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

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

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

dres de 9 a 13 h 
 ssocials@lacanonja.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
 Carrer Raval, 25  977 194 039 - 669 816 702
 De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
 joventut@lacanonja.cat
 Pij La Canonja

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

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

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

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

 Cada 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

SE
RV

EIS

www.lacanonja.cat

www.lacanonja.cat
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Fa unes setmanes va venir un grup d’alumnes de 4t de Primària de 
l’Escola la Canonja a l’Ajuntament amb l’objectiu de conèixer i com 
funciona l’ens de l’administració local. El professorat ja m’havia posat 
en antecedents de com es desenvoluparia l’activitat. Els alumnes ha-
vien preparat tot un seguit de preguntes per fer-me aquell dia, tipus 
entrevista, i jo tan sols havia de contestar-les. Tot i estar acostumat 
a parlar en públic i sotmetrem a preguntes de tot tipus, el cert és que 
tenia molta curiositat en saber què em preguntarien aquests nens i 
nenes de 9 i 10 anys.

Els vaig rebre a la sala de plens, la sala on es prenen les decisions més 
importants de l’Ajuntament i on se celebren actes oficials de rellevàn-
cia. En total van venir uns 70 alumnes, que vam dividir en tres grups 
per poder atendre’ls millor i estar més còmodes. Van arribar a l’hora 
acordada a l’Ajuntament i en silenci i de forma ordenada van pujar les 
escales fins acomodar-se a la sala. Jo vaig ocupar el meu lloc habitual 
i alguns d’ells es van poder seure a les cadires que ocupen els regidors 
i regidores. A partir d’aquell moment es va obrir el torn de paraula i 
els nens i nenes em van anar preguntant tot allò que els interessava.
Entre les seves preguntes hi havia una mica de tot, des de preguntes 

personals de la meva feina i la meva tasca dins l’Ajuntament com per 
exemple: Perquè t’agrada ser alcalde i com ho vas aconseguir? Què és 
el més difícil del teu treball? Si no fossis alcalde, que t’agradaria ser? 
Quina és la teva feina diària? Com te sents sent alcalde?...  Fins a pre-
guntes de caire més polític que demostren que tot i ser nens també 
els interessa el que passa i el que passarà en el seu municipi: Quins 
són els nous projectes pels propers anys? Què creus que li falta al poble 
per millorar? Podries treballar sense comptar amb el teu equip? Seria 
possible organitzar més esdeveniments esportius a la Canonja? Qui 
guanyarà les properes eleccions?...

Vaig intentar contestar a totes les qüestions plantejades de forma 
clara i sincera, sense filtres, perquè poguessin comprendre que ser 
alcalde és de vegades una tasca difícil i desagraïda però alhora apas-
sionant i que ningú m’obliga a ocupar aquest lloc. Els vaig dir que sóc 
aquí per voluntat pròpia i perquè molts canongins em van donar el 
seu vot a les últimes eleccions. Continuaré treballant per ells i per les 
seves famílies, perquè són el futur i perquè es mereixen que aquest 
Ajuntament vetlli pels seus interessos. 

El futur és a les seves mans
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El Trofeu d’Hivern 
de la Challenge de la 
Canonja convoca més
de 170 ciclistes

La primera fira de pintura 
professional, a la Canonja

HA
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A

El passat dissabte 17 de febrer es va disputar la 32a edició de la Challenge 
Ciclista de la Canonja que enguany es va decidir en una sola cursa, el Trofeu 
d’Hivern, després de la suspensió del Trofeu Sant Sebastià per motius de se-
guretat.

El Trofeu, de 87 quilòmetres, es va disputar sota la modalitat Open 15-70, 
destinat a ciclistes de les categories Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 
40-50-60 i Fèmines.

La cursa va comptar amb la participació de més de 170 ciclistes, entre ells els 
dos equips d’elit i sub-23 de la demarcació, el Compak Campclar i el Control-
pack La Sénia, així com el Lokosphinx, equip rus afincat a les Terres de l’Ebre 
que ja es va imposar al Gran Premi de Mont-roig Trofeu Josep Florencio. 

La prova va sortir de la Canonja i va passar per Vinyols, Cambrils, Mont-roig 
del Camp, Montbrió del Camp, Botarell, Alt de Montclar, Duesaigües, Coll de La 
Teixeta, Riudecols, Les Borges del Camp, Reus i va acabar a la Canonja.

El francès Amaury Pacouret, de l’equip Sud Ouest Cyclisme Format, ha estat el 
vencedor absolut d’aquesta edició, amb un temps de dues hores i sis minuts i 
ha precedit a la línia de meta a Gerard Colomer, del Cicles Vic, i David Gómez, 
del Team Compak Campo Claro, que han estat segon i tercer de la cursa. 

