
15 a 18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria amb cita prèvia trucant al telèfon 696
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home,
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t 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 divendres 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

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

Línies diürnes
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal

Línia nocturna
LÍNIA 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina –
Centre comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial
Tàrraco (nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més info:
emtanemambtu.cat
emt@emt.tarragona.cat
902 365 114

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

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

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
Horari d’estiu: Del 19 de juny al 8 de setembre:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h
jutjatdepau@lacanonja.cat

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

Mercat Setmanal

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

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

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

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

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

www.lacanonja.cat
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Un acord històric
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sumari

Diu el refrany “qui bé busca, bé troba”, doncs per fi i després de
hem fet, tot i que potser hagués estat més fàcil o més àgil. La
buscar durant molts anys, l’Ajuntament de la Canonja ha signat
nostra voluntat, des de sempre, ha estat fer costat a les entil’acord amb l’Orfeó Canongí per recuperar i reformar aquest
tats del municipi, i davant la situació que patia l’Orfeó Canongí
equipament cultural i transformar-lo en una instal·lació moper poder garantir el manteniment de l’edifici, l’Ajuntament li
derna i de dimensions suficients per donar resposta a la necesva oferir una proposta, en consideració de l’interès públic, per
sitat cultural i recreativa del poble.
tal de reformar aquest equipament. Amb aquesta
En
els
darrers
anys
acció es dotarà al poble d’una instal·lació cultural
La Canonja no ha estat mai un poble adormit, però
des de fa uns anys ençà encara menys. L’activitat l’activitat cultural, de qualitat, a la vegada que es dóna un pas fonamental per garantir la pervivència de l’Orfeó Cacultural, d’oci i social del nostre poble ha crescut
d’oci i social
nongí, tant pel que fa a l’entitat cultural i el que
amb escreix. Concerts, obres de teatre, conferènde la Canonja
representa, com per la preservació del patrimoni
cies, presentacions de llibres, exposicions, jornaha
crescut
arquitectònic de la Canonja.
des temàtiques... podríem anomenar moltes de les
activitats que actualment es programen a l’agennotablement
A partir d’ara s’inicien els tràmits administratius
da cultural del nostre municipi i que no sempre
per poder començar les obres, però degut a la importància i el
disposen del lloc idoni per fer-se. Per tant, és clara la necessitat
valor patrimonial de l’edifici, projectat per Antoni Pujol Sevil
que tenim des de fa anys de disposar d’un equipament cultural
el 1930, hem pensat fer un concurs d’idees i posar en valor
de cara i ulls que pugui donar resposta a l’augment d’aquesta
l’aspecte arquitectònic de l’Orfeó Canongí. Estem segurs que
activitat.
s’hi pot treure molt de rendiment i que en un futur continuarà
sent l’emblemàtic edifici que ha presidit la Plaça Mestre Gols
Dit això, l’Ajuntament podria haver construït un nou teatre o
durant tants anys.
un edifici cultural per posar fi a aquesta mancança, però no ho
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Diumenge d’òpera i emocions
El passat diumenge 21 de maig, gràcies a la col·laboració establerta entre
el Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de la Canonja, una cinquantena de
canongins varen assistir a la representació de l’Òpera “La filla del regiment”
de Donizetti. A l’arribada foren rebuts per Pol Avinyó, que havia fet la conferència sobre l’obra uns dies abans al nostre poble.
Tant l’apartat de producció com la musical foren molt positivament valorats
per totes les persones assistents amb un èmfasi especial cap a l’actuació
dels seus protagonistes Sabina Puertolas i Javier Camarena.
Per part de la regidoria de Cultura i atesa la bona acceptació d’aquesta
activitat s’està valorant la possibilitat de portar-la a terme novament la
propera temporada teatral comptant, un any més, amb la col·laboració del
Gran Teatre del Liceu.

El judoka canongí, David Garcia,
segueix sumant èxits
El judoka canongí, David Garcia, va esdevenir Campió d’Espanya Junior 2017
el passat 11 de març en el pavelló Príncep d’Astúries de la localitat madrilenya de Pinto, després d’una llarga lesió que l’havia apartat del tatami durant
una temporada. L’esportista canongí culmina, així, la seva etapa junior sent
doble campió d’Espanya cadet i doble campió d’Espanya junior.
El 29 d’abril, a la mateixa localitat de Pinto, amb més de 250 participants,
es va celebrar la competició més important de l’any en el àmbit estatal, el
Campionat d’Espanya de Judo Absolut, on David Garcia va obtenir la medalla de bronze. Un gran resultat pel canongí que ja ha aconseguit la seva
primera medalla en la categoria absoluta.

Sant Jordi al Castell
El divendres 21 d’abril, un dia de sol fantàstic va acompanyar les diferents
activitats que es van celebrar al Castell de Masricart amb motiu de la
diada de Sant Jordi.
Durant tot el matí, al pati del Castell s’hi van instal·lar jocs gegants i una
mostra de les novetats bibliogràfiques de la biblioteca. Més de 150 infants,
entre els petits de la llar d’infants i els alumnes de primer i segon de l’Escola la Canonja, van poder-hi passar una bona estona jugant als jocs de
tota la vida en format gegant, llegint a l’aire lliure i es van endur un punt
de llibre de record de la diada.
A la tarda, la biblioteca va mantenir la parada amb les novetats bibliogràfiques al pati perquè tothom que volgués hi donés un cop d’ull.
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Al vespre, ja a dins del Castell, a la sala noble, es va dur a terme el concert
de la secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI que va transportar a les
persones assistents als salons dels palaus de la noblesa europea de segles
passats amb una mostra de les danses antecessores dels balls d’avui.

La Gent Gran omple la plaça
de Catalunya per Sant Jordi
La Gent Gran Activa de la Canonja va tornar a omplir la plaça de Catalunya de color, música i bon ritme per Sant Jordi. La celebració va començar
amb una gran varietat de balls, des de la rumba fins el country. Tot seguit,
la coral va innovar amb un divertit concert atrevint-se a fer ritmes amb
el cos i oferint un bon ventall de cançons amb cànons i diferents idiomes.
I, en aquesta diada no hi podia faltar la ballada de sardanes per part del
grup de sardanes de la Gent Gran Activa, abanderat per néts del mateix
grup. Un cop finalitzada la demostració el públic es va animar a ballar
formant una gran sardana.
Per tancar l’acte, hi va haver un brindis i berenar per a tothom.
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Pots veure el
VídeoMAT
fent clic aquí

L’institut, de concurs en concurs
Aquest trimestre a l’Institut Collblanc anem de concurs en concurs. Per una
banda, hem participat al concurs Contes a l’Esprint, organitzat per la Generalitat de Catalunya, un projecte d’escriptura col·lectiva, acompanyat i a contrarellotge, en el que l’activitat d’escriure es converteix en un repte entre companys
dinàmic i divertit.
Els alumnes de primer es van dividir en grups de 4 o 5 persones i van escriure
un conte col·lectiu al temps que creaven amb material reciclat un objecte que
representés el relat. Amb tot el material vam crear una exposició d’art reciclat.
D’altra banda, des del Departament de matemàtiques a l’optativa de 2n de la

ESO vam participar al concurs de vídeos, VídeoMAT, un projecte en el qual els
i les alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest
aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn. Els nostres
alumnes es van preguntar quants cotxes acabarien col·lapsant el centre de
Tarragona i ho van resoldre d’una manera molt divertida.
El nostre vídeo va guanyar en la seva categoria i el, passat divendres 19 de
maig, els alumnes de l’optativa de matemàtiques juntament amb la seva professora i la cap de Departament van anar a Barcelona a rebre el premi.
Institut Collblanc

Fi de curs dels Tallers de
l’Experiència

La Nova Amistat s’endú el
premi Millor Tapa del Des-tapa

El passat 10 de maig, els Tallers de l’Experiència van celebrar el final de curs
2016-2017. Els seus usuaris van rebre el diploma acreditatiu i el certificat d’assistència al curs de la mà de la regidora d’Acció social i Ciutadania, Francisca
Márquez.
Un total de 20 usuaris han gaudit del servei repartits en dos grups de treball al
llarg de les tardes dels dimecres, al Castell de Masricart. Aquest projecte s’engloba dintre del programa Gent Gran Activa que ofereix l’àrea d’Acció Social
i Ciutadania.
Els Tallers de l’Experiència, després de 4 anys treballant conjuntament, podem
dir que s’han manifestat com una activitat consolidada i amb molta acceptació, formant part del context social i cultural del municipi. Això s’ha aconseguit
a través d’una xarxa d’activitats i experiències variades, totes elles destinades
a potenciar un procés d’envelliment saludable als més grans.
Cada vegada més les administracions locals tenen com a principal aposta
política oferir als seus ciutadans més grans programes que proporcionin un
envelliment actiu i qualitat de vida. L’Ajuntament de la Canonja, conscienciat
amb aquesta necessitat, donarà continuïtat, el proper curs, als Taller de l’Experiència. Així doncs, s’oferiran places per cobrir dos grups de treball.

