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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
 Carrer Raval, 8   977 546 100
 Concertar cita prèvia els matins de dilluns a diven-

dres de 9 a 14 h 
 ssocials@lacanonja.cat

SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
  plaça de Catalunya, s/n  977 546 100
 dilluns de 9.15 a 13.15 h
Eines per la recerca laboral: de 9.15 a 10.15 h
Club de feina: de 10.15 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13.15 h

LLAR DE JUBILATS
  plaça de Catalunya s/n  977 541 883
 Cafeteria de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 
15 a 18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria amb cita prèvia trucant al telèfon 696 
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i 
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t DILLUNS de cada 
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h o al telèfon 977546100

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
  plaça de Catalunya s/n  977 546 100

Informació i inscripcions a les activitats  
 al carrer Raval, 8   ssocials@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 
 bancdeltemps@lacanonja.cat   646 745 673  
Gestora de la secretaria: Pilar Orellana

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    @PCanonja

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
 Camí dels Antígons, s/n   977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
 Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1  977 194 022
 Feiners: de 9.15 a 22 h. Dissabtes: de 10 a 20 h.
 poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
 plaça de Catalunya, s/n  977 556 067
 Atenció al públic: els dimecres d’11 a 13 h. 
i divendres de 12 a 13h.
 escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
 plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
 977 545 308

BIBLIOTECA PÚBLICA
 Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h.
 biblioteca@lacanonja.cat

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977 
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
  plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
 Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres 
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h
Horari d’estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 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 CanonjaH

AMPA de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
CAP de Bonavista
CAP de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Escoda
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
 Línies diürnes
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal

 Línia nocturna
LÍNIA 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – 
Centre comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial 
Tàrraco (nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius)

Més info:
 emtanemambtu.cat  emt@emt.tarragona.cat
 902 365 114

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

 Cada 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

www.lacanonja.cat
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Comencem el mes d’agost i ja ho tenim tot a punt per gaudir de les 
nostres festes més populars. El primer cap de setmana serà el torn de 
Masricart, que coincidirà amb les Barraques del Mamut i que omplirà 
de música el divendres i el dissabte. Tot seguit, començarà la Festa 
Major de la Canonja amb el tradicional pregó que enguany tindrà lloc 
el dissabte onze d’agost i que serà el preludi a cinc dies de molta festa 
i activitat per tot el poble.

Són dies intensos per sortir al carrer, gaudir del poble i de l’oferta fes-
tiva que ofereix el programa que avui es reparteix amb aquest butlletí. 
De dia, de nit i de matinada, els carrers de la Canonja respiren festa. 
Actes per tot arreu, tothora, gairebé sense descans, el programa ens 
ofereix diversió per a totes les edats i per a tots els gustos. Però com 
tot a la vida, darrere d’aquest engranatge hi ha mesos de feina, de 
trucades, de gestions i de reunions que dirigeix la regidoria de festes 
amb la col·laboració d’altres regidories, els seus tècnics i les diferents 
entitats del poble. La seva tasca és imprescindible per oferir un pro-
grama complet i de qualitat. 

Però, un cop tenim el programa confirmat, arriben les festes i al darre-
re de cada acte hi ha una feina que no es veu però que és necessària. 
Una part important d’aquesta tasca la duen a terme els treballadors 
de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de la Canonja. Persones que, 
durant les festes, treballen per assegurar el correcte desenvolupa-
ment de totes les activitats i que viuen la festa des de l’altre costat. 
Igual que ells, el cos de la Guàrdia Municipal i el de Protecció Civil 
també formen part d’aquest engranatge que fa que la Festa Major 
sigui tot un èxit. No cal dir que sense ells tot això seria més difícil. Els 
hi agraeixo personalment i en nom de la institució que represento la 
seva feina i la seva implicació.

Us convido a gaudir de la nostra festa major i de tots els actes que us 
hem preparat perquè no us quedeu a casa i sortiu al carrer a viure la 
gran festa canongina.

Bona Festa Major a tots!

Qui hi ha darrere de la Festa Major
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El grup Andares fa ballar 
al públic canongí

Comiat al director 
de l’Escola la Canonja

La Canonja rep als joves del 
Camp de Treball Internacional 
de la Riera de la Boella

Més de dues-centes persones van gaudir del concert del grup Andares, el 
8 de juny a la pista esportiva de l’Escola la Canonja. La banda de flamenc, 
provinent de Huelva, va presentar el seu nou disc 100x100, un disc carregat 
de bones rumbes, sevillanes amb un aire molt modern i temes amb ritmes 
festius, fins i tot de discoteca.

El seu so alegre i desenfadat va fer aixecar a més d’un de la cadira per poder 
ballar durant el concert organitzat pel Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart, de la mà de l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració de 
la Casa de Andalucía. 

El director de l’Escola la Canonja, Jordi Romeu, deixa el seu càrrec després de 
gairebé 20 anys al servei de les famílies del poble. L’Ajuntament de la Canonja 
va voler agrair-li la tasca exercida al llarg de tots aquests anys en la gestió 
i direcció del centre educatiu amb el lliurament d’una reproducció d’una fo-
tografia del municipi. Li van fer l’entrega del detall l’alcalde, el primer tinent 
d’alcalde i la regidora d’Ensenyament. L’alcalde va destacar la bona relació que 
hi ha hagut entre l’escola i l’ajuntament durant tots aquests anys i Romeu va 
agrair el suport rebut per part de la institució.

El dia 16 de juliol al matí, l’alcalde Roc Muñoz, el primer tinent d’alcalde, 
Salvador Ferré, i la regidora de medi ambient, Glòria Virgili, van donar la 
benvinguda a la Canonja als nois i noies del Camp de Treball Internacional 
de la Riera de la Boella. La recepció es va celebrar als jardins del Mas de 
l’Abeurador, on actualment s’estan duent a terme les obres de construcció 
del futur Centre d’Interpretació del Jaciment Arqueològic de la Boella.

Els vint-i-tres joves provinents de diferents països de tot el món s’estan 
quinze dies al nostre poble realitzant tasques de restauració de la Riera de 
la Boella, coneixent la Canonja i visitant diferents zones de Tarragona.

Aquesta iniciativa està impulsada per La Canonja 3 - Poble, paisatge i sos-
tenibilitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat. 

El Casal d’estiu 2018 
encara la recta final
Del 25 de juny al 10 d’agost, 208 infants i joves d’entre 3 i 12 anys, 23 mo-
nitors i 21 voluntaris participen al Casal d’Estiu de la Canonja 2018 i fan que 
any rere any sigui tot un èxit.

Aquest any el casal ha estat protagonitzat pels éssers del bosc encantat, 
mags, elfs, fades... i com cada estiu, els infants han pogut gaudir de tot un 
seguit d’activitats, jocs, sortides, banys a la piscina municipal i a la platja, fer 
nous amics, conèixer nous esports i entreteniments.

A mitjans de juliol, també van celebrar la tradicional “Nit del Casal”, passant 
la nit sencera, dormint més o menys, a l’escola i la gran peonada pel poble.
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L’Institut Collblanc 
rep el premi Baldiri i Reixac 
pel projecte MUSI-CALITÉ
L’Institut Collblanc ha estat guardonat amb el premi Baldiri i Reixac 2018 en 
la especialitat Bones Pràctiques, de la categoria de projectes de centre, pel 
projecte MUSI-CALITÉ. El dia 3 de juny l’equip directiu del centre i el pro-
fessorat directament implicat al projecte van assistir a l’entrega de premis.

Els Premis Baldiri Reixac, atorgats per la Fundació Carulla, tenen la funció 
de reconèixer iniciatives educatives que contribueixin a construir una es-
cola catalana de qualitat. A l’actual edició s’hi van presentar 374 projectes 
i l’Institut Collblanc ha estat un dels 12 centres educatius guanyadors. La 
fundació també va atorgar 50 premis a alumnes, 4 a mestres i professors, i 
1 premi UOC d’innovació.

El projecte MUSI-CALITÉ va néixer el curs 2012/13 a partir d’una diagnosi 
del centre on es va detectar un percentatge prou significatiu d’alumnes 
amb una falta de motivació així com també un risc d’abandonament escolar 
i sobretot una manca d’eines emocionals per afrontar el dia a dia. Després 
de diverses reunions de l’equip docent es va proposar un brainstorming 
del qual en va sortir aquest nou projecte per impulsar l’aprenentatge des 

Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Collblanc van realitzar una de les acti-
vitats del crèdit de síntesi dedicat al poble de la Canonja al Castell de Mas-
ricart. El dia 19 de juny, organitzats en grups, van ser rebuts per l’alcalde la 
Canonja, Roc Muñoz, el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré i la regidora 
d’Ensenyament, Lucía López. I, posteriorment, van pujar a la Biblioteca.

L’alcalde els va rebre a la sala noble del Castell, va parlar sobre la història 
de la Canonja i va respondre als dubtes de l’alumnat. Després, van pujar 
a la biblioteca on la responsable, Maria Pineda, els hi va explicar les nor-
mes i el funcionament de l’espai i més tard van realitzar una activitat per 
aprendre a buscar els llibres que necessiten, els més adients per la seva 
edat i a valdre’s per si sols dins una biblioteca. L’alumnat va mostrar molt 
d’interès durant tota la jornada.