L’alcalde de la Canonja, acompanyat pels tinents d’alcalde, Salvador Ferré i 
Paqui Márquez, i de l’arquitecte municipal, Miquel Orellana, van assistir a 
la primera fira especialitzada del sector de la pintura professional de Tar-
ragona que va organitzar l’empresa Pots. FiraPots2018, en aquesta primera 
edició, va estar ubicada a una nau industrial de la Canonja, propietat dels 
organitzadors, l’empresa ebrenca Pots. 

L’espai, tocant a la N-340, davant de BASF, va acollir la presentació i demos-
tració de pintura, materials, maquinària, revestiments i tot tipus de produc-
tes especialitzats del sector de la pintura professional.

La Diputació subvenciona la 
posada en valor de diferents 
elements patrimonials
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Canonja una 
subvenció per import de 2.625,98 €, d’acord amb les bases reguladores de la 
concessió de subvencions per inversions en actuacions de caràcter singular 
i extraordinari, any 2017. Concretament, aquesta subvenció es destinarà 
a finançar part de les despeses derivades de la posada en valor de dife-
rents elements patrimonials, com el subministrament de cinc faristols de 
xapa d’acer corten per senyalitzar i posar 
en valor el Castell de Masricart, l’Església 
de Masricart, l’Església de Sant Sebastià i 
el vas sepulcral de l’Església primitiva i els 
refugis antiaeris de la plaça de la O i de la 
plaça del Bisbe Borràs “Refugi de la Vil·la”.

 A més, l’import concedit es destinarà a 
finançar part del cost del servei de restau-
ració de 50 objectes arqueològics de metall procedents del vas sepulcral de 
l’antiga Església de Sant Sebastià i el subministrament de quatre peanes 
d’acer inoxidable amb vitrina de metacrilat per l’exposició de diferents béns 
patrimonials procedents de la intervenció de restauració de les façanes del 
Castell de Masricart i de la intevenció arqueológica del vas sepulcral de la 
plaça de l’Església de Sant Sebastià.
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La Canonja
rep un reconeixement 
per part de l’IPHES

Entren en vigor les bases 
reguladores per a la 
concessió de subvencions per 
l’arranjament i pintura de 
façanes

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va rebre un reconeixement per part de 
l’IPHES per la tasca de suport i col·laboració que ha dut a terme l’Ajunta-
ment en el desenvolupament de la recerca i les activitats de socialització de 
les excavacions arqueològiques del Barranc de la Boella.

El puntal de la recerca que es desenvolupa a l’IPHES (Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social) es troba als jaciments arqueopale-
ontològics. Des dels seus inicis aquest centre de recerca ha considerat els 
municipis on s’ubiquen aquests jaciments com a veritables socis, actors in-
dispensables en la valorització del patrimoni arqueològic. D’aquesta manera 
s’ha creat un teixit compromès amb el territori que ha generat la Xarxa de 
Municipi IPHES. En el transcurs del mateix acte 14 localitats que col·laboren 
amb aquest centre de recerca han rebut un reconeixement. 

Els municipis reconeguts són localitats que s’han implicat en el desenvolupa-
ment de la recerca i/o  activitats de socialització, ja sigui contribuint logística-
ment i econòmicament en les excavacions arqueològiques, implicant-se en la 
creació d’espais per a la interpretació i posada en valor dels jaciments, acollint 
exposicions, etc., amb la finalitat d’apropar i fer partícip del coneixement en 
prehistòria i evolució humana a la ciutadania des del seu propi territori.

L’objectiu de la nova Xarxa de Municipis IPHES és reforçar, diversificar i in-
tensificar aquest treball posant en valor el patrimoni arqueològic.

El Ple de l’Ajuntament celebrat en data 30 de novembre de 2017, va acordar 
aprovar definitivament les bases reguladores de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les faça-
nes dels habitatges del nucli antic de la Canonja, 4a Fase, quinquenni 2018-
2022. Aquestes bases ja s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i estan penjades a l’apartat de tràmits i serveis d’aquesta pàgina 
web.

Les bases tenen com a objecte continuar promovent la rehabilitació inte-
gral de les façanes dels habitatges del nucli antic de la Canonja, durant 
el període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022. Es consideraran 
inclosos en aquesta convocatòria els següents carrers del nucli antic, els 
edificis que estiguin, al seu torn, a la clau R1 del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) de la Canonja: Versalles, la Font, Bisbe Borràs, 
Sant Sebastià, Ravaleta, Nou, Major de Masricart, plaça de la O, plaça del 
Castell, Masricart, Raval, Marina, avinguda de la Florida, Antoni Brosa i 
plaça Mestre Gols.

