Butlletí municipal - febrer - març 2018

SE
RV
EI
S

Serveis de l’Ajuntament

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

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

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

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

SERVEIS SOCIALS
plaça de Catalunya, s/n 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
plaça de Catalunya, s/n 977 546 100
dilluns de 9.15 a 13.15 h
Eines per la recerca laboral: de 9.15 a 10.15 h
Club de feina: de 10.15 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13.15 h
LLAR DE JUBILATS
plaça de Catalunya s/n 977 541 883
Cafeteria de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de
15 a 18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria amb cita prèvia trucant al telèfon 696
634 997 (Loli). Serveis: tall de cabell per a home,
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i
maquillatge per a bodes.
Servei d’Higiene Podal el 2n i 4t DILLUNS de cada
mes, de 9 a 12 h. Cita prèvia de dilluns a divendres
de 9 a 13 h o al telèfon 977546100 ext. 1.
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
plaça de Catalunya s/n 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
977 545 018
de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30 h
centreobert@lacanonja.cat
BANC DEL TEMPS
plaça de Catalunya, s/n. 1r pis del Centre Cívic
977 54 05 10 bancdeltemps@lacanonja.cat
1r dijous de cada mes de 17.30 a 18.30 h

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Camí dels Antígons, s/n
977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1 977 194 022
Feiners: de 9.15 a 22 h. Dissabtes: de 10 a 20 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
plaça de Catalunya, s/n 977 556 067
Atenció al públic: els dimecres d’11 a 13 h.
i divendres de 12 a 13h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
977 545 308
BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i
divendres de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a
divendres de 16 a 20 h.
biblioteca@lacanonja.cat
ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Carrer Raval, 25 977 194 039 - 669 816 702
De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
joventut@lacanonja.cat
Pij La Canonja

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.lacanonja.cat
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Comencem el 2018 amb nous projectes
Enguany comencem el 2018 carregats de nous projectes i notícies positives pel nostre municipi. Les necessitats van canviant al llarg de la vida
i els pobles ens hem d’adaptar a les noves exigències dels ciutadans. Per
aquest motiu, un dels projectes que s’executaran durant aquest exercici
és l’edifici d’usos polivalents a la Rambla 15 d’abril que anirà destinat
bàsicament a l’activitat del col·lectiu de la gent gran i altres serveis que
es considerin necessaris.

acabar el procés de redacció dels projectes i es van aprovar inicialment
en Junta de Govern Local, a data de tancament del butlletí encara estaven en exposició al públic. Però cal dir que en paral·lel s’està duent a
terme l’expedient de contractació, de manera que un cop acabat el període d’exposició al públic es podrà acabar l’expedient de contractació de
les obres, adjudicar-les i iniciar la seva execució. Es preveu el termini de
finalització a finals d’estiu.

Un altre dels projectes que començaran a veure la llum enguany és la remodelació de l’edifici de l’Orfeó Canongí. Com ja sabeu s’ha convocat un
concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la redacció del projecte
de rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí. Doncs bé, el passat 2 de
febrer es va reunir per primer cop el jurat per obrir la documentació dels
aspirants i decidir quins passen a la següent fase per tal de presentar
una proposta gràfica. Aquest serà un projecte engrescador per a tots.

Un altre de les novetats en les que el departament tècnic de l’Ajuntament ja hi està treballant és la zona d’agility per a gossos al costat de
l’aparcament dissuasiu del Camí Vell de Reus. Es tracta d’un parc caní
dissenyat com una àmplia zona d’esbarjo per als gossos que inclou un
circuït d’agility perquè el gos pugui entrenar-se o simplement jugar.
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Tampoc hem d’oblidar les dues propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius del 2017, per una banda la cuina pròpia del menjador
de l’Escola la Canonja, i per altre banda, la ruta perimetral de 7 km que
passi per camins i envolti el poble. Doncs bé, el mes de desembre ja va

El rocòdrom és un projecte molt atractiu que ens permetrà instal·lar
tres estructures d’escalada en diferents indrets del poble. El bar del
Poliesportiu municipal i els accessos també seran remodelats aquesta
primavera i durant el tancament del butlletí s’estaven col·locant passos
elevats per aconseguir moderar la velocitat dels vehicles en el tram de
Carrasco i Formiguera.
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Un Nadal per a tothom
Durant les festes de Nadal a la Canonja s’hi celebren multitud d’actes per a
totes les edats. La Biblioteca municipal ja es va avançar a les festes amb un
Senalló de Contes especialment nadalenc, va ser el dimecres 13 que ens va
visitar el narrador Blai Senabre, amb “Contes a Palau”
on ens va parlar de les estranyes i divertides aventures
que protagonitzen els reis de contes. Tal i com es va fer
l’any passat, però enguany avançat en el calendari, l’1
de desembre va tenir lloc l’encesa de llums al pati del
Castell de Masricart, amb la participació de les corals
de l’Escola la Canonja i de la Gent Gran, que van cantar
Nadales davant d’un centenar de persones. La celebració va cloure amb un berenar amb coca.

Tampoc hem d’oblidar el concert de Nadal, que enguany va anar de la mà
de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, dirigida pel Canongí Dani Espasa.
La formació ens va mostrar l’essència de la música de Bach, a l’església de
Sant Sebastià.

El Parc de Nadal
sempre és un èxit de
participació, gràcies a
la implicació
de les entitats i
la col·laboració
d’empreses de la zona

Els dies 27, 28 i 29 de desembre es va celebrar el Parc
de Nadal. El Parc, organitzat per l’Ajuntament de la Canonja i el Patronat de Cultura sempre és tot un èxit de participació, per la
gran implicació de les entitats del poble, la col·laboració d’empreses de la
zona, i pel gran nombre de persones que hi acudeixen, que en aquesta edició
gairebé han arribat a les 3.000.

El dia 30, ens va visitar Rah Mon Roma, amb un conjunt de cançons populars i composicions pròpies que
conformaven un espectacle molt familiar. També aquell
dia van arribar els Patges Reials a recollir les cartes dels
nens i nenes de la Canonja.

L’endemà, els canongins van poder donar la benvinguda al 2017 a la revetlla de Cap d’any del poliesportiu
municipal amb la Welcome Band i els joves van tenir la
seva pròpia revetlla amb DJ’s a les instal·lacions de la
Cooperativa Agrícola. Finalment, per tancar aquestes festes, la Canonja va
rebre a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient la tarda del 5 de gener. Aquesta
és, potser, la festa més participativa, més multitudinària, més bonica i més
màgica de la Canonja.

Activitats al poliesportiu
municipal
Al Poliesportiu Municipal de la Canonja celebrem el Nadal amb els més petits,
organitzant una exhibició de les activitats infantils que s’hi desenvolupen.
Durant el curs, els professors de karate i d’aero dance preparen exercicis i jocs
per assolir diferents capacitats com són la psicomotricitat, la coordinació i
l’elasticitat, a més de fomentar la companyonia i certa disciplina.
Són molts els infants inscrits en aquestes seccions. Aquest fet permet oferir
unes exhibicions originals i amb una alta participació de nens i nenes, i comporta una gran afluència de públic.
Un cop més, el dia 20 de desembre, els familiars van poder gaudir del resultat
del treball realitzat en aquestes classes, visualitzant les coreografies, en el cas
d’aero dance, i les kates i combats en el cas del karate.
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Agraïm la participació dels pares i mares a l’hora d’assistir a aquest acte i esperem poder seguir comptant amb aquesta col·laboració en properes edicions.
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L’Institut Collblanc comença amb energia
Aquest primer trimestre hem iniciat les classes amb molta força i energia.
Al nostre centre aprenem a través de classes dinàmiques i motivadores i,
per això, s’han iniciat nous projectes que afavoreixen l’assoliment de noves
competències i permeten desenvolupar-nos.