L’alcalde i la biblioteca 
reben els alumnes de l’institut 
pel crèdit de síntesi

HA 
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d’una altra perspectiva i aconseguir millorar els punts febles de la diagnosi 
aprofitant les fortaleses del centre. Un Teatre Musical que sorgeix a través 
de la capacitat d’iniciativa i emprenedoria del professor de música Raül 
Pons i que està sent tot un èxit gràcies al suport ferm de l’Equip Directiu, 
al compromís de la majoria del Claustre, als alumnes, a l’esforç de tot el 
centre i a la col·laboració d’altres entitats i institucions com el Departament 
d’Ensenyament, l’Ajuntament de la Canonja i el de Tarragona, l’AMPA i les 
escoles i empreses de l’entorn. Així doncs, aquest projecte és el resultat del 
treball de tota una comunitat educativa.

Benedicció de vehicles 
per Sant Cristòfol
El diumenge 8 de juliol, al migdia, vehicles sobre dos i quatre rodes van 
passar pel replà de l’església per a ser beneits pel mossèn en honor a Sant 
Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels viatgers.

Després de donar un tomb pel poble els conductors ho van celebrar junts a 
l’Orfeó Canongí. L’acte va ser organitzat pel Motor Club la Canonja amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Sebastià.
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Gaudir de la lectura té premi

El replà de l’església 
es converteix en teatre 
d’òpera per una nit

El fons documental 
de la Boella a l’Arxiu 
Històric Municipal

Aquest passat mes de juny, la Biblioteca Pública de la Canonja va finalitzar 
les dues activitats que es duen a terme al llarg de tot el curs: el Club de 
Lectura i el Senalló de Contes.

El Club de Lectura, aquest cop, va acabar amb la tertúlia sobre el llibre “Amb 
dits de molsa” d’Alfons Cama. La bilbioteca va convidar a l’autor i els mem-
bres del club van poder conversar amb ell sobre el seu últim llibre. I, com 
a extra, la Rosana Andreu, de la Biblioteca Pública de Cambrils, a finals de 
juny, va narrar als lectors del club tres històries imprevistes de Roald Dahl. 
Alhora, va explicar part de la vida de l’autor i diverses anècdotes.

El Senalló de Contes, va tancar la temporada amb Sherezade Bardají, que 
va explicar als més petits històries d’atzar que van fer-los volar. Tot i que 
la Biblioteca romandrà tancada durant l’agost, a l’estiu no deixa de proposar 
activitats per fomentar la lectura. El dia 11 de juliol, al pati del Castell de Mas-
ricart, es van explicar rondalles sobre bandolers als més petits. Els infants van 
poder ser els protagonistes dels contes i sentir-se bandolers per una estona. 
Van quedar-se bocabadats amb les històries, tant, que no volien que s’aca-
bessin i al final de cada llegenda demanaven cridant: “una altra, una altra!”.

Per als lectors adolescents, la biblioteca proposa dues activitats: la primera és 
“Llegir té premi”, un concurs del Servei Biblioteques Públiques de Catalunya 
dirigit a infants i joves d’entre 10 i 16 anys amb el que poden aconseguir 
premis com un iPad, un smartwatch o un lot de llibres, llegint. La segona, és 
el 5è concurs de Booktrailers per a joves d’entre 14 i 18 anys, organitzat con-
juntament pel Servei de Biblioteques Públiques de Catalunya i la Universitat 
Oberta de Catalunya que uneix la lectura i la creació audiovisual.

El passat 16 de juny Puccini va arribar a la Canonja. “Manon Lescaut”, una 
de les millors obres d’aquest gran compositor italià, es va poder gaudir al 
nostre poble gràcies a la voluntat del Gran teatre del Liceu de fer arribar la 
cultura operística als pobles de Catalunya. L’Ajuntament de la Canonja s’ha 
adherit aquesta iniciativa del Liceu i els veïns i veïnes del nostre poble, un 
any més, s’han acostat al Replà per gaudir d’aquest esdeveniment.

Són vàries les línies de col·laboració ofertes pel Gran Teatre del Liceu a les 
que s’ha adherit el nostre Ajuntament. L’èxit d’aquest projecte de difusió 
musical fa que estigui ja prevista una nova edició del Liceu a la Fresca per al 
dia 28 de juny de l’any vinent, aquest cop, amb l’Òpera Tosca.

El 10 de juliol, l’alcalde Roc Muñoz i Jordi Miarnau, Creu de Sant Jordi pel 
seu interès per la promoció social i cultural i actual propietari de la finca 
de la Boella, van signar el conveni de donació del fons documental de la 
Boella, que ja ha passat a formar part de l’Arxiu Històric Municipal, ubicat 
al Castell de Masricart.

A l’acte de signatura també hi van assistir el primer tinent d’alcalde de Cultu-
ra, Salvador Ferré, el president del Centre d’Estudis Canongins, Francesc Roig, 
la col·laboració del qual també ha estat molt important per la formalització 
d’aquest conveni, i la responsable de l’arxiu municipal, Araceli Garcia. 
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El projecte  
“Surt a la fresca” 
gaudeix de bona salut

La cursa solidària 10 k  
aconsegueix 625 inscripcions

El 15 de juny, la sala d’exposicions del Castell de Masricart es va omplir de 
famílies per la presentació de l’exposició “Som artistes”. L’exposició recollia els 
grans treballs dels petits artistes de la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Espe-
rança realitzats durant la XXXIV Setmana de la Llar d’Infants, dedicada a l’art.

A la presentació hi van assistir l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, acom-
panyat del primer tinent d’alcalde de Cultura, Salvador Ferré, la regidora 
d’Ensenyament, Lucía López, la directora de la llar d’infants, Montse Barenys 
i el president del patronat de la llar d’infants, Francesc Roig. 

Durant la setmana del 4 al 8 de juny, la llar d’infants va donar ales a la 
imaginació dels menuts oferint-los-hi diferents activitats plàstiques, amb 
materials naturals, amb diferents pastes per modelar, amb diferents super-
fícies on poder pintar...

L’art és una forma de sentir la vida i al sensibilitzar-se davant el món, els 
nens i les nenes es tornen, sense adonar-se’n, millors éssers humans. El fet 
d’expressar el seu món intern els ajuda a crear, aprendre i innovar. A més a 
més, l’art en els nens potencia les seves capacitats intel·lectuals. 

En el moment d’escriure aquesta notícia, finals de juliol, quan s’han dut a 
terme tres activitats de les quatre programades dins del programa “Surt a 
la Fresca” que organitza l’Ajuntament de la Canonja a través del Patronat 
de Cultura del Castell de Masricart i 
que té lloc els divendres del mes de 
juliol, cal fer una valoració positiva, 
tenint en compte dos aspectes bàsics 
que comprenen l’avaluació d’aquesta 
mena de projectes. 

El primer té a veure amb la bona qualitat de les propostes que hem pogut 
gaudir fins a data d’avui i el segon amb l’èxit de participació que s’ha assolit 
en els tres espectacles.

És d’esperar que aquesta línia tingui continuïtat en la resta d’activitats 
programades i que el projecte assoleixi definitivament l’objectiu de què el 
nostre poble compti amb una programació artítica continuada, durant el 
mes de juliol de cada any, que convidi a sortir i a compartir una estona 
agradable entre amics.

La darrera cursa solidària 10 K La Canonja del dia 17 de juny de 2018, ha 
estat un èxit de participació, comptant amb més de 625 inscripcions regis-
trades. Com cada any, l’organització ha estat a càrrec del Club Excursionista 
la Canonja amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja.

La cursa es va iniciar a les 9 del matí al poliesportiu municipal, i per tal 
d’augmentar encara més el nombre d’inscripcions, a les opcions tradicionals 
de realitzar les curses 5 i 10 K corrents s’hi va afegir l’opció de completar la 
cursa 5 K caminant. El recorregut de la cursa és pel centre del poble, amb 
l’objectiu de fer-la més visible pels corredors i entitats patrocinadores pel 
caràcter solidari de la cursa. 

La cursa, que s’ha convertit en un acte esportiu i solidari de referència a la 
Canonja, destina la totalitat de la seva recaptació a l’associació AFANOC 
contra el càncer infantil.

HA 

ESTAT NOTÍCIA

L’art dels 
més menuts  
exposat al Castell

Bona qualitat 
de les propostes 
i èxit de participació
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Primera tesi doctoral 
sobre el jaciment 
del Barranc de la Boella
Fa prop d’un milió d’anys el Barranc de la Boella era una àmplia zona a 
l’aire lliure, en un entorn obert on els estudis paleoecològics i geològics 
suggereixen la presència de grans masses d’aigua i recursos d’interès per a 
les diferents comunitats d’animals i els hominins. En aquest entorn com-
petitiu i de risc, com es desenvolupava la vida quotidiana dels humans?

La tesi doctoral defensada per Antonio Pineda, i efectuada sota la di-
recció de la investigadora de l’IPHES Palmira Saladié, és la primera que se 
centra en el Barranc de la Boella i constata que els hominins, que estarien 
acostumats a conviure en entorns amb altres carnívors, eren capaços de 
sobreviure en contextos altament competitius, on possiblement trobaven 
recursos, molts i molt variats, i d’interès per a ambdós agents. Aquest fet 
desmunta l’estereotip presentat tradicionalment sobre els hominins del 
Paleolític Inferior, especialment els del Plistocè Inferior, dibuixats com a car-
ronyaires que ocupaven un esglaó baix a la cadena tròfica.