Després de dos caps de setmana de la ruta gastronòmica Des-Tapa on es
van servir una mitja de 800 tapes per establiment, el 10 d’abril va arribar
el moment de fer l’entrega de premis d’aquesta quarta edició.
A l’acte, celebrat al Castell de Masricart, hi va assistir el regidor de l’àrea
de Promoció econòmica, Francesc Roca, i els representants dels establiments participants. Així doncs, d’entre totes les tapes provades, les dues
més votades pels 191 participants que van lliurar les butlletes de la ruta
completament omplertes van ser la “Festa Mediterrània” del Bar la Nova
Amistat, que s’endugué el premi a la millor tapa amb el 37,7% dels vots, i
la “Calçotada com a casa” de l’establiment Com a Casa, que amb el 30,9%
dels vots va ser premiada com la tapa més creativa.
L’Ajuntament de la Canonja va fer entrega del reconeixement a la tapa
més votada amb un sopar per a dues persones amb nit i esmorzar inclòs a
l’Hotel La Boella. I el segon premi el va entregar Montse Florensa, gestora
de cash&carry de Komkal, amb un val per valor de 300 euros per gastar en
els establiments Komkal.
Durant l’acte també es van celebrar els sortejos per fer entrega dels 10
premis entre els participants que van fer la ruta completa i van presentar
la butlleta segellada pels 9 establiments adherits.
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La Canonja ha lliurat més de 200 ajuts per naixement
o adopció en els últims cinc anys
L’alcalde de la Canonja, acompanyat per altres regidors del consistori, va
oferir una recepció el dissabte 20 de maig al Castell de Masricart a totes
les famílies que han rebut els ajuts a la natalitat i a l’adopció que va posar
en marxa el consistori ja fa cinc anys i que ja ha beneficiat a 207 infants.
Durant l’últim trimestre del 2016 i primer del 2017, més d’una trentena de
famílies han pogut rebre els 150 euros per nen/nena nascut o adoptat.
Durant l’acte, l’alcalde va manifestar que la voluntat del govern municipal
és continuar amb aquests tipus d’ajuts a les famílies, “com també seguirem
amb els ajuts per la compra de llibres i material escolar que vam posar en
marxa i cada any anem ampliant”.

Durant el seu discurs, l’alcalde va destacar que “per a l’Ajuntament i el municipi és una satisfacció donar la benvinguda als nous nascuts, als nous
canongins que seran el futur del nostre poble i pels quals hem de treballar
per garantir-los la millor qualitat de vida possible”. D’altra banda, tot i que
va reconèixer que el xec nadó només és un detall que pot ajudar a les famílies, va recalcar que “la Canonja és un municipi ideal per viure en família,
ja que oferim ajudes, serveis i instal·lacions de qualitat per a les nostres
famílies i fills”.
Després del parlament de l’alcalde, es va fer una fotografia al pati del Castell
de Masricart amb totes les famílies i tot seguit un aperitiu per a tothom.

L’alcalde de la Canonja visita Finalitzades les obres de
la central de Tarragona Power prolongació de la vorera
del carrer Marina

Roc Muñoz, va visitar la central Tarragona Power, propietat d’Iberdrola, junt
a la directora general de l’Associació Empresarial Química de Tarragona
(AEQT), Teresa Pallarès, el divendres 28 d’abril.
El director de la planta, Pablo Pirles, els va acompanyar durant la visita i els
hi va explicar les peculiaritats d’aquesta instal·lació ubicada al nostre municipi, ja que es tracta del major cicle combinat amb cogeneració de l’Estat,
amb una potència aproximada de 420 megawatts.
A més a més de generar energia elèctrica, Tarragona Power té la singularitat
de generar vapor, aire comprimit i aigua desmineralitzada per proveir el
polígon industrial on està ubicada.
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També compta amb unes calderes que permeten valoritzar els gasos industrials provinents del mateix polígon, i això redunda en una reducció substancial
de les emissions de CO2 d’aquest conjunt d’empreses del sector químic.

Les obres per prolongar la vorera oest del carrer Marina ja es troben finalitzades. D’aquesta manera s’ha pogut donar continuïtat entre el carrer Marina, l’antic camí que hi circulava paral·lel i l’actual camí de la Coma.
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La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, acompanyada de l’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, i del president de Mare Terra, Ángel Juárez

L’èxit de
l’esport escolar canongí

La Canonja premiada a la nit
dels Ones Mediterrània

Un any més arriba el final de la temporada de l’esport escolar ple de triomfs i èxits esportius de l’Associació Esportiva Escolar de l’Institut Collblanc, de la seva AMPA i de l’AMPA Escola La Canonja a nivell comarcal.

El municipi de la Canonja ha estat guardonat amb el premi SIRUSA per
l’esforç del consistori i de la ciutadania a millorar la recollida i qualitat de
la fracció orgànica. El reconeixement es va lliurar el passat 2 de juny, en
el marc de la XXIII edició dels premis Ones Mediterrània, que organitza
la Fundació Mare Terra, en un acte en el Teatre Metropol de Tarragona.
L’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros i Quim Castellví, col·laborador de la Fundació Mare Terra, van lliurar el premi a la regidora de Medi
Ambient de l’Ajuntament de la Canonja, Glòria Virgili, que va agrair la
implicació de tots els canongins en la recollida selectiva, avançant que
des de la Canonja es continuarà treballant en aquesta mateixa línia per
aconseguir millors resultats.

La secció de tennis taula ha aconseguit pujar al podi en totes les categories i modalitats (individual i per equips), que ha participat a nivell comarcal
i ha quedat en les primeres posicions a nivell territorial.
Cal dir que la secció de tennis taula ha tingut, com a premi pel treball realitzat durant tot el curs, l’oportunitat de participar en els campionats de
Catalunya l’últim cap de setmana de maig a les Borges Blanques amb Rubén Nava (cadet masculí) i els dos equips Infantils masculins. Una recompensa ben merescuda per la gran feina feta dels exalumnes de l’Institut
Joel López i Ana Ortiz juntament amb l’ajuda dels alumnes de batxillerat,
Roger Salla i Emilio Gómez, i de 3r d’ESO, Rubén Nava, que són els que es
responsabilitzen de dinamitzar les sessions de tennis taula.
A més, cal mencionar els equips de l’Institut Collblanc d’altres esports que
també han participat en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Aquests
són: el juvenil masculí de futbol sala que ha estat campió Comarcal, campió Territorial i campió de la Copa Diputació; i, amb no menys mèrit, els
equips de Bàsquet Infantil femení i Voleibol Cadet i Juvenil femení que un
any més han representat l’Institut Collblanc i a la Canonja com a un dels
pocs representants de l’esport escolar femení a nivell de Catalunya.

La decisió s’ha pres sobre la base del balanç anual de fracció orgànica
recollida durant l’any 2016 pels municipis que integren la Mancomunitat
de municipis propietaris de SIRUSA. La Canonja ha estat, juntament amb
Tarragona, el municipi que millor ha mantingut els nivells de quantitat de
fracció orgànica recollida selectivament en relació a la seva població, així
com en qualitat.
El jurat ha destacat el comportament de la ciutadania de la Canonja, que
amb el pas dels anys segueix mantenint el més alt nivell d’implicació als
programes de recollida selectiva, la qual cosa es tradueix en l’obtenció
d’una matèria orgànica de molt alta qualitat.