El centre també participa en el projecte Activa’t a través d’una matèria optativa del departament d’educació física de 2n d’ESO. L’objectiu és potenciar
els hàbits saludables en l’alimentació i l’esport a través de la natació, tallers
i xerrades on hi participen alumnes de l’Institut Cal·lípolis
de Tarragona.

Els nous projectes
afavoreixen
l’assoliment de
noves
competències

El professorat ha acordat fomentar la lectura a través
de totes les àrees. D’aquesta inquietud n’ha derivat el
nou projecte “Porta un llibre a la motxilla”, inclòs dins
del Pla lector del Departament d’Ensenyament. L’objectiu
principal és fomentar el gust per la lectura i la formació de bons i bones lectors/res. Es tracta de què, al llarg
de la seva formació educativa, els/les nostres alumnes
esdevinguin lectors/es competents, crítics/ques i capaços/ces de gaudir
del plaer de la lectura. A la motxilla de cada alumne/a sempre hi ha un
llibre escollit per aquest/a i es dediquen quinze minuts cada matí de lectura silenciosa amb el/la professor/a que tenen a l’aula. La franja horària
d’aquests quinze minuts va canviant cada setmana i així s’aconsegueix
que es dugui a terme en totes les matèries. També es pretén potenciar l’ús
de la biblioteca fent un acompanyament de l’alumnat per a què escullin la
seva lectura preferida.

Finalment, des de la biblioteca de centre, s’ha iniciat el concurs L’enigma de la quinzena. Els alumnes han de resoldre
un enigma matemàtic o lingüístic que s’exposa quinzenalment a l’entrada de la biblioteca i dipositen la resposta
dins d’una urna. El projecte de moment té un alt índex de
participació per part de tot l’alumnat i cal destacar la gran
habilitat de resolució que demostren. Els alumnes seran compensats per la
feina ben feta i per la seva constància.
Aquests són uns dels diversos projectes que es duen a terme aquest curs a l’Institut Collblanc, alguns fruit d’iniciativa del professorat i d’altres de l’alumnat.
Cal estar ben atents, perquè la propera edició us sorprendrem amb més novetats! L’Institut no para mai!

Els comerciants
de la Canonja es
reuneixen per
associar-se
Prop d’una trentena de comerciants i botiguers de la Canonja es van reunir fa uns
dies al Castell de Masricart, convocats pel
regidor de Promoció Econòmica, Francesc
Roca, per tal de parlar sobre la constitució
d’una associació de comerciants o emprenedors que vetlli pels seus interessos
i que els ajudi a promocionar el comerç
local. Després de la reunió van començar
a treballar en la constitució de la junta
d’aquesta nova associació que portarà per
nom Canonja comerç i empreses.
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La Canonja presenta als 250 jugadors
per la temporada 2017-2018
La Canonja ha presentat els equips de la temporada 2017-2018, amb més
de 250 jugadors sobre la gespa de l’estadi municipal. Una cita en la qual
estaven presents Josep Vives, secretari de la junta directiva i delegat per
Tarragona de la Federació Catalana de Futbol, acompanyat de Rafael Pinedo,
subdelegat a Tarragona, i de Diego Ávila, delegat comarcal del Tarragonès.
L’acte ha estat presidit per Ángel León, president de l’entitat, acompanyat de
la seva junta directiva. La representació del consistori ha estat a càrrec de

Francisco Domínguez, regidor de l’àrea d’Esports i Glòria Virgili, regidora de
Medi Ambient.
Tot i el fred la graderia ha estat plena de familiars i simpatitzants dels jugadors, que han animat sense parar a mida que l’speaker cantava un a un el
nom dels jugadors i jugadores, que han anat formant per tal de realitzar la
fotografia oficial de la temporada.

La Canonja aprova la
concessió d’ajuts als joves
per al pagament del lloguer
L’Ajuntament de la Canonja va aprovar, amb l’abstenció del grup del PDECAT-CiU i el vot favorable del PSC, CUP i PP, en la sessió ordinària del plenari celebrada el dia 1 de febrer, les bases reguladores per a la concessió
de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer.
Els ajuts van destinats a aquelles persones que tinguin entre 18 i 34 anys
en el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat
com a mínim 5 dels últims 10 anys
empadronades a la Canonja; que siguin titulars d’un contracte de lloguer
d’habitatge a la Canonja signat entre
l’1 de gener de 2018 al 30 de novembre
de 2018 (inclòs), amb una renda entre
200 i 600 € mensuals i amb una durada
mínima d’un any; que no disposin d’un
pis en propietat i que els ingressos de
la unitat de convivència no superin el
resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris.

Tots els grups
municipals van
presentar i aprovar una
moció per instar
a la Generalitat a fer
front a la situació
d’emergència social

També, en aquest ple, tots els grups municipals amb representació a
l’Ajuntament van presentar i aprovar, conjuntament, una moció per instar
a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social.
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Després que en la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal d’intentar fer front a la situació

d’emergència social i dotar-se d’eines vàlides per millorar la vida dels catalans i catalanes, en especial els més desafavorits i una part d’aquestes
lleis han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, la moció
posa de manifest “la necessitat urgent que les institucions catalanes posin
fil a l’agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments,
començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials
que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008”, pel que
s’insta al nou Govern de la Generalitat al desplegament efectiu d’allò contemplat en els articles no anul·lats o suspesos pel Tribunal Constitucional,
a dotar els recursos necessaris per fer-ho i a estudiar la manera d’arribar
a acords polítics per intentar recuperar bona part dels drets continguts en
els articles suspesos o anul·lats pel TC.
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Subvencions als esportistes
empadronats al municipi

La Diputació de Tarragona
atorga diverses subvencions

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja contempla en el seu
pressupost de 2018 una partida destinada a subvencionar els esportistes locals federats no professionals, amb la intenció de potenciar la seva trajectòria
esportiva i ajudar-los a aconseguir els seus objectius personals en cada una
de les modalitats que participen.
Les bases es van aprovar en el plenari celebrat el dia 5 d’octubre de 2017 i
s’ha iniciat el termini per a presentar sol·licituds que finalitzarà el 2 de juliol
de 2018.
Les sol·licituds de subvencions es presentaran a les Oficines Municipals
d’Atenció Ciutadana (OMAC), al c/ Raval, 11, en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, disponible en aquestes oficines i en la pàgina web
municipal www.lacanonja.cat.
També en el mateix plenari es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als comerciants, industrials i professionals de la Canonja que s’acullin a la normalització lingüística
dels rètols de la façana del seu establiment.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Canonja una subvenció per finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d’animals domèstics abandonats, d’acord amb les bases reguladores. L’import
de la subvenció concedida és de 4.684,80 euros.
L’Ajuntament de la Canonja ha portat a terme
treballs de recerca i reparació de fuites d’aigua a l’entorn de les piscines del Poliesportiu
municipal Josep Canadell i Veciana. Aquesta
actuació es troba finançada per la Diputació de Tarragona, després que l’Ajuntament
s’acollís a la convocatòria de l’exercici 2017
per a la concessió de subvencions de caràcter
excepcional i urgent, essent l’import concedit
de 30.000 euros.