En aquesta tesi doctoral s’evidencia un èxit d’aquests hominins en entorns 
d’alta competència amb altres depredadors, amb una tendència a estar més 
presents en entorns altament competitius. “Això se suma a altres estudis 
que han defensat un rol important dels hominins a la cadena tròfica des 
dels seus orígens i dóna visibilitat a la seva capacitat de sobreviure en en-
torns d’alts riscos”, explica Antonio Pineda.

Del ple de l’Ajuntament de la Canonja del mes de juliol, cal destacar l’apro-
vació de diferents bases reguladores de concessió d’ajuts i subvencions per 
al proper any 2019: les de les subvencions als esportistes, dels ajuts d’ur-
gència social i dels ajuts a la natalitat o adopció. Totes elles es van aprovar 
amb termes similars als anys anteriors.

El consell plenari va aprovar també una modificació de crèdit que conté, 
com elements més destacables, un suplement de crèdit de 22.505,66 € amb 
càrrec al fons de contingència per fer front a l’increment de les retribucions 
del personal d’acord amb el que estableixen els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2018 i, també, l’habilitació de crèdits per imports de 100.000 € 
pel projecte de restauració de la façana i diferents elements patrimonials 
del Mas de l’Hort de l’Abeurador i de 250.000 € pel projecte de construcció 
d’un Centre Audiovisual al mateix Hort de l’Abeurador.

El ple de juliol 
aprova les bases pels ajuts 
a esportistes, d’urgència social  
i a la natalitat i adopció
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Les actes de les sessions plenàries 
es poden consultar al Portal de 

Transparència de l’Ajuntament una 
vegada aprovades en la sessió 

plenària següent

La Romeria 
del Rocio fa nit 
a la Canonja
La nit del 15 de juny, l’Ajuntament de la Canonja 
va rebre a la Romeria del Rocío en el seu camí cap 
a la Pineda. L’alcalde Roc Muñoz va fer una ofrena 
floral a la verge i els “rocieros” van dedicar unes 
sevillanes al consistori.

Els centenars de participants van fer nit a la Canon-
ja en el seu Camí del Rocío, des del Serrallo fins a 
la Pineda.

http://www.lacanonja.cat/portal-de-transparencia/
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Escalfem motors abans de la Festa Major amb les Barraques del Mamut 
que ja tenen la data ben marcada en el calendari, el primer cap de setmana 
d’agost al pàrquing de BASF, al carrer Vila-seca.

Aquest any compten amb un cartell d’allò més variat. El divendres dia 4 co-
mençarà fort, dur, amb el heavy metal del grup Anarka. Com a cap de cartell 
tindrem a l’Orquestra Mitjanit, que no s’ha perdut cap de les edicions de les 
Barraques del Mamut, ja que ens ha conquistat per la seva alegria, pel seu 
so i la seva posada en escena enfront del públic. Abans, però, actuaran els 
grups Números Rojos (rock urbà) i Fumetal (punk-metal). 

La banda barcelonina Elefantes obrirà la nit del dissabte. La banda, fa para-
da a la Canonja per presentar el seu nou disc, “La primera luz del día”, amb 
el que torna a posicionar-se com a referent musical en l’àmbit nacional. Ens 
farà gaudir d’un espectacle que fusiona diferents estils, des del pop fins al 
flamenc, passant per la cançó melòdica i el rock. Les entrades anticipades es 
podran adquirir fins el dia abans a codetickets.com i al Castell de Masricart 
a 8 euros, i el mateix dia a taquilla per 12 euros. Finalitzada la seva actuació 
s’obriran les portes per a la resta de grups. 

Després d’Elefantes, gaudirem amb el rock urbà del Malo del Cuento. La 
Prole Band, promet una hora intensa de petits i grans èxits amb un viatge 
sonor que anirà des del reggae fins al rock, passant per l’ska i el mestissatge, 
amb la revisió de temes de grups com  Itaca Band o Doctor Prats. Per acabar, 
actuarà Cruzada, una formació de Metal clàssic que uneix dues generacions 
de músics amb ganes de mostrar el vell i meravellós món del Heavy Metal. 

La festa no pararà a la Canonja, després dels concerts el Dj Jordi B posarà fi 
a les dues nits de les Barraques del Mamut de 2018.

Durant la tarda del diumenge 5 d’agost es duran a terme els actes tradicio-
nals de celebració de la Festa de Masricart. 

La vetllada començarà a la plaça del Castell amb divertits jocs populars i 
cotxes caminadors pels més petits de la casa. Al vespre, els actes instituci-
onals donaran inici a la Festa de Masricart amb la missa solemne a l’esglé-
sia de la Mare de Déu de l’Esperança. A continuació, ballaran els gegants i 
tocaran les gralles mentre se serveix l’aperitiu popular, i els que s’estiguin 
pensant ser nous portadors dels gegants tindran l’oportunitat de provar-ho. 
Més tard, tots gaudirem del tradicional sopar de veïns a la fresca.

Com cada any, vora les 11 de la nit, toca ballar per fer baixar el sopar. El ball 
anirà a càrrec del Grup Shkata, una banda de versions dels grans èxits que han 
marcat les nostres vides i de les cançons més actuals del panorama musical.

La Mitjanit i Elefantes, 
els plats forts de les Barraques

Festa Masricart

DISSABTE 4:  Música amb Dj Mäzur, a la Fleca Raval

DIUMENGE 5:  Actuació d’Artista Modern Funkers, al bar 
Racó de l’Orfeó

DISSABTE 18:  Música amb Dj JB, 
a la cafeteria Com a Casa

DIUMENGE 19:  “Tribut a la Polla Records” amb Chisourray,  
al Tapeart 2.0 al camp de futbol

DISSABTE 25:  Música amb Dj Mäzur, al bar BBT Otra

DIUMENGE 26:  Concert de rock urbà amb El Malo del  
Cuento i artista convidat, a l’Antídot 

FESTA MAJOR

VERMUT + PINTXO = 1,5€
Amb motiu de la Festa Major d’estiu comença la cinquena edició 
del Vermut i Pintxo que, un any més, proposa sortir a fer el vermut 
els caps de setmana d’agost. Aquesta iniciativa de la regidoria de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja compta amb 
la implicació de diferents bars del poble i té tots els ingredients per 
a ser un èxit de la Festa Major: beguda refrescant per combatre 
la calor, pintxos, bona companyia i tot amanit amb bona música, 
actuacions en directe i dj’s. 

Els Vermuts Pintxos se celebraran tres dissabtes i tres diumenges 
d’agost de dotze del migdia a tres de la tarda amb les ofertes de 
vermut, canya o aigua més pintxo per 1,5 euros o refresc i pintxo 
per 2 euros. Aquest mes d’agost reserveu data per a fer el vermut i 
gaudir de les següents actuacions:
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Els diables, 
la imatge de la festa
Els diables de la Canonja són els protagonistes de la samarreta de la Festa 
Major d’estiu 2018, dissenyada per les canongines Anna Martínez Falguera 
i Violeta Bofarull Veciana:

Els diables, que aquesta any fan el seu 5è aniversari, seran els protagonistes 
del disseny de la samarreta de la Festa Major d’estiu 2018 de la Canonja, que 
se celebrarà a partir del proper 11 d’agost. La idea d’aquest any parla de la 
màgia dels correfocs. Espectacle de llum i d’ombra, moviment i olors. Una 
festa molt nostra protagonitzada per les guspires, el soroll i el ritme dansant 
alhora i unint a tot un poble.

El cercle taronja, fent referència al color de la colla i al moment de l’encesa, 
combinat amb la massa i les guspires són els elements que la defineixen. 
Aquest any s’ha treballat molt l’element llum...una sorpresa us espera!

Anna i Violeta

Dies 2, 3, 9 i 10 a la plaça de la Raval de 2/4 de 8 del vespre a 9 de la nit
Dies 4, i 11 a la plaça de la Raval de 12 del migdia a 2 de la tarda
Dia 5 a la plaça del Castell de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Dia 12 a l’Avinguda Collblanc de 12 del migdia a 2 de la tarda

La fórmula de la festa
Així com d’alguna beguda refrescant diuen que hi ha una única fór·
mula i és ben amagada, la fórmula de la festa és múltiple i diversa 
com les persones, conté elements que hem heretat d’una tradició 
rural que avui de ben segur ens queda llunyana en el temps, però 
d’alguna manera encara ens és propera en les pròpies dates de cele·
bració, coincidint amb la finalització de les antigues feines del camp.

La fórmula conté també elements que l’omplen de dignitat com ara 
el pregó, l’anada a ofici o la processó, que més enllà d’un element 
religiós, afegeix solemnitat a la festa.

Afegir una bona dosi de diversió és imprescindible en aquesta for·
mulació i d’aquesta manera, tant l’Ajuntament com les entitats col·
laboradores, n’hi aboquen una bona dosi.

Podríem anar afegint elements a aquesta fórmula de tal manera, 
que al final, acabaria essent pròpia i única per a cada poble, però el 
que no pot faltar a la festa és la participació. Aquest és l’element que 
fa que una festa sigui especial, aquell afegitó que aportem cadascú 
de nosaltres i que fa que la festa que vivim sigui especial.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja hem pre·
parat la festa, posat els primers ingredients en aquesta fórmula que 
ara toca arrodonir amb la participació de cadascun de nosaltres.

Voldria aprofitar per fer dues mencions molt especials: la primera és 
la felicitació a la colla de diables pel seu cinquè aniversari, de fet, 
d’aquest aniversari n’hem fet el motiu gràfic de la festa d’enguany. 
La segona, animar a tothom a participar amb la colla gegantera. 
El Bià i l’Esperança esperen trobar uns nous portadors i continuar 
anant de festa.