Força participació a les
activitats d’Ecoverd
Després de l’èxit de la 1a edició, es va repetir el primer cap de setmana de juny
l’Ecoverd amb la finalitat d’apropar a la població activitats relacionades amb
la cura del medi ambient i la vida saludable. La participació de les diferents
entitats del poble va propiciar que es pogués dur a terme tot un seguit d’activitats de diferents formats i per a tots els públics, des de caminades, taller de
cuina, gimcanes... La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili agraeix la participació dels canongins en aquesta nova edició i anima a les entitats del poble
a continuar col·laborant amb Ecoverd per oferir cada any noves activitats i
donar a conèixer aspectes relacionats amb el medi ambient i la vida saludable.
“Hem intentat crear un programa divers i adaptat a gairebé totes les edats, on
es pogués participar de forma activa per aprendre coses noves sobre l’entorn
natural o la cura del medi, però la col·laboració de les entitats en l’organització
ha estat clau per obtenir l’èxit que hem tingut. Gràcies de debò i us animo a
que l’any vinent aporteu noves iniciatives per despertar el costat més Ecoverd
dels canongins”.
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El Casal celebra el bon temps amb activitats
extraordinàries
Durant el mesos de maig i juny, el infants, joves i famílies del Casal han participat en a ctivitats extraordinàries aprofitant que arribava el bon temps. El
passat 13 de maig de 2017 es va realitzar al Moll de costa del Port de Tarragona la Jornada Familiar “La mar de Famílies”. Aquesta jornada de lleure
familiar estava organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Tarragonès i el Port de Tarragona amb motiu de la commemoració dels 25 anys
de serveis socials comarcals al Tarragonès i el XVII aniversari del Museu del
Port de Tarragona.
Aquesta Jornada es dirigia a tots els infants i a les famílies de 6 a 12 anys
que participen als serveis d’intervenció socioeducativa- Centres Oberts i
Tallers d’Acció Socioeducativa (TASTA) de l’Àrea Bàsica del Tarragonès i Vila-seca juntament amb els seu equips educatius. L’objectiu de la mar de
famílies ha estat promoure el lleure educatiu i familiar, així com també un

millor coneixement del Port i el seu Museu entre els veïns i veïnes dels
diferents municipis de la comarca. Es van realitzar diversitat d’activitats,
entre les quals hi ha la narració de contes, gimcanes, tallers, jocs i activitats
d’expressió plàstica i finalment un espectacle d’animació infantil.
Posteriorment, el dissabte 20 de maig, els adolescents del Casal i els joves
del PIJ van participar de la cinquena edició de la Festa “Somriu per la infància” a PortAventura. “Somriu per la Infància” és el lema amb el què la FEDAIA, la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència,
celebra anualment un dia per la infància al parc temàtic de PortAventura.
Per finalitzar el curs, la primera setmana de juny es van realitzar diverses
activitats de comiat al Casal: jocs d’aigua amb els infants, sortida a la platja
amb els adolescents i la festa de cloenda del Casal oberta a tot el municipi.

La Canonja tanca l’exercici 2016 amb un superàvit que
permetrà un gran esforç inversor amb recursos propis
Hi ha diferents raons que han permès que aquests comptes es tanquin en
positiu; d’una banda, apuntava el regidor, “la gestió i control de la despesa
corrent i l’alt índex de recaptació efectiva que presenten els ingressos municipals”. Per altra banda, l’alcalde Roc Muñoz va parlar de la bona feina en la
gestió econòmica municipal que ha fet que el romanent de tresoreria arribi
gairebé als 6,3 milions d’euros i, amb l’afegit, que l’Ajuntament no té deute
viu en aquest moment. “Aquest romanent en
positiu ens permetrà fer front a tota una sèrie
d’inversions ja previstes en el pressupost del
2017 amb recursos propis i sense haver de recórrer al crèdit, tenint en compte que aquest
potent esforç inversor no anirà en detriment
dels serveis als ciutadans ni de les múltiples
iniciatives i accions de caire social que ja duu
a terme l’Ajuntament”.

Acord unànime
per la compra de
dues finques de
la Cooperativa
Agrícola
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L’Ajuntament de la Canonja va celebrar el dijous 6 d’abril el ple ordinari en el
que, entre d’altres qüestions, es donà compte de la liquidació del pressupost
del passat exercici 2016. Un any més, i segons va explicar el regidor d’Hisenda, Jose Luis Sánchez, els comptes municipals tanquen els números en
positiu, i, el romanent líquid de tresoreria, la dada que ofereix una idea del
“superàvit” o “dèficit” acumulat es manté en números positius arribant als
6.260.990,22 euros. Cal recordar que el romanent líquid de tresoreria és l’indicador que millor reflecteix la situació financera de l’ens local a curt termini.

La greu situació financera per la que travessa
la Secció de Crèdit de la Cooperativa de la Canonja també va ser tractada
en el ple i es va procedir a ratificar la resolució d’alcaldia per la qual s’inicia
l’expedient de compra de dues finques propietat de la Cooperativa Agrícola
de la Canonja. Aquesta va ser una solució plantejada per la junta rectora
de la Cooperativa a l’Ajuntament per assegurar la recuperació dels dipòsits
als impositors i que ha estat referendada per tots els grups polítics amb
representació.

A
AR
CA
TO
Consulta
la memòria
completa fent
clic aquí

Els primers Pressupostos Participatius de la Canonja
encaren la pròxima edició amb bona nota
El dimarts 30 de maig, es va celebrar al Castell de Masricart la sessió de
retorn dels primers Pressupostos Participatius de la Canonja, amb la presència de l’alcalde, Roc Muñoz, i el primer tinent d’alcalde de Participació
ciutadana, Salvador Ferré.
Durant la sessió presentada per Coia Poblet del gabinet Ceres, empresa
que ha conduït el procés, a més a més d’explicar la memòria d’aquests
Pressupostos Participatius, es van desenvolupar les propostes guanyadores que es duran a terme gràcies a la votació popular. També es va valorar
l’impacte d’aquesta primera edició i es va donar compte de la valoració
que el mateix Ajuntament ha fet del procés. De la mateixa manera, es va
afegir la possibilitat de que totes les persones interessades el poguessin
valorar a través de formularis repartits durant la sessió o a través de la
web www.lacanonja.cat, fins el dia 9 de juny.

Bona acollida
dels veïns
i veïnes en
la primera
edició dels
Pressupostos
Participatius a
la Canonja

L’impacte que han tingut els Pressupostos Participatius a la Canonja, tenint en compte que és la primera
edició, ha estat força important. Els mitjans de comunicació utilitzats s’han valorat positivament: cartells,
web, xarxes socials i aplicació mòbil de l’Ajuntament,
remarcant la bustiada i els escrits al butlletí municipals que tenen una àmplia i massiva incidència.
Pel que fa al nivell de participació, 67 assistents a
la sessió de presentació, 184 propostes presentades
(per 60 persones i 2 entitats), 545 votants (11,5 % del
cens), recordant que és la primera edició i comparada
amb altres poblacions, és força destacat.

L’Ajuntament, per la seva banda, també ha fet la seva
valoració per tal de tenir en compte aspectes a millorar en les properes
edicions. Així doncs, per tal de cuidar molt el procés de votacions i donada
la bona acollida que ha tingut el fet de possibilitar les votacions durant un
dia de festa, en la propera edició s’elaborarà el calendari escollint, en primer terme, les dates de votacions. També s’ampliarà el període de l’estudi
tècnic de viabilitat. Per motivar l’assistència a la sessió de presentació,
l’Ajuntament també posa sobre la taula la possibilitat de realitzar-la en
dissabte, i al matí. Pel que fa a les fase de “Fes propostes”, es revisaran els
criteris que han de complir les propostes, per tal que s’entenguin de forma
clara i així evitar el màxim possible aquelles propostes que no els compleixen. També es remarcarà que el vot de la “Votació popular” és presencial
i que cal portar el DNI per a la identificació, i s’explorarà la possibilitat de
facilitar el vot electrònic, sempre i quan aquest pugui donar les mateixes
o similars garanties que el presencial.
Des de la regidoria de Participació Ciutadana es valora molt positivament l’experiència. Tenint en compte que és la primera vegada que es porta a terme un

procés d’aquest tipus, el desenvolupament ha estat impecable i cal posar en
valor la tasca realitzada pels diferents actors que han intervingut per part de
l’Ajuntament; des del Secretari, responsable de l’escrutini; els tècnics d’Urbanisme, responsables de la tria i validació de les propostes; el personal de l’àrea
de Comunicació, responsables del disseny gràfic i difusió del procés; el departament d’informàtica, responsable de l’aplicació pel control de la votació;
el personal administratiu del Castell i de l’OMAC i fins i tot la brigada que va
instal·lar la carpa de votació el Dia de la Municipalitat a la Rambla 15 d’Abril.