HA 

ESTAT NOTÍCIA

El grup de teatre de la gent gran de la Canonja,“Las Chi-
cas de Oro”, ha començat la seva mini gira a l’Institut 
Vidal i Barraquer. Allí va actuar pels estudiants de Ci-
cle superior d’Animació Sociocultural, Integració Social 
i Atenció a les persones en situació de dependència, fu-
turs treballadors del camp social.
 
Després de la representació, “Las Chicas de Oro” van or-
ganitzar un debat on hi van participar amb molt d’entu-
siasme els futurs professionals. 
 
La propera actuació serà per Sant Jordi en l’Hospital So-
ciosanitari Francolí.

Las Chicas de Oro comencen la gira d’actuacions

http://www.lacanonja.cat/tramits-i-serveis/subvencions
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Anada al Liceu Las Chicas de Oro en un 
documental fet per canonginsEl passat 24 de febrer una cinquantena de canongins i canongines van po-

der assistir a la representació del l’Òpera Romeo i Julieta al Gran Teatre del 
Liceu.

Un cop més, aquesta sortida ha estat fruit del conveni entre l’Ajuntament 
de la Canonja i el Gran Teatre del Liceu dins del projecte Liceu al Territori.
Aquesta activitat posa a l’abast de la població canongina l’assistència al 
Gran Teatre del Liceu en unes condicions molt avantatjoses que inclouen 
l’entrada,  l’autocar i una conferència introductòria.

La propera col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el Gran Teatre 
del Liceu serà el Liceu a la fresca que tindrà lloc el dissabte 16 de juny a les 
10 de la nit amb l’òpera Manon Lescaut.

El passat 16 de març a la tarda es van presentar a Tarragona, a l’Antiga 
Audiència, els Curts de Llet, els documentals finals del cicle superior de Re-
alització de projectes d’audiovisuals i espectacles de l’Institut Pere Martell. 
Entre els 5 documentals que es van presentar, s’hi troba el que porta el nom 
de Tablas on es mostra com és la companyia de teatre de “Las Chicas de 
Oro”, que s’inclou dins de les activitats de la Gent Gran Activa de l’Ajunta-
ment de la Canonja gestionat per la Fundació En Xarxa.

Al documental es mostra el procés des de la creació del guió fins a la re-
presentació i mostrant tota aquella part que no es coneix i que no es veu 
a simple vista. Aquest documental ha estat produït per un grup d’alumnes 
del cicle del que en formen part els canongins Joel López com a director 
del documental i a Miquel Salom com a productor. Tablas es va emportar 
el premi del públic i el premi a millor documental per part del professorat.El Mur Verd avança i creix

Els arbres són essencials per a la vida a les zones urbanitzades, aporten 
ombra i refreden l’ambient, milloren la qualitat de l’aire, redueixen l’estrès a 
les persones, constitueixen amplis ecosistemes per a moltes espècies i redu-
eixen l’erosió del sol, entre molts altres beneficis.

Un bon exemple és el Mur Verd de la Canonja, un extens territori, de prop de 
40 hectàrees, entre zones urbanitzades, indústria i carreteres que pretén ser 
un gran parc periurbà destinat a constituir una barrera ecològica, psicològi-
ca, visual i acústica entre els nuclis poblacionals i la indústria.

Moltes són les accions que s’han anat duent a terme per contribuir a la mi-
llora del paisatge i de la biodiversitat del Mur Verd en aquests últims anys: 
construcció de dues grans basses temporals per a amfibis i diferents plan-
tacions d’espècies mediterrànies adaptades a aquests terrenys, construcció 
de marges de pedra seca i instal·lació d’hotels d’insectes, etc. Aquestes ac-
cions s’efectuen gràcies a l’acord de custòdia del territori que existeix entre 

l’Ajuntament de la Canonja i l’entitat 
GEPEC-Ecologistes de Catalunya i que 
segueixen les directrius del pla de ges-
tió corresponent. 

Per seguir amb la millora de l’espai, el 
passat divendres 15 de febrer, els alum-
nes de sisè de primària del CEIP de la 
Canonja, amb l’objectiu que totes les 
nenes i nens del poble siguin partícips 

del creixement i desenvolupament del Mur Verd i a fi de garantir una millora 
i expansió del parc, van realitzar una plantació d’arbres a la zona nord, més 
propera al poble.