Bona Festa Major
Francesc Roca Gutiérrez

Regidor de Festes

Eudald Carbonell, 
pregoner de la 
Festa Major
L’arqueòleg i paleontòleg Eudald Carbo-
nell i Roura, honorarà la nostra Festa Ma-
jor canongina amb la seva presència com 
a pregoner. 

Vicepresident de la Fundació Atapuerca, catedràtic de prehistòria de la 
Universitat Rovira i Virgili i investigador de l’IPHES, és un científic in-
ternacionalment reconegut gràcies a la seva investigació en el món de 
l’evolució humana. Les seves fites científiques més destacades són la 
creació d’un sistema d’anàlisi de la tecnologia prehistòrica anomenat 

“sistema lògic-analític” i l’estudi del poblament antic de la Península 
Ibèrica. 

Aquestes línies de treball l’han portat a desenvolupar un programa 
d’investigació multidisciplinar a la Sierra de Atapuerca (Burgos).

Els treballs a Atapuerca han contribuït a enriquir espectacularment 
el coneixement científic sobre la prehistòria i la paleoantropologia, 
especialment pel que fa a l’evolució de la tecnologia lítica que s’està 
trobant a Atapuerca, a l’extraordinària població exhumada a la Sima 
de los Huesos (500.000 anys) i en les restes de la Gran Dolina (800.000 
anys) i de la Sima del Elefante (1.200.000 anys) on s’ha descobert una 
nova espècie d’homínid, l’Homo antecessor.

La tasca científica d’Eudald Carbonell té la seva continuïtat en la so-
cialització del coneixement, i això passa per la divulgació de les idees 
evolucionistes amb un pensament i una praxi social crítica. Carbonell, 
és un partidari fervent de la cultura com a mecanisme crític de forma-
ció intel·lectual per aconseguir que la societat humana sigui més justa, 
més lliure i més igualitària. Entre els diferents premis que ha rebut 
destaca el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica a 
l’equip d’investigació d’Atapuerca.

Venda de 
samarretes
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Els actes de la Festa Major
L’agost és el mes més festiu a la Canonja. El primer cap de setmana, comen-
cem amb les Barraques, el Vermut Pinxo i la Festa de Masricart. La segona 
setmana arriba la Festa Major amb les activitats més tradicionals i populars 
però, també, amb altres noves propostes per a tota la família i per a tots 
els gustos, que faran que tothom pugui gaudir de les festes d’estiu. A grans 
trets aquestes seran les activitats de la Festa Major d’estiu 2018:

Infantils i juvenils
La Festa Major està plena d’activitats pensades perquè en gaudeixin els més 
petits, tota la família i el jovent. El dissabte 11 d’agost, a la plaça del O hi 
haurà jocs populars per a totes les edats, organitzat per l’Ateneu Popular la 
Mina. Al poliesportiu arrencarà el campionat de Bàsquet 3, a la plaça del 
Castell “Atrapa la Nota, la cloenda” amb el Mico de la Canonja i, a l’skate-
park municipal, el campionat d’Skate i Scooter.

Diumenge i dimarts de Festa Major els infants podran jugar i refrescar-se 
amb els inflables dins i fora de la piscina. També hi haurà el 8è concurs 
d’escalada organitzat pel Club Excursionista de la Canonja, en categoria 
juvenil i infantil.

El diumenge al vespre, tota la família podrà gaudir de l’espectacle de clown 
tècniques de circ “Metro y Medio”, amb Maku Fanchulini un pallassa amb 
un show tan divertit com màgic, fent trucs impossibles que ens deixaran 
amb la boca oberta durant tota l’actuació.

Tradicionals i populars
El 15 d’agost, el dia de la Festa Major d’Estiu, estarà farcit d’actes populars 
per a tota la família. Ben aviat, les matinades ens faran sortir al carrer i al 
llarg del dia podrem gaudir de l’Ofici de la Festa Major, la processó, les sar-
danes i el castell de focs.

Però una setmana abans, enllaçant pràcticament la Festa de Masricart amb 
la Mare de Déu d’Agost, ja s’inicien els actes de celebració. El dissabte 11 a 
la tarda, començaran els actes populars amb la vestida dels gegants donant 
inici a la primera balladeta de la Festa Major i, tot seguit, el Pregó a càrrec 
del prestigiós arqueòleg Eudald Carbonell. Un cop acabat el pregó, anirem 
cap a la tronada acompanyats dels gegants i grallers de l’Orfeó, els diables i 
el Mico de la Canonja. Després de la tronada començarà el correfoc amb la 
remullada final a la Raval.

A l’endemà ens despertarem a les 8 del matí amb la Cercavila i a l’hora de 
dinar, se celebrarà la Paella Popular. Desprès de fer la digestió, a la tarda, 
s’iniciarà la diada castellera amb la Colla Jove els Xiquets de Tarragona i la 
Colla dels Xiquets del Serrallo.

Música i ball
Cada nit de festa major tindrà l’esperat ball a la plaça de Catalunya. Aquest 
any el primer concert ve de la mà del grup Centauro, el dia 11. L’enèrgica 
orquestra que a més de bones cançons i molt moviment, el seu punt fort és, 
com ells dirien, “fer la mona” amb el públic. Faran participar i riure a la gent 
tota la nit incloent a totes les generacions.

L’endemà serà el torn de la Welcome Band, l’orquestra ofereix una actuació 
per a tots els públics amb un concert in crescendo, mostrant la música com 
ells l’entenen, una manera de passar-ho bé. Al migdia, a la Rambla Collblanc, 
haurem pogut escoltar el concert del Tecler.

El dilluns dia 13 a la tarda, a la plaça Ernest Lluch, Stromboli Jazz Band ens 
oferirà un espectacle que barreja bona música i interacció amb el públic. La 
banda, integrada per músics del Camp de Tarragona, no només ens porten 
jazz popular, també ens oferiran dixie i swing per no parar de ballar. 

I, de nou, a la nit a la plaça de Catalunya, actuarà la Nova Saturno, una or-
questra que compta amb músics de primer nivell procedents de les millors 
formacions del panorama musical, convertint-se així, en una orquestra de 
referència dins de l’àmbit nacional en el sector. 

El dimarts 14, podrem assistir a un acte únic, el concert de La Principal de 
la Bisbal, la formació Catalana de cobla per excel·lència i que avui en dia 
s’ha convertit en un element indispensable per a les festes majors i esde-
veniments més prestigiosos. Aprofitant que el dia següent és festa, la nit 
seguirà amb una discoteca mòbil fins les sis del matí.

L’últim dia, gaudirem amb el ritme de les havaneres de Sopa de peix, quatre 
enamorats de l’havanera amb un alt nivell musical, que aconsegueixen un 
so que converteix l’havanera, el valset mariner i la cançó de taverna en un 
clàssic popular.

FESTA MAJOR
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L’Escola d’Adults clou 
el curs 2017-2018 amb 
resultats satisfactoris

Cursos formatius  
a l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults municipal de la Canonja, obrirà el període d’inscripcions 
per al curs 2018-2019 el proper mes de setembre.

L’oferta formativa s’adreça a aquelles persones de la Canonja, majors de 18 
anys, que volen aprendre català i/o castellà i/o millorar-ne el seu coneixement, 
tant pel que fa a l’expressió oral com escrita, o bé tenen interès en iniciar-se 
en una formació bàsica en informàtica i arribar a assolir un nivell d’usuari. 
Però anar a l’Escola d’Adults la Canonja és més que “anar a aprendre”, és tam-
bé “anar a ensenyar” als altres i “aprendre a aprendre”. Tothom s’hi enriqueix.

Des de l’Escola, s’organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s’impulsa la 
participació en actes promoguts per altres col·lectius i entitats del poble.  
Així mateix, es contribueix, al coneixement i difusió tant de la pròpia cultura 
com de les cultures que ens envolten. Els cursos que s’ofereixen, supeditats 
a la demanda, són:

Formació Instrumental
Són ensenyaments que proposen una formació general de nivell 
bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

Nivell I: Iniciació a la lectura i a l’escriptura; numeració i iniciació al 
càlcul; català oral i coneixement de l’entorn.

Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; operacions 
bàsiques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l’entorn.

Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia; mate-
màtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves tecnologies; 
català elemental.

Nivells de Català (A1, A2, B1, B2 i C1).
Es tracta de programes progressius on hi participen des de per-
sones que no tenen cap coneixement bàsic de català  fins a per-

sones que volen aconseguir un domini en l’ús de la llengua que els permeti 
comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives 
que requereixen l’ús d’un llenguatge  formal a nivell oral i escrit.

Nivells de Castellà per a persones estrangeres ( Bàsic, A1, A2).
Es pretén capacitar de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua 
castellana a aquest grup de població per tal que es puguin defensar en 
situacions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora que es 
fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, 
festes, organització, etc...).

Informàtica.
S’adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les 
destreses necessàries per fer funcionar l’ordinador i conèixer les 

prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: El sistema operatiu, el 
processador de textos, Internet i correu electrònic; tot i que prèviament, 
s’aprendran les habilitats necessàries per fer funcionar l’ordinador (mani-
pulació del ratolí, utilització de les funcions bàsiques del teclat...).