Una d’elles és la
recerca i reparació
de fuites d’aigua
a l’entorn de
les piscines del
Poliesportiu
municipal

L’alcalde de la Canonja present
en la inauguració d’una sala
sensorial a l’Escola Solc
Els alumnes de l’Escola Solc ja disposen d’un nou equipament que contribuirà a la seva evolució emocional i cognitiva, en el marc de les activitats que
diàriament desenvolupen al centre. En aquest sentit, l’escola va inaugurar el
passat 30 de gener la nova sala sensorial, que ha de permetre estimular els
sentits dels nois i noies que acudeixen al centre educatiu, a través d’un servei
addicional i de qualitat en la prestació dels serveis d’atenció a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Tot plegat ha estat inaugurat amb un acte molt emotiu, batejat com la “Festa
dels sentits”, que ha inclòs un espectacle de màgia a càrrec del Mag Albert,
així com una demostració de les moltes possibilitats d’estímul sensorial que
ofereix el nou equipament de l’Escola Solc.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz,
l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, que va descobrir la placa commemorativa, juntament amb Jaume Sariol, director del Complex Industrial de
Dow Tarragona, i un dels alumnes de l’Escola Solc.
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Presentació del llibre
LA CANONJA 2018... VISTA PELS ESCOLARS
El dimarts dia 16 de gener tingué lloc a la sala noble del Castell de Masricart la presentació del llibre La Canonja 2018... vista pels escolars, editat
pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja. La presentació comptà amb l’assistència de la regidora Glòria Virgili, el director de l’escola, Jordi Romeu, i el president del
Centre d’Estudis, Francesc Roig.
El llibre recull la totalitat dels dibuixos que els alumnes de 5è i 6è de
l’Escola La Canonja van realitzar durant el primer trimestre i que fins
a finals de gener han estat exposats al mateix Castell de Masricart. El
llibre, imprès per Gràfiques Porsa, adopta intencionadament un format
que vol imitar un quadern escolar i per això mateix no entra en la línia
habitual de les col·leccions que edita el Centre d’Estudis. El volum porta
inicialment una dedicatòria adreçada a cadascun dels alumnes participants i que han rebut com a obsequi un original del llibre editat i a
continuació Francesc Roig Queralt, com a president del Centre d’Estudis
Canongins explicita al pròleg quins han estat els objectius prioritaris per
a portar a terme aquest projecte. El més important ha estat la divulgació
i la coneixença de tots aquells fets històrics, patrimonials, culturals i socials del poble de la Canonja per tal d’aconseguir que totes les persones
que hi viuen s’hi sentin plenament identificades i valorin amb autoestima la realitat de l’entorn que els acompanya. Per això, ara, s’ha tornat a
insistir de nou en aquest punt tan essencial de la memòria col·lectiva per
tal d’establir els ponts necessaris entre el passat i el present. I a l’igual
que en projectes anteriors, conscients de la plena complicitat que en

aquest objectiu hi juga l’entorn escolar com a trampolí pedagògic del
futur desitjat.
Així, doncs, amb la complicitat col·laborativa de l’equip directiu i els professionals docents de l’Escola La Canonja, juntament amb la coordinació de l’artista canongina Antonieta Veciana Guinovart, el Centre d’Estudis Canongins
ha volgut impulsar aquest projecte de sensibilització per tal d’aconseguir que
els adolescents coneguin i s’interessin pel patrimoni cultural de la Canonja.
El llibre recull una variada mostra artística de gran impacte de color sobre les
cercaviles i les festes de carrer, els principals edificis singulars que integren el
gruix històric dels dos nuclis urbans de la Canonja i Masricart, amb les dues
esglésies, l’Ajuntament, el Castell de Masricart, les entitats culturals; també el
paisatge, els conreus de les hortes, l’esport, els fills il·lustres, la Boella, el traçat urbà de places i carrers i tots aquells altres aspectes i detalls que a través
de la mirada intuïtiva dels adolescents puguin donar forma, color i conjunció
entre allò viscut i l’emoció sentida. I és que tal com Francesc Roig digué a
la presentació: “saber mirar fonamenta sempre una cultura il·limitada per a
l’aprenentatge permanent.”
El director de l’Escola agraí la necessària col·laboració amb el Centre d’Estudis per tal de crear els lligams pedagògics que facilitin la plena integració cultural dels escolars i tancà l’acte la regidora Glòria Virgili tot destacant el gran pas que en aquest teixit col·laboratiu fa el Centre d’Estudis
i l’Escola, amb el suport de l’Ajuntament a través del Patronat de Cultura
del Castell de Masricart.

Homenatge a Xavi Molina
L’alcalde accidental, Salvador Ferré i el regidor d’esports, Francisco Domínguez, van assistir fa uns dies a l’homenatge que va rebre el jugador canongí
Xavi Molina, pels seus 150 partits amb el Club Gimnàstic de Tarragona.
L’acte va consistir en un sopar que va arreplegar una vuitantena de persones entre familiars, amics, aficcionats, representants de les penyes i membres de la Junta Directiva del Nàstic com el president, Josep Maria Andreu.
Xavi Molina va jugar a la Canonja i al Reus Deportiu, on va debutar en
el primer equip assolint la professionalitat, a la vegada que va jugar cedit
en la Rapitenca. Més endavant, Xavi Molina va jugar al CE Alcoià, on va
aconseguir un ascens a Segona Divisió. Quan aquest va baixar de categoria
juntament al Nàstic, Molina se’n va anar les Illes Balears per defensar l’escut
del CE Atlètic Balears. Al 2013, el Gimnàstic de Tarragona fa oficial la incorporació del jugador.
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S’apropa la festa i la
disbauxa amb el Carnaval
Enguany, el Carnaval ha estat molt matiner. Just després de la Festa Major
d’Hivern, el Carnestoltes ha fet la seva presència arreu.
Les comparses s’han hagut d’afanyar per tenir a temps disfresses i carrosses
pel que ja és una de les festes més populars al nostre poble.
Els concursos se centren en el cap de setmana dels dies 9, 10 i 11 de febrer,
amb un divendres que atorgarà el protagonisme a la gent més menuda i un
dissabte dedicat a les disfresses individuals, parelles i trios que desfilaran en
el transcurs d’un concorregut sopar pícnic.
La gran festa de Carnaval, serà però, la rua del diumenge 11 de febrer que
sortirà de l’Avinguda de la Florida a les 5 de la tarda i compta enguany amb
una participació de gairebé 700 persones. Un cop finalitzada, es farà el lliurament de premis al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.
La novetat d’enguany serà la ubicació del testament de Sa Majestat Carnestoltes que es farà a la sala d’actes de l’escola per tal de donar-hi una major
rellevància a l’acte. En finalitzar, a la zona recreativa de l’escola podrem
gaudir un any més de les especialitats gastronòmiques que les diferents
colles de carnaval ens hauran preparat en el Mercat de la Sardina.
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Un any més, la Canonja
celebra Sant Sebastià
Després de Nadal i abans de Carnaval la Canonja celebra la seva Festa Major
d’hivern en honor a Sant Sebastià. La tradicional baixada de carretons va
donar el tret de sortida a més d’una vintena d’actes que van omplir dos caps
de setmana del mes de gener.
El dia principal de la Festa Major, el dia de Sant Sebastià és el més tradicional i popular amb la Missa solemne, la processó pels carrers de la part alta
del poble, la ballada de sardanes i els gegants Bià i Esperança que acompanyen al seguici. A la tarda, el correfoc infantil amb els Diables de la Canonja,
va portar foc i soroll pels carrers de la part alta del poble. Tot seguit, el concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella que un any més va omplir de
canongins i canongines el Poliesportiu Municipal.
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El teatre de las “Chicas de Oro” també va ser un dels actes amb més participació. Com sempre van arrancar moltes rialles del públic que va omplir
la sala d’actes de l’Escola la Canonja. I el punt i final a la Festa Major el
va posar l’escudella popular que va aconseguir un any més ser l’acte més
multitudinari de tots.