Projectes de les propostes guanyadores

Les propostes guanyadores que es duran a terme gràcies a les votacions
dels Pressupostos Participatius 2017 són: dotar de cuina pròpia el menjador de l’Escola la Canonja, per un import de 92.500 euros (proposta que
va obtenir més vots, 367) i 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, amb un pressupost de
106.800 euros (amb 252 vots).

1
2

Dotar de cuina pròpia l’Escola la Canonja

Es projectarà un nou espai de cuina a l’escola, optimitzant la distribució de l’antiga cuina. S’aprofitarà aquesta intervenció per millorar l’espai i l’organització d’aquesta part de l’edifici de l’Escola.
La cuina disposarà d’una zona d’emmagatzematge propi i d’un accés directe des de l’exterior, de manera que l’intercanvi de mercaderies es pugui realitzar sense haver d’entrar directament a l’Escola. També es dotarà la instal·lació d’un vestidor i d’una zona de
servei propi per al personal del menjador i de la cuina. En total, la
nova zona de cuina més tot els espais i serveis associats, assolirà
una superfície útil de 137,72 m2.

Anella Verda de la Canonja

Es planteja l’execució d’un recorregut d’uns 7 km, aproximadament,
per tal que es pugui realitzar a peu o en bicicleta. Aquest recorregut anirà alternant zones de camins públics amb zones de carrers
ja urbanitzats. El recorregut disposarà d’algunes variants que seran
senyalitzades per si es volen fer recorreguts més curts o més llargs.
La senyalització, tant per zona urbana com per zona periurbana,
es planteja d’acord amb el model de l’Anella Verda de Tarragona,
de manera que un cop senyalitzat el terme de la Canonja, i la ciutat de Tarragona allargui la seva senyalització fins a la Canonja,
tindrem les indicacions per poder incorporar aquest circuit als recorreguts del Tarragonès. A més a més s’aprofitarà la senyalització
per incorporar les marques del GR que passa per la Canonja.

9

ITA
T
AL
AC
TU

El 10 de juny obren les
piscines municipals
Del 10 de juny al 10 de setembre, és temporada de piscina a la Canonja. En
temporada d’estiu les piscines municipals obren de 12 del migdia a 8 del
vespre entre setmana i de 10 a 8 els dissabtes i festius.
Les instal·lacions, que l’any passat van estrenar la terrassa amb una gran
ombra amb la construcció del nou gimnàs, reben molts usuaris i usuàries
que no només hi acudeixen per refrescar-se sinó per realitzar les diferents
activitats que s’hi organitzen: els cursets de natació infantil, per a adults i
aquagym.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2017 LA CANONJA

Cursets natació

Aquagym

De l’1 al 31 de juliol d`11a 12 h
De l’1 al 31 d’agost d`11a 12 h
De dilluns a divendres
Grups: 3 a 6 anys /7 a 12 anys / 13 a 17 anys

De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost
L´activitat d´aquagym tindrà un cost de:
23,80 €/mes pels NO abonats al poliesportiu
11,50 €/mes pels socis del poliesportiu

Els grups s`organitzaran en funció de l`edat i
coneixements del nen/a

Dimarts i dijous de 20.15 a 21 h

Cursets de natació infantil

Curset de natació per adults:

De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21 h

Tots els cursos o activitats aquàtiques han de
presentar un mínim d’inscripcions per poder-se
realitzar

Data límit d`inscripció, dos dies
abans de l`inici dels cursos
Places limitades a tots el cursos

El preu dels cursets de natació

18,30 €/quinzena: abonats de temporada
piscina o socis del poliesportiu
30,45 €/quinzena: no abonats de la piscina ni
poliesportiu
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA CANONJA
C/ Alcalde Maria Fons i Ciurana nº 1
43110 LA CANONJA ( Tarragona )
T 977 547 885
poliesportiu@lacanonja.cat
Poliesportiu La Canonja Poliesportiu
Municipal La Canonja
@PoliLaCanonja
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Obert del 10 de juny
al 10 de setembre
De les 12 a 20 h dies laborables
10 a 20 h dissabtes i festius

Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta
Els menors de 4 anys que vagin acompanyats tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls hi
aplicará la tarifa que els correspongui
Les persones amb discapacitat del 33 % o superior estaran
exemptes de pagament i, si requereixen ajut d'una altra persona, al seu acompanyant se li aplicarà la tarifa vigent als
menors de 14 anys, si són residents a la població TOT DOS
No es permet l´entrada als nens menors de 14 anys que no
vagin acompanyats d´un adult
Queda anul·lat el tiquet d'entrada lliure per dia de tot tipus
Els abonaments de residents locals jubilats són de caràcter
personal i intransferible quedant prohibit la seva utilització
per qualsevol persona que no sigui la titular
L'accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra de
qualsevol abonament a les oficines del poliesportiu de dilluns
a divendres de 9.30 a 22 h i dissabtes de 10 a 20 h

preus

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà
afegir el cost del carnet
Preu carnet a pagar en la 1a compra
Preu carnet a pagar per pèrdua

6,20 €
3,10 €

Abonaments menors de 14 anys

Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

1,80 €
12,90 €
17,60 €
22,50 €
54,30 €

Abonaments majors de 14 anys

Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

2,90 €
17,60 €
28,00 €
32,50 €
65,10 €

Abonaments residents locals jubilats

Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

1,25 €
9,00 €
12,30 €
15,75 €
38,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges 87,00 €

Abonament temporada familiar
97,80 €
cònjuges més 1 fill menor de 16 anys
Abonament temporada familiar
113,00 €
cònjuges més 2 fills menor de 16 anys
Abonament família nombrosa

130,30 €
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Els divendres de
juliol,
Surt a la Fresca
Tots i cadascun dels divendres de juliol s’han pensat des de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de la Canonja per tal que siguin una bona excusa
per sortir, gaudir d’un espectacle i passar una estona agradable acompanyats per amics i veïns.
Tot i que els darrers anys estàvem acostumats a gaudir algun dels espectacles a l’Hort de l’Abeurador, malauradament aquest estiu n’haurem de
prescindir a causa de les obres que s’hi duen a terme per tal d’instal·lar-hi
el Centre d’interpretació del jaciment del Barranc de la Boella. Malgrat
tot, s’ha pensat a recuperar novament la plaça del Castell per tal de realitzar-hi la majoria d’espectacles.
El primer d’ells, el dia 7 de juliol, tindrà com a base el món de la guitarra
clàssica amb tocs de “flamenco” i estarà protagonitzat pel guitarrista Paco
Garfia que, al capdavant del septet de guitarres “La Flamenca”, farà les
delícies dels aficionats a aquest tipus de música, alhora que acompanyarà
a les persones que s’inicien en aquest art de gaudir de la guitarra en un
viatge que de ben segur els serà plaent.
El divendres dia 14 serà molt més esbojarrat, ja sabem que a la fresca hi
caben tota mena d’elements. Un d’ells és el to més que picant del monologuista Emilio González, que ens aproparà els seus monòlegs per a públic
adult. D’allò que se’n deia “para mayores con reparos”.
El divendres dia 21 serà també un gran dia. Aquest cop, mitja hora abans,
a les 10 de la nit i al replà de l’església de Sant Sebastià, podrem gaudir,
gràcies al projecte de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el
Gran Teatre del Liceu, de l’obra “Il trovatore”, de Giuseppe Verdi, dins del
programa “Liceu a la Fresca”.
Acabarem els actes del “Surt a la Fresca 2017” amb un espectacle típic
d’estiu a la llum de la lluna.
La música dixieland d’Stromboli Jazz Band es deixarà sentir a la plaça del
Castell. Aquest quintet tarragoní actua novament al nostre poble per tal
d’apropar-nos el swing i jazz popular.
Tots els actes són gratuïts i començaran puntualment a 2/4 d’11 de la nit
a la plaça del Castell, tret del “Liceu a la Fresca” que ho farà a les 10 al
replà de l’església de Sant Sebastià. Hi haurà servei de bar a càrrec de la
Parròquia de Sant Sebastià en benefici de les obres del campanar.
Recordem que el monòleg del dia 14 està expressament adreçat al públic adult.