El mes de juny, l’Escola d’Adults la Canonja va finalitzar el seu 33è 
curs amb un dinar que va aplegar un bon nombre de participants dels 
diferents programes impartits.

Les 55 inscripcions d’aquest curs continuen posant de manifest la in-
quietud de la població canongina per millorar el nivell formatiu en les 
àrees bàsiques de coneixement, més en concret la relacionada amb la 
llengua, tant catalana com castellana. 

De nou cal parlar de satisfacció pel treball realitzat i els resultats ob-
tinguts en cada grup i nivell desenvolupat: Formació instrumental (ni-
vells I i II), Català B2 i C1, Castellà oral (nivell A1), Alfabetització per a 
estrangers i Informàtica Inicial. La implicació, l’interès, la voluntat, la 
constància, l’esforç de l’alumnat juntament amb la didàctica emprada 
a l’aula comporta sens dubte un progrés, a vegades lent, però molt 
valuós en la millora personal dels aprenentatges. 

Qui forma part de l’Escola ha engegat un camí sense fi, on tan sols cal 
continuar avançant en el temps. Aquest camí es diu aprendre. Procés que 
ens encoratja i estimula per continuar i millorar, si cap, el proper curs.

Bones i merescudes vacances!

AR
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PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS
L’Escola d’Adults està ubicada al Centre Cívic, a la plaça de Catalunya.  
El període de preinscripció es durà a terme del 3 al 14 de setembre i la 
matriculació serà del 17 al 21, amb un horari d’atenció al públic de 15 
a 18.30 h de la tarda.

També podeu informar-vos al telèfon 977 556067 o per correu electrò-
nic: escolaadults@lacanonja.cat
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SERÀ NOTÍCIA

La nova cuina de l’escola 
i l’anella verda aviat seran 
una realitat
Les dues obres que s’estan realitzant gràcies als Pressupostos Participatius 2017, 
la nova cuina de l’Escola la Canonja i l’anella verda, avancen al ritme previst.

Durant el mes de juliol, a la cuina de l’escola s’hi han estat realitzant els 
treballs de paleteria, d’acabats i d’instal·lacions, alhora que s’han instal·lat 
“in situ” els espais de refrigeració i congelació. Segons el calendari d’obra, 
durant el mes d’agost ja es podran instal·lar tots els elements de mobiliari 
d’acer inoxidable i els elements de la cuina, com la campana extractora, ele-
ments de cocció, reinstal·lació del tren de rentat existent que s’aprofita. Les 
obres han de finalitzar durant el mes d’agost per tal que al mes de setembre 
la cuina estigui operativa.

Les obres d’execució de l’Anella Verda de la Canonja també estan arribant a 
la seva fi. Fins al moment s’han executat els treballs de moviment de terres 
i preparació dels camins del entorn del poble, alhora que s’ha efectuat la 
senyalització viària horitzontal de la zona urbana, consistent en una línia 
verda que marca el recorregut de l’anella. Durant el mes d’agost i setembre 
finalitzaran els treballs amb la instal·lació de tots els elements de senyalit-
zació, les cartelleres explicatives, el mobiliari urbà i la plantació de l’arbrat. 
Un cop acabada l’obra, l’Ajuntament té previst organitzar una activitat per 
tal de donar a conèixer el recorregut.

Instal·lació d’un nou mòdul de 
nínxols al cementiri municipal
Durant les dues últimes setmanes del mes de juliol s’han iniciat les obres 
d’instal·lació del nou mòdul de nínxols al cementiri municipal. Aquestes 
obres comportaran l’ampliació del cementiri en 136 noves unitats. La pri-
mera fase d’obra ha consistit en la instal·lació dels elements prefabricats 
de formigó, i durant el mes de setembre es finalitzarà l’obra amb l’execució 
dels acabats i la coberta. Aquest nou mòdul segueix la mateixa línia estètica 
que els mòduls existents per tal de dotar el cementiri d’una uniformitat de 
models i estètica.

Obres d’estiu 
a l’escola
Durant els mesos de juliol i agost, sumat 
a les obres de la nova cuina, s’estan duent 
a terme altres obres de millora i mante-
niment de l’Escola la Canonja. Una de les 
intervencions més importants és la renova-
ció dels espais de rentamans adjacents al menjador i a la nova cuina. També 
s’estan duent a terme treballs d’impermeabilització de diferents cobertes i la 
millora del sistema de ventilació de la sala d’actes.

Obres que acaben de finalitzar 
i altres obres previstes
Aquest estiu han finalitzat les obres d’instal·lació del rocòdrom al poliesportiu municipal, i, 
abans de la temporada de piscina, es va dur a terme la instal·lació d’un nou sistema de cloració 
de les piscines, per tal de millorar l’eficiència del sistema.

També s’ha millorat l’entorn urbà de la zona del carrer Marian Fonts i Ciurana cantonada amb el 
carrer Sant Antoni, on s’ha reconvertit una zona de poc trànsit en plataforma única, afavorint la 
posició del vianant respecte del vehicle.

Pel que fa a les obres previstes, al setembre s’iniciaran els treballs de millora i reforma de la 
cuina i dels banys de planta baixa del poliesportiu. I, finalment, ja s’han iniciat els treballs de 
redacció del Projecte Bàsic i Executiu de la reforma i ampliació de l’Orfeó Canongí, per part de 
l’equip guanyador del concurs d’idees.
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En marxa els preparatius 
i les inscripcions per la Gent 
Gran Activa 2018-19
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania ja està preparant les activitats de la Gent 
Gran Activa pel curs que ve, on s’hi trobaran els mateixos tallers que l’any 
passat i alguna novetat. Les persones interessades en apuntar-s’hi hauran 
de reservar dia i hora al bar del Centre Cívic (senyor Enrique), del 20 d’agost 
al 12 de setembre, on se’ls hi donarà un comprovant de la reserva.

Les inscripcions es realitzaran a les noves oficines de Serveis Socials al 
carrer Raval número 8, del 13 al 21 de setembre. Per a realitzar la ins-
cripció és necessari portar el DNI i el comprovant. El dilluns 1 d’octubre, a la 
sala polivalent del Centre Cívic es realitzarà la reunió informativa de la Gent 
Gran Activa 2018-19. 

Durant aquest curs, d’octubre a maig, també es tornarà a programar paral-
lelament el Projecte de la Gent Gran Activa el Taller d’Estimulació Cognitiva, 
a càrrec de Yolanda Almagro, professora de Psicologia URV i UOC.

La Canonja prepara 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs 
i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric. Després de l’èxit de la passada edició, l’Ajun-
tament de la Canonja s’hi adhereix de nou i convida a les entitats del poble 
a fer-ho. En aquest sentit, la regidoria de Medi Ambient organitzarà activi-
tats relacionades amb la mobilitat sostenible com per exemple la bicicletada 
popular per camins al voltant de la Canonja. Més endavant es publicarà el 
programa complert  amb les activitat

Ajornament del termini 
de pagament dels tributs 
fins al 31 d’agost
Atesa la situació de concurs mercantil de l’empresa que realitzava els re-
partiments de les cartes de pagament de BASE-Gestió d’ingressos i, a més, 
per la situació del litigi que s’ha presentat davant la Junta de Contracta-
ció, per disconformitat en l’adjudicació del concurs contractual, s’han pro-
duït retards importants en el repartiment de les cartes de pagament dels 
conceptes tributaris i, concretament, en el nostre municipi pels conceptes 
corresponents a l’IBI-Urbà, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, les 
taxes d’escombraries, la taxa d’ocupació de domini públic per guals i la taxa 
de conservació de cementiri.

Davant els problemes que pot provocar aquesta circumstància als contri-
buents, i amb la voluntat de facilitar el pagament d’aquests tributs, el ple 
de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el 6 de juny, va acordar 
una modificació del calendari del contribuent amb l’ampliació de termini 
de fi de pagament de voluntària, de manera que aquest finalitzi el dia 31 
d’agost del 2018.

10 anys de Tres Tombs
Els Tres Tombs de la Canonja aquest any estan de celebració i és que es 
diu aviat però aquest setembre ja farà 10 anys que podem gaudir dels Tres 
Tombs al poble.

El diumenge 16 de setembre, tronarem a  veure carros i carruatges i cen-
tenars de cavalls, vinguts de diferents punts de la província, desfilant pels 
carrers de la Canonja gràcies a l’organització de l’entitat “Amigos del Ca-
ballo”, a la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i al suport d’altres 
entitats i empreses. 

L’Ajuntament de la Canonja, a més a més del recordatori de cada edició, ob-
sequiarà amb una samarreta als participants amb motiu del 10è aniversari.
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L’Ajuntament segueix 
oferint ajuts pels alumnes 
i estudiants canongins
El ple de l’Ajuntament de la Canonja va tornar a aprovar, per sisè any conse-
cutiu, la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material 
escolar pels infants i joves empadronats a la Canonja. 

Un cop acabat el tràmit de publicació de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província (BOP), el mes de setembre, es comunicarà la data a partir de la 
qual es podran presentar les sol·licituds a les oficines d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament. I el termini finalitzarà el 25 de novembre.

Amb aquest ajut, l’Ajuntament vol contribuir al pagament que han de fer les 
famílies al començament de curs per comprar els llibres escolars. Se’n poden 
beneficiar tots els alumnes (des d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat, formació professional i universitaris), tant de col·legis públics, 
de privats concertats assignats pel Departament d’Ensenyament, com dels 
centres d’educació especial, que estiguin empadronats a la Canonja, abans 
del dia 1 de gener de 2018.