A continuació la nit va estar engrescada pel ritme de la música que va punxar Sergius, Mike Junior i Jordi B.

La nit del jovent canongí per Festes Majors de Sant Sebastià, va comptar
amb l’actuació del grup de música Vivèrrids, amb les seves versions de grups
de rock català, ska… va fer que el públic s’animés a ballar i cantar.

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

Una iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la
Canonja conjuntament amb la col·laboració dels joves de MKSN.
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Baixada carretons
La Baixada de carretons va tornar a donar el tret de sortida al actes de la
festa Major d’hivern, enguany acompanyada pel Mico de la Canonja que
va fer la baixada de lluïment. El 18 de gener, es va celebrar la XXII Baixada
de Carretons. Des del dia 10 de gener fins el 17, els infants i els joves del
poble van poder fabricar-se un carretó amb l’ajuda dels monitors a la nau
de serveis de l’ajuntament.
La Baixada és una festa oberta a tothom, no hi ha límits d’edat per participar-hi, fins i tot els més petits, amb l’ajuda dels adults, ho van poden
provar i divertir-se. El dia de la Baixada, amb un aire molt festiu, es fan
tres baixades amb proves d’habilitats pels conductors i corredors fent girs
de 360 graus, aturades amb proves diverses, ziga-zagues i, al tram final,
baixada lliure de velocitat. Els carretons baixen de dos en dos, aparellats per
les edats dels tripulants. Els nens i nenes que es van inscriure entre el 10 i
el 17 de gener, a més a més de participar a la cursa, van tenir coca. I aquells
que no van fer-se carretó van poder provar la pista i participar a la festa
realitzant una baixada, d’aquesta manera segur que l’any que ve s’animaran
a construir-se’n un. Cal dir que aquest any s’han construïts 36 carretons a
la nau de serveis i 4 que ho van realitzat a casa.

40 carretons van baixar a tota velocitat raval avall.
Per tancar la jornada, joves, pares i mares, monitors i voluntaris van concursar a la Baixada Jove amb més de 10 carretons.
Gràcies a tot el públic per animar, als tripulants per fer una baixada emocionant i a tots per fer-lo possible un any més.
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Piruetes, música i molta
energia al Campionat d’skate
i scooter
Com és tradició per Festes Majors de Sant Sebastià, es va celebrar el passat
dissabte 27 de gener la 5a edició del campionat de skate i scooter al Skate
Park de la Canonja.
Tota una jornada envoltada d’adrenalina, piruetes i molta energia. Amb més
de 70 participants del poble i dels municipis del voltant que van demostrar
les seves habilitats durant tot el campionat.
Una iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la
Canonja conjuntament amb el skater canongí, Pedro Vidal.
Agraïments a totes les persones que van participar durant aquesta jornada,
al Mico de la Canonja que va realitzar el servei de bar amb refrescs i entrepans i als voluntaris/es de Protecció Civil.

L’esport més festiu
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Més de 700 atletes van participar el diumenge 28 de gener en la XXIIII edició del Cros Sant Sebastià de la Canonja - XXXIII Cros Aura. Aquest esdeveniment, juntament amb el Torneig de Tennis Taula Sant Sebastià que
ha celebrat la seva dotzena edició, és un dels esdeveniments més clàssics i
importants del calendari comarcal de jocs esportius escolars. La cursa dels
Infantils i Cadets va iniciar la jornada vora les 10 del matí i les curses minis,
amb corredors de P3, P4 i P5, la van tancar prop de 2/4 de 2 del migdia, en
el circuit situat al voltants del Sector Nord. El dia abans del Cros, es va celebrar el Torneig de Tennis Taula Sant Sebastià, que organitza l’AEE Institut
Collblanc i que va aplegar a esportistes de totes les edats.
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Enguany, els Pressupostos
Participatius tindran una
fase de priorització
La segona edició dels Pressupostos Participatius ja ha començat. De fet
fins el dia 4 de febrer es van recollir propostes de molts canongins interessats en aportar la seves idees sobre el que és necessari i prioritari pel
municipi.
Ara, un cop rebudes totes les propostes, iniciem una nova fase de priorització de les propostes que tindrà lloc el proper dia 14 de febrer en lloc
del dia 13 previst inicialment, degut a la coincidència amb els actes de
cloenda del Carnaval, a les 7 de la tarda al Castell de Masricart.
Aquesta fase de debat ciutadà permetrà que totes aquelles persones que
han presentat propostes puguin debatre-les en una sessió conjuntament
i seleccionar-ne un màxim de 50 que seran les que passaran a la següent
fase. “Aquest debat permetrà fer una reflexió compartida entorn aquelles
propostes que poden ser més beneficioses pel global de la Canonja”, comenta el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré.
El debat i la selecció s’organitzarà a través de dinàmiques participatives
que permetin tenir en compte totes les
opinions i tenir en compte criteris de
bé comú per a la selecció final.

Un cop seleccionades
les 50 propostes,
aquestes passaran
a una comissió
formada per personal
tècnic municipal que
realitzarà la valoració
tècnica, jurídica
i econòmica

L’àrea de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de la Canonja ha iniciat
enguany la segona edició dels pressupostos participatius que l’any passat
va comptar amb una alta participació,
tant pel que fa a les propostes presentades com al procés de votacions. “Estem molt satisfets de com va anar la
primera edició, en la que es van recollir
184 propostes. Ara, un cop redactats i
aprovats els projectes de les dues propostes que van resultar guanyadores,
es posarà en marxa el procés de licitació i adjudicació de les obres de
manera que puguin estar en servei després de l’estiu”, comenta el regidor
de Participació Ciutadana, Salvador Ferré.
Un cop seleccionades les 50 propostes, aquestes passaran a una comissió
formada per personal tècnic municipal que realitzarà la valoració tècnica, jurídica i econòmica. Una vegada valorades, es divulgaran per tal que
tots els ciutadans en tinguin coneixement i les puguin votar en la fase
posterior.
El procés de votació serà similar al de l’any passat amb la novetat que
enguany s’incorpora el vot telemàtic a través de la web municipal mitjançant un procés de registre.
Les propostes finals és seleccionaran segons la votació obtinguda, fins
esgotar el límit de 200.000 euros. Arribat el punt en que la incorporació
d’una proposta faci que l’import acumulat superi la dotació establerta, es
saltarà a la següent proposta més votada que permeti completar el límit.
Finalment, es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats
del procés on es mostraran les propostes guanyadores.
“Tenim el repte d’aconseguir que la participació de la gent en tot el procés
sigui igual o superior a la del 2017 per tal que hi hagi varietat i diversitat

de propostes”, comenta Salvador Ferré, que anima a tots els canongins a
anar pensant en idees necessàries o interessants per la Canonja i per la
majoria de canongins.