La revetlla de
Sant Joan
Un estiu més, amb la col·laboració del Motor Club la Canonja i els diables, la
Regidoria de Festes organitza diferents actes per la Revetlla de Sant Joan.
A 2/4 de 9 del vespre, des de la veïna població de Reus, arribarà a la plaça
de Catalunya la Flama del Canigó acompanyada dels diables i membres del
Motor Club.
A partir de 2/4 de 10, com és habitual els darrers anys, l’Ajuntament de la
Canonja posarà a disposició d’aquelles persones que així ho desitgin, taules i
cadires per tal de fer un sopar pícnic amenitzat amb música.
A 2/4 de 12 tindrà lloc la ballada i encesa de la foguera a càrrec del diables
de la Canonja.
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Rebosteria, cant i sardanes per la
cloenda dels Espais Familiars
El dijous 15 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cívic se celebrarà la
Festa de Final de Curs dels Espais Familiars Gent Gran Activa
2017, amb un concurs de rebosteria, el concert de la Coral
Gent Gran Activa, sardanes i un bon berenar.

ració de l’aigua en la seva depuradora. El director d’operacions de Clariant, Miguel Muñoz, va donar la benvinguda als canongins,
acompanyats per la regidora d’Acció social i Ciutadania,
Francisca Márquez, la regidora de Medi Ambient, Glòria
Virgili i el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca.
En acabar les visites, Clariant va obsequiar els canongins
amb un aperitiu i un petit detall de record de l’empresa.

Les químiques i el
compromís amb la
sostenibilitat als
Espais Familiars
2017

Els Espais Familiars, enguany dedicats al tema “Viure i conviure amb els nostres veïns, les químiques” es van iniciar el
15 de maig amb una xerrada informativa per part de l’empresa Clariant, a càrrec de Jaime Palacín i Jordi Serral, sobre
el compromís amb la sostenibilitat. Després de la xerrada
es va crear un espai de reflexió i conversa, amb berenar inclòs, al pati del
Castell de Masricart.

La setmana següent, una quarantena de persones del col·lectiu de la Gent
Gran Activa van visitar les instal·lacions de la planta de la Canonja de la
indústria química Clariant i van poder conèixer in situ el procés de depu-

El dijous 25 de maig, la Gent Gran Activa va visitar el Mur
Verd guiada per Marc Torrents, membre del Gepec, durant la caminada van
poder descobrir la diversitat de la seva vegetació i l’hotel d’insectes. El dilluns 29, a la plaça de Catalunya es va organitzar un taller de tai-txi a l’aire
lliure i el 6 de juny, com ja és tradicional en els Espais Familiars, l’exhibició
de gimnàstica al poliesportiu.

“Compañera, contigo leo y hablo: ¡APRENDO!”
amb una altra alumna voluntària d’un altre grup (de Formació Instrumental, de Català o d’Informàtica), comptant amb el compromís de responsabilitat en el rol de tutora i tutoritzada de l’alumnat, i de la mestra d’adults.
Un dia a la setmana es fa la trobada al Centre Cívic i les parelles es distribueixen en dues sales adaptades per a la lectura individualitzada. Cada parella
disposa d’una carpeta personalitzada on la mestra facilita els textos o fitxes
adaptades al nivell de cada alumna, però és la tutora qui condueix les activitats a realitzar i que consisteixen en primer
lloc en la lectura individual d’un text amb
l’ajuda i correccions de la voluntària, si cal;
posteriorment, la tutora és qui llegeix un segon text breu i en fa preguntes de comprensió. El tema que presenta el text motiva la
següent fase que consisteix en una conversa
lliure i/o suggerida. El contrast de cultures i
per tant d’hàbits, costums, creences... proporciona un enriquiment afegit de
coneixement d’una realitat tan propera com és la mútua convivència.

La finalitat de
l’activitat és
aprendre de
manera transversal
i bidireccionalment

Aquest mes d’abril, l’Escola d’Adults Municipal ha iniciat un projecte d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes que participen
en algun dels programes de l’Escola i que mantenen una relació on una alumna adopta un rol de tutora i l’altra de tutoritzada, amb la finalitat de reforçar
l’aprenentatge de la lectura i la seva millora i també d’incentivar l’expressió oral.
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Totes les alumnes que assisteixen al programa de castellà per a estrangers
per aprendre la llengua oral i, a més a més, alfabetitzar-s’hi formen parella

Les tutores disposen prèviament de les lectures que faran en una propera
sessió per tal que puguin preparar el text i en facin una lectura expressiva
i correcta, cosa que els aporta una millora en la seva pròpia competència
lectora (un dels objectius del seu propi curs a l’Escola).
La tutora aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre, i
l’alumna tutoritzada també aprèn, perquè rep l’ajuda individualitzada de
la seva companya tutora. La valoració de l’experiència és del tot positiva.
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L’Ajuntament i l’Orfeó Canongí
signen un acord per recuperar
l’equipament cultural
En el ple ordinari de l’1 de juny, es va donar compte de l’acord signat a finals
de maig per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el president de l’Orfeó
Canongí, Josep Espasa, pel qual es fa possible la reforma i adequació de
l’edifici social i cultural d’aquesta entitat.
El mecanisme pel qual es fa viable aquesta operació consisteix en la transmissió, mitjançant donació, del dret de propietat de l’immoble a l’Ajuntament de la Canonja, el finançament i execució per part d’aquest de les obres
necessàries de remodelació i adequació de l’edifici, i la cessió en ús dels
espais necessaris per a l’activitat social de l’Orfeó Canongí.
En conjunt es tracta d’una acció que pren en consideració l’interès públic
defensat per l’Ajuntament de dotar el municipi d’un equipament cultural

La cursa 10 k
amb el càncer
infantil
La Cursa 10 K de la Canonja celebra la seva setena edició el diumenge 25
de juny esdevenint una cursa solidària pel càncer infantil.
Com a resposta a l’entusiasme mostrat per part dels participants i col·laboradors en les edicions anteriors, el Club Excursionista La Canonja, organitzador de l’acte amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja,
fa un pas més per convertir aquest acte esportiu consolidat en un acte
esportiu i solidari.
La peculiaritat d’aquesta cursa es manté i el recorregut segueix sent un
circuit urbà de 5 quilòmetres pel centre del poble i els corredors que volen
completar la 10 K hauran de fer 2 voltes. La prova estarà cronometrada
amb xip i els temps es donaran online mitjançant la web de la cursa Tretzesports, on també hi trobareu tota la informació per a fer les inscripcions
o per a col·laborar-hi amb un dorsal solidari.

de qualitat, a la vegada que es dóna un pas fonamental per garantir la
pervivència de l’Orfeó Canongí, tant pel que fa a l’entitat cultural i el que representa, com per la preservació del patrimoni arquitectònic de la Canonja.
En el mateix ple es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.
També es va aprovar la modificació de crèdit número 3/2017 en la que destaca l’habilitació d’una partida de 150.000 euros per la construcció d’una
illa de nínxols i una altra de 75.000 euros per la construcció d’un circuit
lúdic per a bicicletes (Pumptrack).

L’exposició
“Correcomarca”
para a la
Canonja
Aquest mes de juny, al Castell de Masricart, es podrà veure l’exposició
“Correcomarca”. Una exposició de petit format per la celebració dels 25
anys dels serveis socials del Consell Comarcal del Tarragonès.
El “Correcomarca” vol donar visibilitat i valor als diferents serveis i programes de serveis socials que es presten al ciutadà als municipis del Tarragonès. L’exposició és itinerant, interactiva i incorpora elements educatius i de
sensibilització social. A més a més de comptar amb informació de tots els
serveis, també té material didàctic i d’entreteniment per a infants.
L’exposició es va inaugurar a la Pobla de Mafumet a l’octubre, i després
de córrer per diferents pobles de la comarca és el moment de la Canonja.
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Aquest juliol la Canonja
tornarà a acollir un camp
de treball Internacional
Els joves que participen en el Camp Internacional de Treball es quedaran a l’escola de la Canonja entre el 16 i el 30 de juliol i participaran en el projecte de
restauració de la riera de la Boella de La Canonja 3,
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
la Canonja i la Cooperativa ENTRA.
A més de treballar als matins es potenciarà que els
joves coneguin i gaudeixin de la cultura i l’entorn
del poble i voltants. Si els veieu per aquí, no dubteu
a parlar amb ells i a ajudar per aquesta integració
poble-voluntaris. Volem donar a conèixer el nostre poble, els seus valors i que
tots ens enriquim amb aquesta experiència d’acollir gent tan diversa!