Nou equip directiu de l’Escola
Aquest mes de juliol hem entrat com a nou equip directiu. L’Equip està for-
mat per: la Luisa Ferré com a Secretària, el Carles Soler com a Cap d’estudis i 
l’Elisenda Virgili com a Directora. Emmarquem la nostra nova acció en la Llei 
d’Educació, immers en el desplegament del PEC i amb el convenciment de la 
presentació d’un projecte viu, engrescador i compromès, hem realitzat una 
proposta raonada i planificada que concretem en un conjunt d’actuacions 
a realitzar en els diferents àmbits de funcionament del centre. I com ho 
conduirem tot això? Doncs guiant els processos, orientant l’acció, creant 
dinàmiques participatives i de delegació, col·laborant amb l’entorn, creant 
espais i climes de confiança mútua.

Continuarem amb la feina encetada per l’equip directiu que ens ha repre-
sentat fins ara, amb l’objectiu de perfeccionar i consolidar les actuacions ja 
començades i iniciar-ne d’altres, amb el convenciment de créixer junts com 
a escola i millorar la qualitat educativa. Entenem l’escola com un espai vital 
de creixement i educació de futurs ciutadans, així com una porta a les idees 
i creativitat d’aquests.

Amb aquest escrit hem volgut fer-vos arribar el tipus de direcció que volem 
i la idea d’escola que pretenem tirar endavant, reiterant el nostre compromís 
d’unir voluntats i les diferències de criteris de tota la comunitat educativa 
per aconseguir objectius comuns. La nostra voluntat és articular un pro-
jecte de consens, engrescador, amb el que tothom es pugui identificar. 
Creiem en una escola participativa i en un equip directiu en el qual es dipo-
siti la confiança perquè pugui gestionar i dirigir l’escola, anticipant i resolent 
aquells temes que es plantegen per tal de poder fer una feina ben feta.

Les festes veïnals
Els sopars i les festes veïnals formen part ja de la tradició estiuenca de la 
Canonja. Espais de convivència i germanor al carrer, guarnits de festivitat.

El carrer Ravaleta, el dia 7 de juliol, va ser el primer en engalanar-se i a col-
locar 350 cadires i taules al carrer, com si d’un tetris es tractés, preparant-se 
per una nit d’anècdotes i ball.

A finals de mes, com cada any, l’Associació de Veïns del Sector Nord prepara 
tot un cap de setmana d’actes i activitats per a tots els veïns, de totes les 
edats, del barri. Actuacions musicals, balls, jocs infantils, bicicletada, paella i 
fideuà popular i tot un etcètera vam omplir el seu programa. A l’agost, serà 
el torn de les celebracions de Masricart, Poetes Beltran, Pere Gran Marca i 
Mossèn Enric Gispert.

SERÀ NOTÍCIA

Acte institucional 
per la Diada de Catalunya
Els canongins i canongines estan convidats a l’acte institucional de l’11 de 
setembre. El pati del Castell de Masricart serà un cop més el lloc de celebra-
ció de la Diada Nacional de Catalunya.

Protegits del sol sota la vela que es va instal·lar l’any passat per ocasions 
com aquesta, les diferents entitats canongines, els particulars que ho desit-
gin i l’Ajuntament faran l’ofrena floral a l’escultura d’homenatge als cata-
lans i catalanes que lluitaren per la llibertat i la democràcia.

L’acte estarà amenitzat amb interpretacions musicals. El parlament de l’Al-
calde, Roc Muñoz, i la interpretació d’Els Segadors clouran l’acte de celebra-
ció de l’11 de Setembre a la Canonja.
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Govern Torra: 
I el C.A.P. de la Canonja?

Ras i curt: fins quan? Fins quan hem de tenir 
el nou C.A.P. del poble tancat per la desídia del 
Govern de la Generalitat? Els canongins i ca-
nongines no ens mereixem aquest maltracta-
ment. Parlem d’un equipament de salut llarga-
ment esperat pel nostre poble i la nostra gent. 

És increïble, un autèntic despropòsit, que el 
Govern sigui incapaç de garantir la partida 
pressupostària necessària per comprar el mo-
biliari i l’instrumental que falta i obrir (per fi!) 
el nou C.A.P. de la Canonja. Que es tregui el son 
de les orelles d’una vegada!

I això que el tema ve de lluny, de quan teníem 
un Govern d’esquerres i de progrés a la Gene-
ralitat. En concret del 2010 quan l’Ajuntament 
va signar amb la Generalitat presidida llavors 
per José Montilla el conveni per construir el 
nou centre d’atenció primària del poble. Però 
aleshores van venir els anys dels Governs de 

Mas i Puigdemont que van ser anys perduts... 
en aquest tema i en tants d’altres. Els anys en 
què es va decidir posar “rumb de col·lisió” (Mas 
dixit) fins que, efectivament, s’ha produït la 
col·lisió que alguns volien i desitjaven amb els 
preocupants resultats per tots coneguts. 

Finalment doncs, després de set anys, a finals 
de l’any passat van acabar les obres de cons-
trucció. Malgrat això continuem amb les por-
tes del C.A.P. tancades. Com és això? Perquè la 
Generalitat no ha habilitat encara una partida 
per poder adquirir el mobiliari necessari per 
condicionar l’equipament. 

Des de l’Ajuntament de la Canonja vàrem pro-
posar a la Generalitat avançar els diners, i que 
posteriorment la Generalitat els retornés, per 
procedir a la immediata obertura del centre. 
Però ni així. Res de res. Ni cap resposta efecti-
va, ni la partida imprescindible en curs. I men-
tre, els veïns i veïnes de la Canonja que patei-
xen el tancament del C.A.P. per les tardes ara 
en temporada d’estiu i han d’anar, per exem-
ple, al servei de pediatria del Centre d’Atenció 
Primària de Bonavista, que acostuma a estar 
col·lapsat com molts de vosaltres sabeu. Fins 
quan seguirem suportant aquest menyspreu? 

Per no parlar de les llistes d’espera que s’han 
disparat aquests anys en què Mas, Puigdemont 
i Torra han estat instal·lats a la Plaça de Sant 
Jaume. Amb la complicitat necessària dels seus 

socis parlamentaris d’ERC i la CUP que no han 
emprat els seus diputats, necessaris per garan-
tir la continuïtat del Govern, absolutament per 
a res que no sigui el procés independentista.  

L’alcalde Roc Muñoz sempre ha defensant que 
els canongins i canongines no som més cata-
lans que ningú. Però tampoc som ciutadans 
de segona. El nostre alcalde defensarà allà on 
calgui i al preu que sigui la dignitat dels veïns 
de la Canonja. No podem seguir aguantant si-
tuacions que si s’haguessin produït en altres 
municipis d’altres províncies (n’estic conven-
çut) ja estarien resolts fa temps.

Al cap i a la fi no se li demana a la Generalitat 
res que no sigui perfectament assumible si té 
la voluntat de fer-ho. O no és capaç el Govern 
d’habilitar una partida per al mobiliari d’un 
centre d’atenció primària? Però a quin nivell 
de despropòsit hem arribat? No, no podem ac-
ceptar amb el cap cot aquest nou menyspreu 
que se’ns imposa. El requeriment és molt clar: 
Govern Torra, i el C.A.P. de la Canonja? Quan el 
tindrem obert i operatiu d’una vegada? Merei-
xem una resposta clara i concisa. No tingueu 
cap dubte que el nostre alcalde l’exigirà. 

Però aquests dies també tenim motius d’ale-
gria, amb el mes d’agost iniciem els actes de 
festa major d’estiu, els membres del grup mu-
nicipal del PSC us desitgem una bona festa 
major i unes bones vacances.

Salvador Ferré
Budesca
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Temps de canvi
Aquest cap de setmana s´ha celebrat al PDE-
CAT la primera Assemblea Nacional del Partit 
Demòcrata, on es decidia, entre altres coses, la 
nova presidència del partit i la fulla de ruta a 
seguir de cara a les properes eleccions. La di-
recció del partit, encapçalada pel nou president 
David Bonveí, ha apostat per buscar coalicions 
amb altres partits d´esquerres, que permetin 
fer la república efectiva el més aviat possible.

Arribat aquest nou moment de canvi que està 
vivint el partit, aplaudim la decisió d´unificar 

esforços i lluitar per un bé comú que ens be-
neficiï a tots, treballar pel benestar econòmic i 
social de Catalunya i seguir governant pel bé 
dels catalans i catalanes.

Tornant a la política municipal, volia aprofitar 
l´escrit per fer una crida al civisme i conscièn-
cia social amb el respecte pels veïns. Ha arribat 
l´estiu, i amb ell la calor. Amb les calors que ens 
acompanyen els darrers dies, la proliferació de 
males olors és latent. Accions com respectar 
els horaris de dipòsit de la brossa, evitar que 
les nostres mascotes facin les seves necessi-
tats fora dels llocs autoritzats, i un compromís 
per part de l´Ajuntament d´incrementar la fre-
qüència de neteja de contenidors, seria sufici-
ent per pal·liar els efectes. A més, no estaria de 
més, regar els carrers cada nit, ja que ajudaria 
a resoldre aquesta problemàtica i alhora a mi-
tigar la sensació de calor. També recordar que 
està a la vostra disposició el servei de recollida 
de mobles vells, el seu ús és important per tal 

de que no calgui deixar trastos abandonats als 
contenidors.