Les propostes del 2017

L’edició de l’any passat va tenir un alta participació tant pel que fa al
número de propostes presentades com al percentatge de votacions. En
total es van presentar 184 propostes, de les quals 30 van ser vàlides, 87
no vàlides i 67 repetides. Les dues propostes guanyadores van ser: dotar
de cuina pròpia el menjador de l’Escola la Canonja, amb 367 vots, i per
altra banda, marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 km que passi per
camins i envolti el poble, inclòs el Sector Nord, per on es pugui caminar,
anar en bici, córrer... amb 252 vots a favor.
El mes de desembre va acabar el procès de redacció dels projectes i es
van aprovar inicialment en Junta de Govern Local, a data de tancament
del butlletí encara estaven en exposició al públic. En paral·lel s’està duent
a terme l’expedient de contractació, de manera que un cop acabat el periode d’exposició al públic es podrà acabar l’expedient de contractació de
les obres, adjudicar-les i iniciar la seva execució. Es preveu el termini de
finalització a finals d’estiu.
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El Castell de Masricart acull Futures obres i reformes
una exposició itinerant sobre Durant els propers mesos es durà a terme diferents obres i reformes a
Canonja. Entre elles cal destacar la reforma d’accessos, restaurant i
els 600 anys del poble gitano lalavabos
de la planta baixa del Poliesportiu municipal. Aquest projecte s’ha
aprovat inicialment i a data de tancament del butlletí encara estava en
a Catalunya
exposició al públic. Un cop aprovat definitivament es licitarà l’obra per
L’exposició, que s’emmarca en el conjunt d’acció i línies de treball recollides al Pla del poble gitano 2017-2020,
impulsat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, es podrà visitar entre el 19 i 23 de
febrer al Castell de Masricart en el seu
horari habitual d’obertura al públic.

La inauguració, en la
que s’exhibirà un breu
documental que posa en
situació el conjunt de
l’exposició serà el dilluns
dia 19 de febrer

La inauguració, en la que s’exhibirà un
breu documental que posa en situació
el conjunt de l’exposició serà el dilluns dia 19 de febrer a dos quarts de
sis de la tarda.

començar aquesta primavera.
Un dels projectes que començarà aquest mes de febrer és la zona agiliti
per a gossos, al costat de l’aparcament disuaiu del Camí Vell de Reus, està
adjudicat i començarà l’obra en breu.
Durant el mes de febrer també s’adjudicarà l’embelliment de les Estacions
de Transformació de la Rambla 15 d’abril. El departament tècnic de l’Ajuntament ha demanat pressupostos i l’obra es començarà durant el mes de
març aproximadament.
Un dels projectes en exposició al públic és el nou bloc de 136 nínxols
al Cementeri Municipal. Un cop aprovat es licitarà l’obra per començar
aquesta primavera.

La Challenge Ciclista la
Canonja se celebrarà els
dissabtes 10 i 17 de febrer
Aquest mes de febrer la Challenge, organitzada pel Club Ciclista la Canonja
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, torna a escalfar el tram
inicial de la temporada ciclista celebrant la seva 32a edició com la prova ciclista social per etapes més important de les comarques tarragonines.
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La cursa es dividirà en dues etapes, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu d’Hivern.
Així doncs, les dues curses que componen la Challenge 2018 es disputaran
els dies 10 i 17 de febrer. La primera, el Trofeu de Sant Sebastià, tindrà la
sortida a les 15 hores des del poliesportiu Josep Canadell i Veciana i els corredors cobriran una distància de 88,5 quilòmetres, amb el Coll de la Batalla
com a principal dificultat, amb el següent recorregut: la Canonja, el Morell,
Vilallonga, la Selva del Camp, Coll de la Batalla, Vilaplana, Alforja, les Borges
del Camp, Maspujols, Aleixar, Vilaplana, Coll de la Batalla, la Selva del Camp,
Reus, la Canonja.

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

Espectacles familiars 2018
L’Ajuntament de la Canonja, a través del Patronat de Cultura del Castell de
Masricart ha programat diferents espectacles adreçats al públic familiar
durant els mesos de febrer, març i abril. Aquests tres espectacles, han estat pensats especialment per a oferir una
programació de qualitat als nens i nenes del nostre poble. Samfaina de colors,
Alea Teatre i Ambäukatunàbia, són companyies capdavanteres en el món dels
espectacles adreçats a públic familiar.

El primer d’aquests
espectacles és
“Cabaret patufet”, a
càrrec de Samfaina de
colors que
es farà el 18 de febrer
a les 12 del migdia

El primer d’aquests espectacles és “Cabaret patufet”, a càrrec de Samfaina de
colors que es farà al saló d’actes de l’escola el diumenge 18 de febrer a les 12
del migdia. És un espectacle de música,
cançó, conte, poesia i endevinalles per als més petits. Creatiu, emotiu,
delicat, divertit i participatiu.
Alea Teatre, ens presenta un espectacle de danses d’arreu del món. Pujarem a un tren màgic que ens conduirà a diferents indrets per tal de conèixer la varietat de balls que s’hi practiquen. Passarem per Àustria, Grècia,
Rússia, Mèxic, etc., però, sense oblidar-nos de les danses típiques de casa
nostra! L’espai triat en aquest cas és la plaça Ernest Lluch el diumenge 18
de març a les 12 del migdia.
I finalitzarem el cicle amb la llegenda de Sant Jordi, el diumenge 22 d’abril a
la plaça Ernest Lluch, a càrrec d’Ambäukatunàbia que ompliran l’espai amb
una llegenda que potser no és ben bé la que tots coneixem i molta música.
No us perdeu aquests espectacles perquè valen molt i molt la pena!!!
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Torre de 10 metres d’alçada, a
instal·lar a l’interior del recinte del
Poliesportiu

Bloc vertical infantil a instal·lar
a la Plaça Ernest Lluch

La Canonja tindrà tres
estructures per fer escalada
en diversos punts del poble
La Canonja comptarà en un futur amb tres estructures d’escalada que s’instal·laran en diferents indrets de la població. L’empresa encarregada de muntar
i instal·lar aquests elements és Gecko WALLS, qui ha estat el guanyador del
concurs de licitació que va treure l’Ajuntament per a la creació d’aquestes
estructures.
En concret s’instal·laran tres elements: una torre vertical de 10 metres d’alçada a l’interior del recinte del Poliesportiu municipal, una roca pont també a
l’interior del poliesportiu i una roca infantil a la Plaça Errest Lluch.
El Monòlit vertical, que s’instal·larà al pati posterior del poliesportiu municipal,
consistirà en un element vertical de planta triangular i amb tres cares d’escalada. Tindrà formes i textura que imitaran la roca natural i disposarà de sis
línies de seguretat, amb sis llocs de reunió de doble mosquetó INOX. L’element
es podrà utilitzar per tres nivells d’escalada: principiant, avançat i expert. Al
voltant del monòlit es deixarà un perímetre lliure de com a mínim 3,5 metres
d’amplada, el qual anirà pavimentat i tindrà un acabat de gespa artificial.
Pel que fa als blocks, s’instal·larà un block vertical infantil de 2,5 metres a la
Plaça Ernest Lluch, a la zona de jocs infantils. En aquest cas serà un element
vertical d’escalada infantil, de planta trapezoïdal, amb diferents cares escalables que també imitarà la roca natural en forma i textura. Incorporarà com a
mínim 30 preses d’escalada i també es podrà fer servir pels nivells principiant i
avançat. L’element estarà envoltat per un material tou d’una amplada mínima
de 2 metres, adequat per la possible caiguda dels infants.
L’altre element que anirà al Poliesportiu és la roca-pont de 3 metres d’alçada. Es tracta d’un element d’escalada infantil, de planta trapezoïdal, amb
diferents cares escalables i una zona central foradada per fer escalada en pla
horitzontal. També imitarà la roca natural en formes i textura i la superfície
incorporarà com a mínim 40 preses d’escalada.
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Salvador Ferré
Budesca