Es potenciarà que
els joves gaudeixin
de la cultura i
l’entorn del poble

Amb força i energia,
Estiu Actiu
Enguany l’Estiu Actiu, sota el lema “Amb força i energia”, compta amb novetats al seu programa d’activitats.
La consigna d’aquest estiu engloba tot allò que les jornades del Punt d’Informació Juvenil de la Canonja ofereixen al jovent del poble, a partir de l’ESO fins
els 18 anys, durant el mes de juliol.
Activitats esportives, d’aigua (a la platja i a la piscina), jocs d’estratègia, sortides amb bicicleta, nits d’acampada... Setmanes d’oci i de diversió que potencien els valors tan importants com companyonia, la superació personal, el
respecte. Les inscripcions per l’Estiu Actiu estan obertes fins el 20 de juny, al
PIJ (c/ Raval, 25) en horari de dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre i
els divendres de 5 a 9. S’hi pot participar per setmanes (1 setmana / 22 euros)
o per quinzenes (1 quinzena / 36 euros).

Prepara’t
l’estiu a la
Biblioteca
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La Biblioteca Pública de la Canonja rep l’estiu renovant les guies de viatge.
Totes aquelles persones que ja estiguin programant les seves vacances podran trobar a la biblioteca guies visuals i actualitzades de països i ciutats
d’arreu del món.
A partir del 19 de juny la biblioteca també començarà l’horari d’estiu i obrirà de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i les tardes del dilluns
de 4 a 8 del vespre, a l’agost estarà tancada per vacances.
Amb el tancament del curs, també arriba la cloenda del Senalló de Contes
el 7 de juny amb la contacontes Eugenia González i la història “Jujol, el nen
del llapis i el lleó” dins el cicle de primavera de contes del Consell Comarcal
del Tarragonès.
El cicle de contes de la Biblioteca és tot un èxit i cada primer dimecres
de mes, amb la presència dels infants del Centre Obert de la Canonja, ha
omplert la biblioteca d’amants de les històries fantàstiques i dels llibres.

El Ral·li de Cotxes Antics Costa
Daurada lluirà per la Canonja
El Ral·li de Cotxes Antics torna a fer parada a la Canonja en el recorregut
de la seva XXI edició. A les 10 del matí se’ls podrà veure davant de l’Ajuntament, mentre fan un descans per esmorzar al poble. Aquest, a 2/4 d’11
del matí, aprofitaran per visitar les instal·lacions del Castell de Masricart.
I al migdia, després de visitar Vila-seca i la Pineda, tornaran a la Canonja
per dinar.
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Nous vestidors i nou parc
infantil a Dues Hortes

Per la diversitat
sexual i de gènere

Aquest mes de maig, s’han iniciat les obres per la construcció de dos nous vestidors al Camp d’Esports municipal. En primer lloc s’estan habilitant els espais
socials per als clubs i, un cop aquests puguin efectuar el trasllat a l’edifici amb
façana a l’avinguda Carrasco i Formiguera, s’iniciaran les obres per l’execució
dels dos vestidors, els quals estaran operatius
per a l’inici de la nova temporada.

El dijous 29 d’abril, a les 7 de la tarda, al Castell de Masricart se celebrarà la
presentació del llibret de lectura fàcil de la Llei 11/2014, que estableix les condicions per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, facilitant-los la participació i representació en tots els
àmbits de la vida social, i promovent la supressió d’estereotips que n’afecten
la imatge.

En breu també començaran les obres per executar un nou parc infantil a la zona del carrer de
les Dues Hortes, de manera que es reduirà part
de l’espai d’aparcament dissuasiu i es crearà una nova zona d’esbarjo per als
més petits.

Aquesta guia explica de manera entenedora i pràctica els principals punts
d’aquesta llei, per exemple quines polítiques s’impulsaran per fer-la complir
i quin règim de sancions es preveu en cas d’infracció. Durant la presentació,
que comptarà amb la presència del president de l’Observatori Contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez i Giménez, que ens parlarà sobre l’estat de la LGBTIfòbia a Catalunya, també es donaran a conèixer les diferents accions de difusió
que es duran a terme.

Les obres al mas de
l’Hort de l’Abeurador
avancen a bon ritme

Finalment, les obres de la primera fase d’adequació del mas de l’Hort de l’Abeurador com a futur Centre d’Interpretació del Jaciment del Barranc de la Boella
avancen a bon ritme. Aquesta actuació consisteix en la consolidació de l’edifici
històric del mas i la dotació d’infraestructures per l’accessibilitat amb un nucli
de comunicacions verticals amb una nova escala i caixa d’ascensor.
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facilitat gratuïtament els exemplars necessaris per a la seva distribució.
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Salvador Ferré
Budesca

Balanç de dos anys, rendim comptes
El passat 25 de maig es van complir dos anys
des de les darreres eleccions municipals, unes
eleccions en les que la nostra candidatura va
rebre un suport àmpliament majoritari per part
dels canongins i canongines. Arribats a l’equador del mandat és gairebé obligat fer balanç de
la tasca de govern d’aquests darrers 24 mesos,
veure en quin moment ens trobem i analitzar
les perspectives de futur del bienni que falta per
acabar el mandat.
Els resultats de l’obra de govern estan a la vista
de tothom, hem continuat amb una política de
gestió acurada de la despesa que ens ha permès
deixar al zero per cent la ràtio legal de deute
viu de l’Ajuntament i, al mateix temps, tancar
l’exercici del passat 2016 amb un romanent de
tresoreria de 6.260.990 euros mentre hem mantingut els tributs congelats. I tot això mentre

Montserrat
Tomàs Macias

Pacte nacional pel Referèndum
Des del comitè local de PDECAT-CIU de la Canonja, donem el nostre total suport i adhesió al
manifest sobre el pacte nacional pel Referèndum:
“La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha
manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a
desgrat que les seves estructures polítiques no
el reconeguin així. El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva
població. Entre els drets essencials i inalienables
de les societats democràtiques, es reconeix el
16

anem donant compliment escrupolós al nostre
programa electoral pel que fa a les inversions
i actuacions compromeses. Entre les inversions
realitzades caldria destacar la urbanització de la
plaça del Barri Nou, les voreres de l’avinguda del
Sector Nord, del Carrer del Pilar i tram final del
carrer Marina; la remodelació del pati del Castell, dels diferents parcs infantils, com també la
construcció del nou gimnàs i els nous vestidors
del poliesportiu.

Tots aquests fruïts no haguessin estat possibles
sense un Ajuntament amb un lideratge sòlid,
amb un equip de govern amb les idees clares i
amb una metodologia de treball eficaç i exigent.

La nostra recent realitat com a municipi independent, després de 40 anys de ser administrativament un barri de Tarragona, ha suposat que
encara arrosseguem alguns dèficits en instal·lacions, el fet que es destinin 3,8 milions d’euros
a inversions en aquest 2017 fa que anem pel
camí correcte per corregir-ho. La conducció de
les aigües residuals a la depuradora de BASF, la
remodelació de l’Orfeó i el Casino, la reforma
de l’edifici de l’Hort de l’Abeurador on s’ubicarà el futur Museu del Mamut, o els nous vestidors i oficines del camp de futbol són alguns
dels reptes importants més immediats. També
volem destacar la posada en marxa del procés
de pressupostos participatius que valorem molt
positivament i que ha permès a 545 canongins
i canongines decidir el destí de 200.000 € del
capítol d’inversions. A tot això s’hi sumaran ben
aviat altres iniciatives que faran de la Canonja
un municipi referent en qualitat de vida per als
seus veïns i veïnes.

Seguim ara el full de ruta traçat al nostre programa electoral perquè aquests propers dos
anys del mandat es presenten amb perspectives
molt motivadores i atractives. Centrem-nos ara
més que mai en els objectius que com a poble
ens uneixen i desterrem les crítiques buides de
contingut que tan sols porten a l’esterilitat. Si
ens ho creiem els millors dies de la Canonja estan per venir. Els socialistes n’estem convençuts.

Amb total honestedat i plena sinceritat, des del
grup socialista, com a grup responsable del govern, reiterem el nostre absolut compromís amb
el desenvolupament social, econòmic i associatiu del nostre poble. No ens fa por la responsabilitat perquè sabem que, si mantenim ferm
el timó, la vitalitat dels canongins i canongines
farà la resta i conduirà al poble al bon port que
tots desitgem de llibertat i progrés social.

de decidir el seu futur polític. I és aquest dret
el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment
l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració
d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser
políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la
institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a
aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per
a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és
una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques
als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de
la voluntat majoritària del poble que s’expressa
amb el vot. Aquest referèndum ha de propiciar
que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten
a Catalunya”.