I per últim, no volia acomiadar-me sense desit-
jar-vos un bon estiu i sobretot una bona Festa 
Major!! Aviat tindrem la sort d´estar de festa a 
la Canonja, l’esperem des de l´any passat! La 
pensem gaudir, exprimir i viure intensament, i 
per a que això sigui possible volem la compa-
nyia de tots vosaltres, junts tot és molt millor! 
També aprofito per fer un reclam: els nostres 
gegants Bià i Esperança us necessiten!!! nois i 
noies del nostre municipi, animeu-vos a fer-
vos portadors dels nostres gegants, només 
pensar en veure la cara d’il·lusió dels nostres 
petits en veure ballar als gegants us garantei-
xo que valdrà la pena!!

Bon estiu i bona Festa Major 2018!!!

Montserrat 
Tomàs Macias
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Barraques del Mamut: així no

Seguint en la línia de l’article de la passada 
edició del butlletí municipal, en el qual de-
nunciàvem el bloqueig de l’Ajuntament a la 
participació de les entitats al butlletí, aquest 
mes toca parlar de les Barraques del Mamut. 
Davant la greu situació per la qual passa les 
Barraques de la Festa Major de la Canonja, en 
les quals han abandonat la seva organització 
diverses entitats, des de la CUP volem repro-
duir el comunicat que l’Ateneu Popular La 
Mina ha fet al respecte:

“L’Ateneu Popular la Mina de la Canonja no par-
ticiparà en la propera edició de les Barraques 
del Mamut pels desacords amb l’Ajuntament 
en la forma d’organització i presa de decisions.

En l’última assemblea que l’entitat celebra 
anualment es va decidir no participar en la 
propera edició de les Barraques del Mamut 
que conjuntament organitzaven amb altres 
entitats del municipi i l’Ajuntament de la Ca-
nonja des de l’any 2014.

El model organitzatiu de les barraques havia 
d’anar avançant cap a una proposta de més 
autogestió i per tant de crear un espai de col-
laboració entre les entitats i l’Ajuntament, ja 
que aquest és el model de barraques per de-
finició. Aquesta era la idea inicial per la qual 
el 2014 es va posar en marxa la primera edició 
de les barraques organitzada per la Coordina-
dora de Barraques (on ja participava l’Ateneu 
Popular la Mina) i l’Ajuntament de la Canonja. 
Anteriorment es duia a terme el Mamut Rock, 
que era un concert però on no hi havia un tre-
ball en comú entre diferents entitats.

Des de l’Ateneu es remarca la manca de vo-
luntat de planificació econòmica de les Barra-
ques per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, 
l’Ateneu creu que és necessari que les Barra-
ques no siguin un festival amb grans aporta-
cions econòmiques de l’Ajuntament (això és, 

Joan Pons 
Solé

Menos mal
Menos mal que en algún momento salta una 
noticia como la que hemos vivido reciente-
mente del rescate de los niños en la cueva 
de Tailandia, para que recuperemos la fe y la 
esperanza en esta humanidad. Personas de 
diferentes países y lenguas unidas para salvar 
vidas, poniendo la suya en juego, y personas 
de todo el mundo que por varios días han 
estado pendientes y expectantes en el desen-
lace, transmitiendo fuerza a los que estaban 
sufriendo esta adversidad. En estos días se ha 
sentido el fuerte latido del corazón del mundo, 
un fuerte contraste con lo que estamos habi-
tuados en el día a día, donde las luchas encar-
nizadas de unos cuantos por mantenerse en la 
plataforma del poder y del bien vivir, hace que 
el resto de los mortales tengan que vivir bajo 
ella sufriendo y soportando su peso. 

El orgullo, la vanagloria, el interés propio, la 
avaricia y el egoísmo, e incluso, los vicios, bajos 
instintos, desenfrenos y obscenidades de unos 
pocos influyentes, tiñen nuestra sociedad de 
una cada vez más amarga y desesperanzada 
visión, en la que algunos llegan a declinar. Las 
cifras son espeluznantes, los suicidios son la 
primera causa de muerte no natural en nues-
tro país. Calladamente dejamos que la nuevas 
y modernas formas de esclavitud corran im-
punemente, la depresión, la ansiedad, el miedo, 
la opresión, el abuso, la trata, la manipulación, 
la explotación y la vejación, y así muchas per-
sonas sufren las consecuencias de esta verti-
ginosa pérdida de valores en nuestra sociedad.

Tenemos un gran desafío, y es conseguir la 
regeneración de los valores que respeten la 
dignidad humana. Tomemos conciencia de 
que cerca de nosotros hay personas que están 
sufriendo, desprovistas de derechos humanos, 
expuestas a trato degradante, aisladas en esta 
sociedad, sin vínculos familiares ni sociales. 
¿Somos sensibles al dolor de los demás?, son 
víctimas y como tales deben ser ayudadas, 
¿estamos dispuestos? No es complicado, pode-
mos apoyar proyectos que den acogida, ayu-
da, atención integral a estas personas, donde 

puedan tener un entorno familiar, entrañable, 
donde se sientan queridas, aceptadas y va-
loradas, para que su debilidad se transforme 
en seguridad y fortaleza para emprender en 
esta vida, recuperar su dignidad y su ilusión 
y ganas de vivir, y con ello un trabajo. Si pro-
curamos que tengan sus necesidades básicas 
atendidas de comida y ropa, tengan un techo 
donde cobijarse, un lugar donde asearse, un 
teléfono y un acceso a internet, su realidad 
puede ser totalmente transformada, y ganare-
mos todos. ¿Por qué no pensamos en priorizar 
la habilitación de lugares de acogida para los 
más necesitados?, esto daría la vuelta a nues-
tra sociedad, sólo se trata de ordenar la lista 
de prioridades justamente. Tú puedes ayudar, 
te ánimo a que hagas visibles a los que más 
sufren y que apoyes las iniciativas para edificar 
un mundo más justo.

Os deseamos un buen verano, una buena Fies-
ta Mayor, que disfrutemos con los nuestros del 
tiempo de descanso y que renovemos nuestras 
fuerzas. Como siempre estamos a disposición 
de todo aquel que demande nuestra ayuda. 

¡Feliz verano!

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira

dels convilatants) sinó que sigui en bona part 
autogestionat econòmicament per la Coordi-
nadora d’entitats que l’organitzen.

Per altra banda, l’Ateneu també crítica la 
manca de voluntat de diàleg de l’Ajuntament 
amb qüestions organitzatives. Des de l’Ateneu 
no posem en dubte que les Barraques tenen 
un marcat caràcter políticosocial, però tam-
bé valorem la pluralitat de les entitats que hi 
participen. En aquest sentit, denunciem la pro-
hibició de publicar el cartell editat per la Coor-
dinadora per contenir elements satírics amb el 
municipi a les edicions de l’any 2016 i 2017.

Per tot això, l’Ateneu Popular la Mina demana 
a l’equip de govern socialista de l’Ajuntament 
de la Canonja que torni a posar les bases per 
tal de recuperar les Barraques a partir de la 
participació de les entitats en la Coordinadora, 
no com un espai de consulta, sinó com un es-
pai de presa de decisió. I així les Barraques del 
Mamut tornin a ser l’acte més multitudinari de 
les festes d’estiu de la Canonja.”
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Les oficines de Serveis Socials 
s’han traslladat al carrer Raval
Per tal de millorar la qualitat del servei, des de principis de juliol que l’Equip 
Bàsic d’Atenció Social Primària ja no es troba a les oficines del Centre Cívic sinó 
al carrer Raval número 8, a l’antic edifici de la Cooperativa-Secció de crèdit.

El Servei de dinamització laboral i els serveis d’higiene podal i de perru-
queria, destinats a les persones jubilades se segueixen oferint al Centre Cívic.

Quins són els objectius i els serveis  
de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania?
La regidoria d’Acció Social i Ciutadania se centra en l’atenció individual, 
familiar, grupal i comunitària durant totes les etapes de la vida. Infància, 
adolescència, família, adults i gent gran poden ser atesos i/o participar 
des dels diversos serveis i projectes que formen part d’aquesta regidoria. 
Des d’una visió transversal, intergeneracional, col·lectiva i propera, qual-
sevol habitant del municipi pot trobar un espai on rebre suport i acompa-
nyament personal.

L’equip de Serveis Socials, que forma part de l’Àrea Bàsica d’Atenció 
social del Tarragonès, té l’objectiu d’atendre les necessitats socials més 
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups. També 
realitza actuacions que contribueixen a la prevenció i detecció de les pro-
blemàtiques socials, així com a la reinserció i integració de les persones 
en situació de risc social o exclusió, i l’acompanyament en les mancances 
familiars o relacionals. Actualment, l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària 
es troba situat al carrer Raval, número 8.

En el marc del Serveis Socials, l’Ajuntament de la Canonja i el Consell Co-
marcal del Tarragonès tenen establert un conveni marc de col·laboració que 
engloba d’altres serveis més enllà de l’equip bàsic d’atenció social ubicat 
físicament a la Canonja, ja sigui en el suport tècnic d’aquest equip o en la 
possibilitat de derivar per ser atès des de propi servei específic. Seguint el 

sentit transversal de l’atenció social, al Consell Comarcal trobem serveis 
destinats a l’atenció de les dones (SIAD), a la infància i família (Xarxa de 
Centres Oberts, SIS, SOAF, Serveis d’atenció a la Infància i l’Adolescència), 
a la cohesió social (Pla d’inclusió social, igualtat, ciutadania i migracions), 
a la gent gran (Dependències, SAD, teleassistència) i el servei de transport 
adaptat i assistit. Podeu trobar tota la informació al respecte a la web del 
Consell Comarcal del Tarragonès o presencialment a les oficines de Serveis 
Socials de la Canonja.