Seguim al costat de les persones
En el ple municipal passat haurem aprovat una
altra de les iniciatives que portàvem en el nostre programa electoral de les passades eleccions municipals.
En aquell extens programa, que dos anys i mig
després registra ja un grau de execució important, ens vam comprometre a crear ajuts pel
lloguer pels joves i així ho farem, amb l’aprovació de les bases per subvencionar el pagament
dels rebuts del lloguer per menors de 35 anys
donarem compliment a una més de les nostres
propostes electorals.
Aquests ajuts, que es calcularan en funció
dels ingressos de cada beneficiari, pretenen
contribuir a facilitar als joves l’accés a un habitatge en règim de lloguer, fomentant així
la seva emancipació. Amb aquesta mesura
s’intenta ajudar a salvar els principals obstacles a que fan front en el moment que volen

Montserrat
Tomàs Macias

Pressupostos participatius
Arrenca una nova edició dels pressupostos
participatius a La Canonja… els segons ja des de que
es va implantar el projecte. Recordo la satisfacció
que vam tenir al meu partit quan ho vam veure
contemplat als pressupostos anuals, després de
tant reivindicar-ho any rere any, finalment algú
es va adonar que realment era bona idea i va
donar el vist-i-plau. Recordem que a la campanya
municipal de 2015, el nostre partit ho portava al
programa electoral, perquè sempre hem defensat
que els diners del poble són del poble, i que és lícit
i legítim que el mateix poble pugui decidir alguns
dels projectes on vol que vagin destinats els seus
diners. Va ser una gran satisfacció poder aprovar
al ple aquesta iniciativa, per fi es posava en marxa
la roda de la participació ciutadana!
Cal dir que la resposta per part de la ciutadania
va ser gratament satisfactòria, els canongins i
canongines es van bolcar en aquest projecte,
ja sigui presentat propostes com a l’hora de les
votacions. Tot un èxit que vam celebrar des del
consistori i que ens animava a seguir treballant en
aquesta línia.
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emancipar-se, sobre tot pels elevats imports
de les rendes de lloguer i, addicionalment, els
costos de les garanties que se’ls exigeix, com
són la fiança i també el cost de l’aval. També
es pretén que els joves canongins mantinguin
la residència i els vincles amb el seu poble i no
hagin de marxar a altres municipis.
Aquesta nova iniciativa d’ajuts a les famílies i a
les persones se suma a altres ja implementades
anteriorment com són:
· Subvencions per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar, adreçades a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes.
· Subvencions a la natalitat o l’adopció.
· Subvencions per despeses de llibres i material escolar.
· Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat
amb millor expedient acadèmic.
· Ajuts per estudis universitaris.
· Subvencions a esportistes federats no professionals.
· Ajuts d’urgència social a persones que es
trobin en situació de vulnerabilitat o exclusió social.
Els ajuntaments, com a administració més
propera al ciutadà, hem de ser conscients de

En la darrera edició, van sortir escollits projectes tan
macos i necessaris com l’anella verda i el menjador
escolar, que faran de la Canonja i la seva escola un
lloc encara molt millor. L’únic problema, és que…
no acabem d´entendre perquè es triga tant de
temps a executar els projectes. Ja estem iniciant
la campanya de 2018 i ni rastre dels projectes de
2017. La gent comença a preguntar si realment
s´acabaran executant algun dia i tristament
crea una mena d´apatia i desconfiança de cara a
aportar noves propostes per aquest any. Al ple del
juny passat, vaig preguntar la previsió d´execució
d´obres, i em van respondre que “de cara a la
primavera ja estarien executats”. Però, tenint en
compte que encara no s´ha començat a fer res, o
molt han de córrer o van tard per complir previsió.
Està bé aprovar coses, crear una complexa guia de
participació i una comissió de coordinació efectiva,
però si després això no va acompanyat d´una
materialització en terminis raonables, tot deixa
de tindre sentit. S´hauria de posar més intensitat
en la fase de planificació, agilitzar l´obtenció de
permisos i contractació externa, per aconseguir
una execució d´obra més immediata. És important
planificar amb la cura adient per evitar que els
projectes triguin tant en executar-se, i sobre tot
evitar que se solapin any rere any creant una cua
de projectes no realitzats que deixa de donar sentit
al que estem votant i creant.
Tot i amb això, continuem creient en el projecte,
i per això us presentem les propostes que hem
volgut aportar des del nostre partit:
Escola Municipal de Música, apostem per fomentar

les dificultats diàries a les que s’enfronten els
nostres administrats i hem de procurar fer allò
que estigui en les nostres mans per corregir
aquests dèficits, alguns dels quals correspondrien a altres administracions com l’autonòmica o l’estatal que malauradament han desatès
als ciutadans en molts d’aquests aspectes. Cal
recordar que l’any 2007 el Govern socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero va aprovar,
a proposta de la llavors Ministra d’Habitatge,
Carme Chacón, la Renda Bàsica d’Emancipació per a joves, un programa dissenyat amb la
voluntat de facilitar l’emancipació a que fèiem
referència abans, però lamentablement el Govern del Partit Popular de M. Rajoy va deixar en
suspens aquest ajut l’any 2012 i des de llavors
ni l’Estat ni la Generalitat han tirat endavant
iniciatives en aquest sentit.
La voluntat del nostre grup és seguir estudiant mesures que puguin ajudar a les famílies
a superar amb més comoditat la situació de
crisi econòmica i de degradació de salaris que
arrosseguem des de fa ja uns quants anys, en
això també continuarem invertint esforços, al
cap i a la fi el benestar dels canongins i canongines és el que ens motiva per seguir treballant, pels socialistes el més important són
les persones, per davant de les banderes i les
pàtries.

la música a la Canonja, diversificar l´oferta
instrumental que tenim actualment i potenciar
amb beques l’accés des de la base a l´aprenentatge
musical.
Ampliació del camp de futbol i iniciació de la nova
zona esportiva on es pugui albergar en un futur
la pista de pàdel, pista de tenis, piscina coberta de
natació, rocòdrom, pista d´atletisme o velòdrom…
volem una canonja futura on haguem diversificat
els esports i el nostre jovent tingui una oferta
esportiva més amplia, i on, el dia de demà puguin
sortir encara més esportistes d’elit!
Projecte “La Canonja florida”, tots sabem la manca
de zones enjardinades, arbres i plantes que té
el nostre poble gràcies a totes les actuacions
urbanístiques dels darrers anys on impera el
ciment i el formigó, la practicitat del que no dóna
feina de conservació diària... en comptes de la
bellesa i benestar que aporta aquests tipus de
paisatge, tot i que sigui més costós i complicat
de mantenir bé. Aquest projecte ja s´està duent
a terme a altres ciutats i és molt practicat a
països nòrdics on la connexió amb la natura i la
sensibilització política pel respecte a la mateixa, és
molt més avançat que aquí… volem fomentar que
hi hagin més plantes, flors i zones enjardinades.
La col·locació de torretes penjants als fanals és un
bon començament, o un concurs de balcons florits
amb un premi simbòlic també és un altre bon punt
de partida! Tot és començar a posar fil a l´agulla!
Tenim moltes més propostes, però de moment ens
conformarem, com a mínim, en poder començar a
gaudir de les de l´any passat!