En el transcurs del matí es van plantar fins a 80 arbres d’alzines, lledoners 
i freixes de fulla petita, fent èmfasi en la importància de mantenir bosc de 
ribera i el bosc mediterrani. Cada alumne ha “apadrinat” un arbre dels que es 
van plantar amb l’objectiu que s’encarregui de mantenir-lo en bones condi-
cions, tenint-ne cura durant els primers anys  amb les seves famílies i amics. 
Tots els arbres es van identificar amb un cartell de fusta personalitzat pel 
seu padrí.  D’aquesta manera, les generacions més joves prenen consciència 
de la importància de conservar aquest patrimoni i a aportar el seu granet 
de sorra al Mur Verd.

Cada alumne va 
apadrinar un arbre amb 
l’objectiu de mantenir-
lo en bones condicions, 
tenint-ne cura amb les 

seves famílies i amics
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La Gent Gran celebra 
el Dia de la Dona

Els alumnes de 4t de primària 
pregunten a l’alcalde

Un any més des de la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de la Canonja 
es va celebrar el Dia Internacional de la Dona.

Com cada any, l’activitat es va centrar en un cinefòrum. La pel·lícula triada 
va ser Maudie el color de la vida, de la directora Irlandesa Aisling Walsh, ba-
sada en la vida de la pintora Canadenca Maud Dowley. Un melodrama que 
va emocionar a tot el públic. En acabar la projecció va començar un col·loqui 
dinamitzat per la professora de psicologia de la URV i OUC, Yolanda Amagro. 

La sala de plens de l’Ajuntament va tenir fa uns dies, uns convidats molt 
especials, els alumnes de 4t de primària de l’Escola la Canonja. Prop d’una 
setentena d’estudiants van venir a l’ajuntament per entrevistar l’alcalde 
sobre tot allò que els inquieta o interessa. L’alcalde Roc Muñoz, acompa-
nyat de la regidora d’Ensenyament, Lucía López, va explicar la composició 
del govern municipal i algunes curiositats de la sala de plens. Però el més 
interessant van ser les preguntes dels alumnes, com per exemple: Com vas 
aconseguir ser alcalde i què és el que més t’agrada? Quins són els nous pro-
jectes per la Canonja? Podries treballar sense el teu equip? Què és el més 
difícil que t’has trobat sent alcalde? Si no fossis alcalde, què t’agradaria 
ser? Qui guanyarà a les properes eleccions?... En acabar, els alumnes li van 
agrair moltes de les coses que ha fet pel seu municipi com per exemple la 
quantitat i qualitat dels parcs, l’skate parc municipal, etc.

HA 

ESTAT NOTÍCIA

El Casal celebra l’arribada de 
la primavera
El passat dimecres 21 de març, el Casal d’infants va celebrar l’arribada de la 
nova estació amb la primera edició de la “Festa de la Primavera”. A la sor-
tida de l’escola, el grup d’adolescents del Casal van informar i animar a les 
famílies a acudir a l’activitat que es duria a terme, oberta a tothom. Durant 
la tarda es van organitzar tallers de creació de flors de paper i pintacares al 
pati del Castell de Masricart, on cadascú aportaria el seu granet de sorra per 
fer present la primavera al poble. L’objectiu era engalanar les reixes del propi 
pati del Castell amb les flors creades per infants i famílies, aconseguint com 
a resultat final, una mural floral de colors i desitjos de cara al bon temps. 
Sent aquesta la primera edició, des del Casal s’espera poder anar ampliant 
l’abast de la proposta a altres espais del municipi l’any vinent.

El Castell de Masricart va acollir l’exposició 600 anys del poble gitano a Ca-
talunya. La mostra reflectia el moment històric que ha viscut i està vivint 
aquest col·lectiu des de fa més de sis segles i és una forma de reconèi-
xer les aportacions que el poble gitano ha fet a Catalunya al llarg de la 
història. L’acte d’inauguració de l’exposició va comptar  amb la presència 
del primer tinent d’alcalde i regidor de cultura, Salvador Ferré, el president 
de l’Associació Gitana de la Canonja, Juan José Muñoz, i el tècnic del Pla 
Integral del Poble Gitano, Manel Carbonell.

L’objectiu de la mostra era que pugués arribar a totes aquelles poblacions 
on hi hagués població gitana i després del seu pas per Tarragona i Reus va 
arribar a la Canonja.