Aquest important esforç inversor s’ha dut a
terme sense deixar de banda la continuïtat i
l’increment de les accions destinades a l’àmbit
social, manteniment de centres educatius, ajuts
a les famílies, ajuts als emprenedors, foment de
l’ocupació, promoció econòmica, promoció cultural, suport a les entitats, etc.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió
de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir. Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat
experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat
amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert
fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és
susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions
democràtiques als problemes polítics i no per
crear-ne de nous o per agreujar els existents
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció
final d’acords eficaços.
Per tot això: Instem els Governs de Catalunya i

Reptes i desafiaments. Només hem
fet que començar
Aquest mes la CUP cedim el nostre espai de
la revista municipal a un article de l’Ateneu
Popular La Mina:
Podem enfocar l’òptica en el que hem fet fins
ara. I segur que ens semblarà entre poc i gaire. Podem sentir l’esgotament del nostre cos
i també notaríem cert cansament de tant fer
camí. Però només hem fet que començar.
Ja fa cinc anys que l’Ateneu vam començar
a buscar un espai de reunió i discussió, per
passar de les paraules a l’acció. Érem pocs,
però hem fet camí. Uns anys abans ja ho havien fet també les companyes de La Canonja 3

Mª Encarnación
Quílez Valdevira

Sin palabras
Desde hace ya unos años, cada dos meses, no he
faltado a mi cita con esta revista y como portavoz de mi grupo municipal he podido desarrollar,
con más o menos acierto, este escrito. Hoy me
resulta difícil desarrollar temas sin antes escribir en justicia, pues estoy sin palabras. Estamos
a finales del mes de mayo, acabamos de vivir un
atentado en la ciudad de Manchester, uno más, y
esta vez contra jóvenes y niños, perpetrado por
un joven. Ha sido tan salvaje, que desviar la atención hacia otras cosas, sería un delito, y merece,
por supuesto, una reflexión: El radicalismo más
extremo, y la formación y entrenamiento hacia
él, deben estar perseguidos. No se deben escati-
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Joan Pons
Solé

que no aguantaven llevar-se cada dia i veure
com s’estava fent un ús deliberat i privat del
territori. També cal recordar el grup de joves
Salitracus, que a finals dels 90 naixia per dinamitzar el teixit cultural, artístic i juvenil del
nostre poble. Molts més anys abans, l’escoltisme també començava a fer camí per dotar
als joves d’aquest poble d’un espai de creixement personal, de treball col·lectiu i transformació social. I ara ja en porten més de 50. En
temps de la República l’Orfeó també va néixer
per donar espai a una societat que tenia ganes de poder gaudir de l’oci i la cultura.
La cosa ve de lluny i no tant sols ve de lluny
sinó que va per llarg. Podem recordar les paraules de l’economista Miren Etxezarreta que
diu que la revolució mai acabarà perquè sempre hi haurà quelcom perquè lluitar o Jean
Paul Sarte que diu que estem destinats a ser
lliures perquè una vegada arribats aquest
món, som responsables de tots els nostres
actes.
La Canonja ha estat un poble amb un teixit
associatiu important i actiu. Des de fa uns
anys algunes entitats, les més antigues, han
començat a viure una decadència que ha po-

sat en entredit la seva feina i la seva capacitat
d’acció. Com hem d’afrontar aquesta dinàmica en els propers anys és un dels reptes de
l’Ateneu. L’Ateneu ha de tenir una capacitat i
una acció coherent amb el discurs crític i ètic
del model econòmic i social que ens regeix.
També és un repte nostre acumular forces i
esdevenir un moviment que aglutini a tothom, que tingui ganes de treballar pel poble
des d’una perspectiva crítica. Si aconseguim
ser més, també serem més forts i també gaudirem més del nostre projecte.
Començar una nova etapa d’aquest projecte col·lectiu, justament ara que ha variat la
composició dels col·lectius de l’Ateneu, que
ara serà format per l’assemblea que des dels
seus inicis ha anat treballant, pel col·lectiu
feminista Quatre Gates, per l’Assemblea Local de la CUP i per l’associació ecologista “La
Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat”.
Haurà de ser una etapa que es caracteritzi per
una bona coordinació dels col·lectius i, per
tant, del projecte. L’Ateneu ara és més divers, i
la diversitat ha de ser un valor a tenir present.
Amb més ganes que mai, iniciem aquesta
nova etapa.

mar recursos ni esfuerzos en erradicar los brotes
en la sociedad. La semilla que se implanta es sutil
y embaucadora, bien enraizada consigue que el
radicalismo de las ideas desencadene en guerras,
enfrentamientos, asesinatos, y barbaries como
las que estamos viviendo.

en las políticas públicas y en las decisiones de gobierno. Entonces, ¡son tantas las preguntas!: ¿por
qué no admitimos la pluralidad?, ¿por qué imponemos nuestras “verdades absolutas” y nuestros
“intereses corruptos”?, ¿cómo podemos incitar al
enfrentamiento, a la negación?, ¿cómo podemos
declarar nuestros argumentos más sólidos entresacados del odio y la rabia, y actuar en consecuencia? y esperar además, que nos sigan las
multitudes y nos apoyen, ¿qué se puede construir
sobre la negación y el odio?, ¿qué se construye
con la opresión, el chantaje y la imposición?. Sin
palabras. Estamos muy cansados de que el hemiciclo parlamentario, e incluso algunos consistorios, se hayan convertido en verdaderos campos
de batalla. Tranquiliza escuchar al Presidente del
Gobierno cuando apuesta por la estabilidad, por
la solidez, la sensatez y el sentido común.
Seguimos trabajando para la Canonja, aportando nuestro grano de arena para que este nuestro municipio sea ejemplo de convivencia y
“buen hacer”, y para que podamos disfrutar con
los nuestros del mejor entorno y de los mejores
servicios, para que nuestra vida sea digna, siempre poniendo todo nuestro interés en proteger
y ayudar a los más desfavorecidos, para que no
exista tanta desigualdad.

El odio y la rabia son cultivados desde los orígenes de la humanidad, y en todos los tiempos,
se han vivido consecuencias aterradoras, pero
no por ello, nos vamos a acomodar en medio de
esta crisis. Por supuesto que la solución no puede
venir rápida ni fácilmente, pero eso sí, sabemos
que los cambios se producen con las crisis, y que
el dolor, la impotencia que experimentamos y la
inseguridad nos deben impulsar a buscar el cambio con la cooperación como herramienta más
eficaz.
Siempre abogo para que los cambios comiencen
en el individuo, sólo se puede llegar a una transformación de la sociedad a través del individuo,
de la familia, y así de la comunidad. Una mirada
introspectiva, analizando nuestros propios pensamientos, sentimientos e intereses, podría mover montañas, y más los políticos, pues tenemos
la responsabilidad añadida de ser mediadores
entre la sociedad y las instituciones, y de influir
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Campanya d’excavació al
jaciment del Barranc de la Boella
Localitzar les proves més antigues de presència humana a Catalunya és l’objectiu principal de la campanya d’excavació que des de l’1 de maig i fins al
3 de juny es desenvolupa al Barranc de la Boella, sota la direcció de Josep
Vallverdú i Palmira Saladié, arqueòlegs de l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES).
A la Cala 1, un dels jaciments on es treballa, s’estan treien sediments que
contenen ceràmiques d’època romana. També s’estan excavant sediments
pleistocens en els quals s’han recuperat abundant eines de pedra, principalment de sílex, de grups neandertals que van habitar el camp de Tarragona.
A la Mina 2 s’han fet algunes troballes significatives d’eines de pedra, restes
d’herbívors i copròlits de hiena ampliant així la col·lecció de
restes procedents de les campanyes anteriors:
Les troballes arqueopaleontològiques que argumenten
l’origen del poblament humà fora d’Àfrica són molt escasses en tota Euràsia. En aquest sentit, “el registre fòssil del
Barranc de la Boella és singular per explicar les primeres
migracions humanes procedents del continent africà, per
les restes que s’hi han conservat i perquè demogràficament
les primeres poblacions humanes que arriben a la península ibèrica, fa un milió d’anys eren molt reduïdes”, ha destacat Josep Vallverdú.

1.