El seriós repte del canvi climàtic, també per
la Canonja
Rajoy (octubre 2007): “Yo de este asunto sé
poco, pero mi primo supongo que sabrá. Oiga,
he traído aquí a diez de los más importantes
científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en
Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a
pasar en el mundo dentro de 300 años?”.
Convenció de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic (gener 2018): “En un clar senyal de la
continuïtat del canvi climàtic a llarg termini,
causat per l’augment de les concentracions
atmosfèriques de gasos d’efecte hivernacle,
2015, 2016 i 2017 han estat confirmats com
els tres anys més càlids dels que es tenen dades. 2016 segueix mantenint el rècord mundial, si bé 2017 ha estat l’any més càlid sense
el fenomen del Niño, el qual pot provocar un
augment de les temperatures anuals mundials. Una anàlisi consolidada de cinc dels mi-

Mª Encarnación
Quílez Valdevira

¿Qué voz escuchas?
Es necesario reflexionar en los tiempos tan
complicados que estamos viviendo, en los
que levantar una voz diferente al resto de
la sociedad, puede significar un grave riesgo
de marca y rechazo, y el recibir ataques sin
precedentes. En nuestra cultura occidental
se está implantando un modelo social totalitario, sujeto a una modernidad líquida que
fluye a tenor de las filosofías de turno, con
cambios sociales de vértigo, donde cada uno
se expresa y hace según le viene, lo tradicional
resulta sospechoso y se niegan las diferencias
entre los individuos, todos iguales. Para todo
esto, debemos estar preparados, con nuestra
identidad clara, para no ser confundidos.
Todas las voces dicen llevarnos a lo mejor, y
resultan ser palabras sobre palabras, faltan
los hechos, la experiencia, contrastar las ideas
y discernir los intereses de los que nos dicen
guiarnos, para no acabar viviendo en reali-
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Joan Pons
Solé

llors conjunts internacionals de dades, fet per
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM),
revela que la temperatura mitjana mundial en
superfície al 2017 va superar aproximadament
a 1,1 graus a la de l’era preindustrial”.
Està clar que ningú pot negar l’existència del
canvi climàtic, els efectes són clars, evidents
i palpables. Tot i que la comunitat científica
ja porta dècades alertant del problema, dels
seus orígens i dels seus efectes, determinats
líders polítics (com Rajoy l’any 2007 o Trump
al 2017) segueixen insistint que el problema és
inexistent o menor del que es preveia. Però ja
és una realitat i cal fer-hi front amb urgència,
fins i tot al marge de l’espera de decisions polítiques de transcendència internacional.
És per això que des de la CUP creiem que a
nivell municipal, a la Canonja, també podem
contribuir a la mitigació dels gasos que ocasionen el canvi climàtic i alhora hem de preveure accions d’adaptació als seus efectes
inevitables. Com a ciutadans som responsables
directes d’aquest fenomen, a través de les nostres pautes de consum, mobilitat i alimentació.
Però de manera indirecta la Canonja també és
responsable de bona part de les emissions que
s’emeten a Catalunya, ja que en el nostre terme municipal tenim un dels majors polígons
que treballa en la indústria del petroli, un dels
principals emissors de gasos d’efecte hiverna-

cle. En aquest sentit, en els propers mesos l’assemblea local de la CUP treballarà per elaborar
un seguit de propostes aplicables a nivell local.
Una de les primeres accions que proposarem,
a través de la proposició d’una moció al Ple
Municipal previst a finals de març, serà l’adhesió de la Canonja al Pacte dels Alcaldes per
al Clima i l’Energia. Aquest Pacte, iniciat l’any
2008, agrupa milers d’autoritats locals i regionals amb el compromís d’aplicar en els seus
territoris els objectius climàtics i energètics
europeus, tot reduint les emissions de CO2 en
almenys un 40% d’aquí al 2030 i adoptant un
enfocament integral per abordar l’atenuació
del canvi climàtic i l’adaptació a aquest.
Tot seguit, esperant els suports polítics necessaris al Ple Municipal, proposarem l’elaboració
d’un inventari d’emissions, una avaluació de
riscos i vulnerabilitats i finalment l’elaboració
d’un Pla d’Acció.
Per tot això exigirem responsabilitat a l’equip
de govern, una responsabilitat que no només
haurà de ser política, sinó que també haurà de
ser tècnica i social, ja que per implementar tot
això caldran recursos personals i econòmics.
Uns recursos que sens dubte contribuiran a
la lluita indiscutible i indispensable contra el
canvi climàtic, que comença a casa, continua
al nostre poble, barri o ciutat, i finalitza a tot
el planeta.

dades paralelas y bien distintas en un mismo
territorio.
Escribir bajo las siglas del Partido Popular a
estas alturas y en nuestra tierra puede resultar en vano, pues pocos son los que se lanzan
a leerlas, pero no desisto. Creo que aún prima
el menos común de los sentidos, el sentido
común, que nos ayuda a convivir en paz aun
siendo diferentes. También el respeto a las
libertades, aunque estás se vean amenazadas cada día con todo tipo de descréditos en
las redes sociales, y creo en la esperanza de
que se siga apostando por las ideas liberales,
democráticas y cristianas, aun con el dolor
profundo de que nos hayan crecido los indeseables corruptos. Tener una identidad clara
y firme es fundamental para resolver y gestionar, y cuando se vota a este partido, sabes
lo que estás votando, y que tu voto no va a
servir a transformaciones o transfiguraciones
posteriores nada deseadas. Se han defendido
causas por encima de los intereses electorales, por el bien común, y esto parece no ser
presentable.
La política se ha convertido en una rueda que
gira, llevándonos una y otra vez al origen. Pues
bien, ante esto, sólo nos queda seguir luchando para edificar este país, para ayudar al más
desfavorecido y ocuparnos más que nunca,

de las políticas sociales. Pero las de verdad,
las de primera línea de batalla, no por aquellas que triste y ofensivamente, son utilizadas
para seguir defendiendo una política desarticulada y fuera de la ley. Queremos combatir
las desigualdades de nuestra sociedad, y lo
queremos hacer cumpliendo las leyes, respetando las instituciones. Combatir la pobreza
sin cometer ilegalidades, de la misma manera
que podemos mejorar el sistema educativo,
las pensiones, el transporte público, sin dejar
de cumplir las leyes. Se puede respetar la ley
y aprobar normas que nos permitan distribuir
mejor los recursos y ayudar a los más débiles
y a los más afectados por la crisis generada
en esta sin razón. En un encuentro deportivo
nos podrá gustar más, o menos, la labor del
árbitro, pero estaremos todos de acuerdo en
que sin arbitro será casi imposible que los jugadores respeten las normas.
Así que, continuamos luchando día a día, discerniendo las voces que escuchamos, apostando por fundamentos tan claros como la
familia, en medio de una sociedad que no
cree en la familia, negándonos a la colonización de las ideologías, definiendo claramente
nuestra identidad, pues la vida lo merece.
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La màgia de l’Impossible
torna a l’abril
De nou la Canonja acollirà a començaments d’abril la Gran Festa de la
Màgia. El Festival Impossible es portarà a terme els dies 6, 7 i 8 d’abril. La
presentació oficial tindrà lloc el dia 4 al Castell de Masricart amb un tast
de màgia de prop a càrrec del Mag Gerard.
Com a novetat més important cal destacar el canvi provisional d’ubicació.
El Poliesportiu canongí acollirà la Gala Internacional de Màgia amb gisell,
Set de màgia, Riversson i Adrián Conde; i l’espectacle “El arte de la màgia”
a càrrec del reconegut mag Jorge Blass.
L’altre canvi d’ubicació correspon als actes de carrer que abandonen la
plaça mestre Gols per passar a l’espai de la plaça Ernest Lluch. En aquest
sentit, el dia 7 d’abril al matí, podrem gaudir de la màgia familiar d’Adrian
Conde i també des d’aquest espai es donarà sortida a la cercavila de la
companyia Cíclicus amb una tartana molt especial.
L’impossible finalitzarà enguany amb la màgia de Deux a la Tache el matí
del diumenge dia 8 d’abril a la plaça del Castell.
Pel que fa a preus, horaris definitius i altra informació complementària,
des de la Regidoria de Cultura es farà la cartelleria habitual i properament
s’editaran díptics informatius. Aquesta informació també es podrà obtenir
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155les
mm.pdf
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18:15
a la web anunci
municipal,
pantalles
situades
a les oficines de l’Ajuntament
i al Castell de Masricart.
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Idea i producció:

Assessorament
de màgia:

4, 6, 7 i 8 d’abril
Venda anticipada:

Més informació:

www.lacanonja.cat
i Castell de Masricart
en l’horari habitual
d’obertura
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L’AGENDA de febrer i març de 2018
DIUMENGE 11 DE FEBRER

ARRIBADA DEL CARNESTOLTES

MAGNÍFICA RUA DE
CARNAVAL

CONCENTRACIÓ: 17.30 h a l’aparcament de l’escola
SORTIDA: 18 h des de l’escola cap a l’Ajuntament

HORA: 17 h | SORTIDA de l’Av. De la
Florida i arribada al Poliesportiu on hi
haurà l’entrega de premis.
INSCRIPCIÓ oberta al Castell de Masricart
fins el dia 1 de febrer

Enguany comptarem amb la participació de la “Chrigota Callejera de
Barbate”

DILLUNS 5 DE FEBRER

SA MAJESTAT CARNESTOLTES VISITA L’ESCOLA

Els nens i nenes de la llar d’infants acompanyaran a Sa Majestat
Carnestoltes on serà rebut pels seus alumnes.
HORA: 10 h | LLOC: a l’escola de la Canonja

DIMARTS 13 DE FEBRER

VETLLA FÚNEBRE
DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES

DIVENDRES 9 DE FEBRER

HORARI: de 18 a 19 h
LLOC: al saló d’actes de

l’escola

LECTURA DEL TESTAMENT
PROCESSÓ FUNERÀRIA I ENTERRAMENT
INAUGURACIÓ DEL MERCAT DE LA SARDINA

LLOC: Zona recreativa de l’escola. Amb les especialitats gastronòmiques de
les diferents colles de carnaval (preus populars)

FESTA CONCURS DE DISFRESSES INFANTILS
Fins a 12 anys (alumnes de primària)
HORA: 18.30 h | LLOC: al saló d’actes de l’escola
Inclou berenar per als nois i noies
Per participar al concurs és imprescindible apuntar-se al Castell de
Masricart els dies 6, 7, i 8 de febrer. Entitats canongines

SOPAR PICNIC DE COLLES DE CARNAVAL

CHALLENGE CICLISTA
DIA: dissabtes 10 i 17 de febrerES
ESPECTACLES FAMILIARS
Cabaret patufet a càrrec de Samfaina
DIA: Diumenge 18 de febrer | HORA: 12 del
LLOC: Saló d’actes de l’Escola la Canonja

migdia

Espectacle de danses d’arreu del món
a càrrec de Alea Teatre
DIA: Diumenge 18 de març
LLOC: Plaça Ernest Lluch

| HORA: 12 del migdia

Llegenda de Sant Jordi a càrrec
d’Ambäukatunàbia
21 h | LLOC: Poliesportiu | PREU DEL TIQUET 1 €
Acte adreçat únicament a les comparses de la Rua

HORA:

DIA: Diumenge 22 d’abril
LLOC: Plaça Ernest Lluch

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ

DISSABTE 10 DE FEBRER

SOPAR PICNIC AMB BALL I CONCURS DE
DISFRESSES

sobre els 600 anys del poble
gitano a Catalunya

HORA: 21 h | LLOC: Poliesportiu. Acte obert a tothom
PREU DEL TIQUET 1 € Venda anticipada al Castell de Masricart

els dies 6, 7, 8
i 9 fins a completar aforament. Màxim 10 tiquets per persona

BALL DE CARNAVAL AMB CONCURS DE
DISFRESSES INDIVIDUALS, PARELLES I TRIOS
HORA: 23

h Per participar al concurs és imprescindible apuntar-se al
Castell de Masricart els dies 6, 7, 8 o 9 de febrer.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat des de l’arribada fins a
l’entrega de premis

| HORA: 12 del migdia

DIA: Dilluns

19 de febrer
Es podrà veure fins el 23 de febrer
LLOC: Castell de Masricart

13s JORNADES DE MÀGIA. IMPOSSIBLE
4, 6, 7 i 8 d’abril

DESTAPA LA CANONJA (ruta de tapes)
DATES: 6,

7 i 8 d’abril i 13, 14 i 15 d’abril
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Divendres 9 de febrer
FestA ConCUrs de disFresses
inFAntils
Fins a 12 anys (alumnes de primària)

A 2/4 de 7 de la tarda al saló d’actes de
l’escola
Inclou berenar per als nois i noies.
Per participar al concurs és imprescindible
apuntar-se al Castell de Masricart els dies 6,
7, o 8 de febrer.

soPAr PÍCniC Colles de CArnAVAl
A les 9 del vespre al Poliesportiu
Acte adreçat únicament a les comparses de la
Rua. Preu del tiquet 1 €

Dissabte 10 de febrer
soPAr PÍCniC AMb bAll i
ConCUrs de disFresses
A les 9 del vespre al Poliesportiu
Acte obert a tothom.
Venda anticipada de tiquets al preu d’1 € al Castell
de Masricart els dies 6, 7, 8 i 9 fins a completar
aforament. (Màxim 10 tiquets per persona).
A les 11 de la nit començarà el

bAll de CArnAVAl AMb
ConCUrs de disFresses
indiVidUAls, PArelles i trios
Per participar al concurs és imprescindible
apuntar-se al Castell de Masricart els dies 6, 7,
8 o 9 de febrer.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat
des de l’arribada fins a l’entrega de premis.

Diumenge 11 de febrer
MAgnÍFiCA rUA de CArnAVAl
a les 5 de la tarda
Sortida de l’Av. De la Florida i arribada al
Poliesportiu on hi haurà l’entrega de premis.
Inscripció oberta al Castell de Masricart fins el
dia 1 de febrer

Autor del dibuix: Iker Muñoz Palomares

Diumenge 4 de febrer

Dilluns 5 de febrer

Dimarts 13 de febrer

ArribAdA del CArnestoltes

sA MAJestAt CArnestoltes
VisitA l’esColA

VetllA FÚnebre de sA
MAJestAt CArnestoltes

Concentració a 2/4 de 6 a l’aparcament de
l’escola
A les 6, sortida des de l’escola cap a
l’Ajuntament.
Enguany comptarem amb la participació de la
“Chirigota Callejera de Barbate”.

10 del matí
Els nens i nenes de la llar d’infants acompanyaran a Sa Majestat Carnestoltes a l’escola
de la Canonja on serà rebut pels seus alumnes

ORGANITZA:

Banda de
Cornetas y
tambores

Ajuntament de
la Canonja

Regidoria de Festes

Comissió
del Carnaval

Diables de la Canonja

De 6 a 7 de la tarda al saló d’actes de
l’escola
LECTURA DEL TESTAMENT
PROCESSÓ FUNERÀRIA I ENTERRAMENT
INAUGURACIÓ DEL MERCAT DE LA SARDINA
Zona recreativa de l’escola
Amb les especialitats gastronòmiques de les
diferents colles de carnaval. (Preus populars)
FI DEL CARNAVAL 2018.
Les inscripcions i venda de tiquets al Castell de Masricart es faran en el seu horari habitual d’obertura.