Des del punt de vista preventiu i comunitari, sorgeixen dos projecte molt 
vinculats al dia a dia del municipi: el Centre Obert Casal d’Infants i el pro-
jecte de Gent Gran Activa. Tots dos projectes aposten per generar espais 
on, a través de les activitats de lleure, podem treballar aspectes formatius, 
educatius, emocionals i /o de promoció de la salut. Apostant pel creixe-
ment personal i col·lectiu, aquests projectes se centren en atendre les 
necessitats i potencialitats de l’individu a través de la participació grupal 
i transformadora. Tenint sempre present també, la perspectiva comuni-
tària i oberta al municipi. Pel que fa a la infància, l’atenció també queda 
coberta durant l’estiu amb el casal d’estiu municipal.

Per altra banda, destaquem altres serveis que podem trobar dins de l’espai 
del Centre Cívic. El Servei de dinamització laboral, un espai formatiu, de 
suport i acompanyament a la recerca activa de feina oberta a tots els em-
padronats al municipi tots els dilluns al matí. A més a més, destinat a les 
persones jubilades, es compta amb servei d’higiene podal i de perruqueria 
al mateix Centre Cívic.
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Mesures de seguretat pel correfoc i actes pirotècnics
Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obstacle que pugui 
destorbar el recorregut del correfoc com, per exemple, els testos amb 
plantes, les taules i cadires, etc.
Es mantindran les finestres i obertures en general tancades mentre es 
dugui a terme el castell de foc, correfoc o traca, per evitar que qualse-
vol coet o guspira pugui provocar un incendi a l’interior de l’habitatge.
Els establiments oberts al públic, com ara bars, botigues o restaurants, 
tindran cura també de retirar qualsevol element de les terrasses que 
pugui ser malmès per guspires o presenti risc d’incendi.

Es prohibeix l’estacionament de vehicles a la zona delimitada dins de 
l’itinerari dels correfocs, per evitar mals pitjors a la gent i al propi cotxe.
Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres per tal d’evitar que les 
guspires puguin malmetre aquests elements.
Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per prevenir que es 
puguin encendre.
Us preguem que tingueu en compte les esmentades precaucions i res-
pecteu les instruccions que es donin en el moment de l’activitat per 
part de l’organització.

AGENDA
DIES 3 I 4 D’AGOST

BARRAQUES DEL MAMUT
HORA I LLOC: Obertura de portes a 21.30 h c/ de 
Vila-seca (Informació a la pàgina 9)

DISSABTE 4 D’AGOST
VERMUT+PINTXO
HORA I LLOC: A partir de les 12 h a la Fleca Raval

DIUMENGE 5 D’AGOST
FESTA DE MASRICART
HORA I LLOC: A la tarda a la pl. del Castell

VERMUT+PINTXO
HORA I LLOC: A partir de les 12 h al Bar Racó de 
l’Orfeó

DIMECRES 8 D’AGOST
XERRADA-DEBAT
sobre sobirania alimentària 
HORA I LLOC: 20 h a la pl. de la O

DIVENDRES 10 D’AGOST
CAMPIONAT D’SKATE/SCOOTER
HORA I LLOC: A partir de les 19 h a l’Skatepark

DISSABTE 11 D’AGOST
JOCS POPULARS per a totes les edats 
HORA I LLOC: A partir de les 11 h a la pl. de la O

CAMPIONAT DE BASQUET 3  
I DINAR DE BASQUET-MANÍACS
HORA I LLOC: 10.30 h Poliesportiu Municipal 
Josep Canadell de la Canonja.INSCRIPCIONS AL 
CASTELL DE MASRICART ABANS DEL 9 D’AGOST. 
TIQUET DINAR: 5 €.

“ATRAPA LA NOTA, LA CLOENDA” 
amb el Mico de la Canonja
HORA I LLOC: 18 h a la pl. del Castell

VESTIDA DELS GEGANTS
Bià i Esperança i primera balladeta 
HORA I LLOC: 19.30 h a la pl. del Castell

PREGÓ DE FESTA MAJOR
HORA I LLOC: 20 h a la Sala noble del Castell de 
Masricart

ANADA D’AUTORITATS A L’ENCESA DE  
LA TRONADA. TRONADA A L’AVDA. 
DE LES GARRIGUES. CORREFOCS  
I REMULLADA AL CARRER RAVAL.

SOPAR DE L’AMISTAT
HORA I LLOC: 22.30 h al c/ Raval 

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 9 D’AGOST A LA NOVA 
AMISTAT. ADULTS: 23 €. INFANTIL: 8 €

BALL DE FESTA MAJOR
amb la Centauro, la Grupestra
HORA I LLOC: 24 h a la pl. de Catalunya

DIUMENGE 12 D’AGOST
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Banda de cornetas y tambores de la Canonja
HORA: 8 h

MATÍ DE JOCS INFLABLES
HORA I LLOC: De 12 h a les 14 h, a l’avda. Collblanc

CONCERT VERMUT
amb Sonagralla i els alumnes de l’Escola de 
música de l’Orfeó Canongí - El Tecler
HORA I LLOC: 13 h a la rambla Collblanc. 
Final: fotografia amb la samarreta de la Festa Major

PAELLA POPULAR
HORA I LLOC: 14 h a la rambla Collblanc 
PREU 10 € INCLOU VERMUT
(VENDA DE TIQUETS DE L’1 AL 10 D’AGOST AL POLIESPORTIU)

DIADA CASTELLERA
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Colla Xiquets del Serrallo
HORA I LLOC: 19 h davant de l’Ajuntament

METRO Y MEDIO
HORA I LLOC: 20.30 h a la pl. Ernest Lluch

BALL DE FESTA MAJOR
amb la WELCOME BAND
HORA I LLOC: 24 h a la pl. de Catalunya

DILLUNS 13 D’AGOST
STROMBOLI JAZZ BAND
HORA I LLOC: 20 h a la pl. Ernest Lluch

BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra SATURNO
HORA I LLOC: A les 24 h a la pl. Catalunya

DIMARTS 14 D’AGOST 
AQUAFEST
HORA I LLOC: d’11h a 14 h i de 17.30 a les 19.30 h 
a la pl. Ernest Lluch i a la piscina municipal

8È CONCURS D’ESCALADA 
INFANTIL I JUVENIL
HORA I LLOC: A partir de les19 h al Rocòdrom

CONCERT DE FESTA MAJOR 
amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
HORA I LLOC: 20 h a la pl. Catalunya

 

BALL DE FESTA MAJOR
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL  
i discoteca mòbil
HORA I LLOC: 24 h a la pl. CatalunyaD

DIMECRES 15 D’AGOST
MATINADES DE FESTA MAJOR
HORA: 8 h

Anada a ofici amb el seguici popular,
OFICI DE FESTA MAJOR I PROCESSÓ 
per la part alta del poble
HORA I LLOC: 11.30 h sortida des de l’ajuntament

MÚSICA TRADICIONAL
Després de la processó, davant de l’ajuntament
BALLADA DE SARDANES
HORA I LLOC: 13 h al c/ Raval

PARTIT DE FESTA MAJOR
UDE Canonja - CF Canonja
HORA I LLOC: 20 h al Camp de futbol municipal

HAVANERES amb Sopa de Peix
HORA I LLOC: 20 h a la pl. de la O

Anada al Castell de Focs amb les colles infantils 
de diables. Sortida de davant de l’ajuntament.

CASTELL DE FOCS
HORA I LLOC: 23 h a la zona de les Garrigues

DISSABTE 18 D’AGOST
VERMUT+PINTXO
HORA I LLOC: A partir de les 12 h a Com a Casa

DIUMENGE 19 D’AGOST
VERMUT+PINTXO
HORA I LLOC: 12 h al Tapeart 2.0 al camp de futbol

DISSABTE 25 D’AGOST
VERMUT+PINTXO 
HORA I LLOC: A partir de les 12 h al BBT Otra 

DIUMENGE 26 D’AGOST
VERMUT+PINTXO
HORA I LLOC: A partir de les 12 h a l’Antidot

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
ACTE INSTITUCIONAL 
DIADA DE CATALUNYA
LLOC: Al pati del Castell de Masricart

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
X TRES TOMBS DE LA CANONJA

L’AGENDA de l’agost i setembre de 2018



4 
DISSABTE 
d’agost

Música amb Dj Mäzur,
a la Fleca Raval

5 DIUMENGE
d’agost

Actuació d’Artista  
Modern Funkers,
al bar Racó de l’Orfeó 

18  DISSABTE 
d’agost

Música amb Dj JB,
a la cafeteria Com a Casa

19 DIUMENGE
d’agost

“Tribut a la Polla Records” 
amb Chisourray,
al Tapeart 2.0 al camp  
de futbol

25 DISSABTE 
d’agost

Música amb Dj Mäzur,
al bar BBT Otra

26 DIUMENGE
d’agost

Concert de rock urbà 
amb El Malo del Cuento i 
artista convidat,
a l’Antídot

de 12 del migdia a 3 de la tarda

VERMUT I 
PINTXO 1,5€

Preus: Vermut/canya/aigua 1,5 € o refrescos 2 €

http://www.lacanonja.cat