Un dels articles ja ha sortit. Amb el títol Changing competition Dynamics
among predators at the late Early Pleistocene site Barranc de la Boella (Tarragona, Spain), en ell s’analitzen les dinàmiques de competència entre hominins
i altres grans depredadors en aquest indret fa un milió d’anys. S’ha constatat
que hominins i grans carnívors van compartir l’espai en moments en què els
recursos eren abundants, mostrant alhora la capacitat dels primers de subsistir en moments d’elevada competència. Els grans carnívors com les hienes,
els lleons i jaguars formaven part del seu dia a dia, i aquests hominins sembla
que tenien les capacitats cognitives i tècniques suficients per a desenvolupar les seves tasques de subsistència en aquest ambient que podia resultar
evidentment hostil. El Barranc fou per a depredadors i humans una font de recursos: preses de caça, vegetals, aigua,
i matèria prima (roques) per fer les seves eines.

Es reprenen al
Barranc de la
Boella els treballs
arqueològics per
trobar les proves
més antigues de
presència humana
a Catalunya

La intervenció d’aquest mes s’ha plantejat en forma de
gran extensió, “perquè aquesta opció permet obtenir un nombre més important de fòssils i dades ecològiques a nivell regional, que han de facilitar poder
començar a comparar el Barranc de la Boella amb altres jaciments prehistòrics”, comenta Josep Vallverdú.

L’excavació la du a terme un equip multidisciplinari compost per membres
de l’IPHES i del Museu de Ciències Naturals de Madrid (MCNM), pertanyen
aquest últim al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Hi prenen part més de 35 persones, moltes d’elles estan llicenciades en diferents
universitats espanyoles. També hi ha estudiants de diferents graus i màsters.
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2.

Coincidint amb l’excavació, tindrà lloc la publicació científica de dos estudis
sobre la tafonomia (processos de formació dels jaciments) del Barranc de la
Boella que es donaran a conèixer a través de la revista internacional Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, amb Antonio Pineda (becari
predoctoral IPHES) com a investigador principal. Els dos articles pertanyen a
la tesi doctoral d’aquest investigador que es defensarà en els propers mesos
i serà la primera que proporcionen els treballs desenvolupats en el jaciment.

El segon estudi serà publicat en les properes setmanes i
tracta de la latrina de hienes que va se excavada a la Mina
en campanyes anteriors i dels copròlits (excrements fossilitzats) que la formaven. La recerca ha permès caracteritzar
la morfologia, la composició i els continguts dels copròlits
de hiena i la seva comparació amb una latrina que es va
recuperar al nivell TD6.1 de la Gran Dolina (Sierra d’Atapuerca, Burgos) en cronologies properes. L’estudi ha permès caracteritzar els copròlits de hiena des d’una àmplia
perspectiva i l’establiment de criteris morfològics i de composició per a la
seva correcta identificació. Tanmateix, la latrina descoberta a la Mina es presenta com una de les més antigues de hienes conservades en contexts oberts.
Els treballs d’intervenció i investigació arqueològica al Barranc de la Boella
estan subvencionats per l’Ajuntament de la Canonja, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya.
1. Vista dels treballs d’excavació a la Mina del Barranc de la Boella. En aquest jaciment ha estat ampliada la superfície d’excavació amb la finalitat de poder registrar un
conjunt de fòssils més nombrós els propers anys. L’interès de la direcció científica i del
IPHES pels propers anys és fer visitable els jaciments del Barranc de la Boella.
2. Una de les restes lítiques prehistòriques (un ganivet de sílex) més interessant registrada a la cala 1 els primers dies de la campanya 2017. Aquest ganivet de sílex es va trobar
dins els sediments pleistocens més recents del Barranc de la Boella. Aquest sediments
són datats de forma preliminar entre els 500.000 i els 200.000 anys abans del present.
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FINS EL 28 DE JUNY
EXPOSICIÓ “CORRECOMARCA”
LLOC: Sala d’exposicions del Castell de Masricart
DIJOUS 15 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN ACTIVA
Festa de fi de curs
HORA I LLOC: A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cívic
ENTREGA D’ORLES DE 4t D’ESO
HORA I LLOC: A les 7 de la tarda, a l’Institut Collblanc
DIVENDRES 16 DE JUNY
FESTA FI DE CURS DELS ALUMNES DE 6è
HORA I LLOC: A les 7 de la tarda, a l’Escola la Canonja
ACTE COMMEMORATIU
i conferència pels 150 anys de la Societat la
Nova Amistat. A càrrec de Jordi Bertran
HORA I LLOC: A les 8 del vespre, al Castell de Masricart
“ROMERÍA EN HONOR DE LA VIRGEN DEL
ROCÍO”
Hora d’arribada a la Canonja: A partir de les 21 h
DIUMENGE 18 DE JUNY
XXI RAL·LI DE COTXES HISTÒRICS
HORA I LLOC: A les 10 del matí, davant l’Ajuntament

DIVENDRES 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
A 2/4 de 9 del vespre: arribada de la Flama del
Canigó | A partir de 2/4 de 10 de la nit: Pícnic
popular | A 2/4 de 12 de la nit: Ball dels Diables
de la Canonja i encesa de la foguera
A continuació
ANIMACIÓ I BALL AMB DISCOTECA MÒBIL
LLOC: Plaça Catalunya

DIUMENGE 25 DE JUNY

DA
EN

L’AGENDA de juny i juliol de 2017
HORA I LLOC:

DIVENDRES 7 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA: Concert de “Septeto La
Flamenca”
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 de la nit, a la pl. del Castell

DIUMENGE 9 DE JULIOL
SANT CRISTÒFOL
HORA I LLOC: A 2/4 d’1 del migdia trobada a la plaça Mestre Gols i carrer Marina. A la 1 del migdia,
sortida cap al replà de l’església de Sant Sebastià
per la benedicció

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del

Castell

DIVENDRES 21 DE JULIOL
LICEU A LA FRESCA: Projecció de l’òpera “Il
trovatore” de Giuseppe Verdi
HORA I LLOC: A les 10 de la nit, al replà de l’esglési

DEL 21 AL 23 DE JULIOL
FESTES DEL SECTOR NORD

DIVENDRES 28 DE JULIOL
DIVENDRES 14 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA: Monòleg per a públic
adult: “Historias sin importancia” amb Emilio
González

SURT A LA FRESCA: Dixieland i jazz popular
amb Stromboli Jazz Band
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del
Castell

L’adquisició i
l’ús de
petards s’ha
de fer sota la
supervisió
d’adults.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No!

No!

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

No!

No!

VII CURSA 10 K - 5 K
A les 9 del matí, davant
del Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

HORA I LLOC DE SORTIDA:

DIVENDRES 30 DE JUNY
Les fogueres han de permetre el
pas dels vehicles d’emergència.
Per no fer malbé el paviment,
poseu terra o sorra sota la foguera.
Eviteu fer les fogueres en zones
amb vegetació seca o arbrat.

No!

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

No!

DEL 3 AL 28 DE JULIOL
ESTIU ACTIU’17
Per a joves a partir d’ESO fins als 18 anys
Inscripcions: Fins el 20 de juny, al PIJ (c/ Raval,
25), de dimarts a dijous de 4 de la tarda a 8 del
vespre i els divendres de 5 a 9.
PREU: Una setmana 22, euros. Una quinzena, 36 €

Amb la col·laboració de:

Més informació a:
interior.gencat.cat/revetlles
i al twitter @emergenciescat

DL B 13853-2015

FI DE CURS LLAR D’INFANTS MARE DE DÉU
DE L’ESPERANÇA
LLOC: A l’Escola la Canonja
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Surt a la fresca!
LA CANONJA 2017
Divendres
14 de juliol
MONÒLEG

“Historias sin
importancia”

Divendres
7 de juliol

amb Emilio González

CONCERT

PER A PÚBLIC ADULT
2/4 d’11 de la nit
Plaça del Castell

“Septeto
La Flamenca”
amb Paco Garfia
2/4 d’11 de la nit
Plaça del Castell

Divendres
28 de juliol
DIXIELAND I
JAZZ POPULAR

Divendres
21 de juliol
LICEU A LA FRESCA

amb Stromboli
Jazz Band
2/4 d’11 de la nit
Plaça del Castell

Retransmissió en
directe de l’òpera
“Il trovatore”
de Giuseppe Verdi
10 de la nit
Replà de l’Església

“Liceu a la fresca” és una iniciativa
promoguda pel Gran Teatre del Liceu

Més informació:
El servei de bar és a càrrec de
la Parròquia de Sant Sebastià en
benefici de les obres del campanar