El Castell de Masricart va 
acollir una exposició dels 
600 anys del poble gitano 
a Catalunya
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Espectacles familiars 2018
Els passats diumenges 18 de febrer i 18 de març el saló d’actes de l’escola de 
la Canonja va acollir dos espectacles familiars de les companyies Samfaina de 
colors i Alea teatre. Tot i que aquest darrer s’havia de portar a terme a la plaça 
Mestre Gols, es va traslladar a l’escola degut al vent.

Ambdós espectacles, tot i que de diferent factura, van fer les delícies de la 
mainada assistent, però també dels pares i mares que els van acompanyar.
Samfaina de colors, ens va fer arribar els contes clàssics com ara El patufet o 
La rateta que escombrava l’escaleta embolcallats amb cançons interpretades 
per Mirna Vilarasís amb l’acompanyament a la guitarra de Xavi Murcia.
La companyia de Cervera, Alea teatre, ens va convidar a pujar en un tren mà-
gic per tal de conèixer i dansar els diferents balls que trobem arreu del món.

Amb la representació de la llegenda de Sant Jordi, el dia 22 d’abril a les 12 del 
migdia a la plaça Ernest Lluch,  es tancarà el cicle d’espectacles familiars que 
ha organitzat l’Ajuntament de la Canonja a través del Patronat de Cultura del 
Castell de Masricart per a aquest inici d’any.

El passat dissabte 24 de febrer, Barcelona va acollir els millors judokes 
d’arreu d’Espanya i d’Europa per celebrar la Supercopa d’Espanya, que va 
tenir lloc en el pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron. El canongí David García 
Torné va brillar entre els millors guanyant el Campionat en la Categoria 
Absoluta. La següent parada serà el Japó, on en David ha viatjat el mes de 
març per a millorar el rendiment i les tècniques.

Un altre esportista canongí que ha destacat enguany és Carlos Rodríguez 
Vallejo, que va guanyar la Marató de Tarragona en la categoria de M50, 
amb un temps de 02:58:08, el que representa una mitjana de 4,13 minuts 
el quilòmetre. Enhorabona als dos i molts ànims per a continuar endavant.

Èxits dels 
esportistes canongins

El Casal de Setmana Santa, 
dedicat al Circ
Del 26 al 29 de març va tenir lloc el Casal de Setmana Santa, enguany sota 
el nom El Circ. Així doncs, aquesta edició del Casal va estar dedicada a buscar 
artistes, malabaristes, pallassos, equilibristes, mags... Tots per a treballar en 
un circ carregat d’il·lusió i màgia.  Durant els 4 dies que va durar el casal es 
van realitzar tallers, jocs, dinàmiques, teatre i manualitats per aconseguir 
pasar-ho d’allò més bé treballant l’autonomia i empoderament.

Carnestoltes
a l’Institut Collblanc
El passat divendres 9 de febrer, els alumnes de l’institut vam organitzar una 
jornada especial per celebrar el Carnaval 2018.

La dinàmica presentada durant el dia va ser la següent:
Les dues primeres hores van estar destinades a crear la disfressa de cadascú 
i per poder assajar la coreografia de cada classe.
Després del pati, ens vam agrupar primer i segon d’ESO al gimnàs, tercer a 
l’aula de tecnologia i quart a la cafeteria. 

La finalitat era que cadascú per grups creés i demostrés el seu talent a l’hora 
de ballar. Aquest any hi van haver dos premis per curs: Premi a la Millor 
disfressa i Premi a la Millor Coreografia. Ens ho vam passar genial!

Institut Collblanc
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Festa de la municipalitat
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja ha preparat un pro-
grama especial per celebrar la diada de la municipalitat. El fet de que 
enguany caigui en diumenge es vol aprofitar per fer també alguns actes 
amb anterioritat, el divendres 13 i el dissabte 14 d’abril.

Destaquem que als habituals actes protocol·laris que s’esdevenen el dia 
15 d’abril s’hi sumen la inauguració de l’exposició 4 artistes al Castell de 
Masricart, l’edició del 4t torneig ciclista, el correfocs de celebració del 5è 
aniversari de la creació dels diables de la Canonja i diferents actes festius 
al llarg del cap de setmana.

L’exposició 4 artistes que s’inaugurarà el dia 13 a les 7 de la tarda, al Cas-
tell de Masricart, mostra l’obra pictòrica realitzada en diferents tècniques 
per David García, Tito Figueras, Maria Ángeles Plaza i Leim. Es podrà visitar 
fins al 27 d’abril en l’horari habitual d’obertura del Castell de Masricart.

El 14 d’abril, el IV Torneig ciclista 15 d’abril, organitzat pel Club Ciclista 
la Canonja amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i el Motor 
Club i que recorrerà diferents carreteres del camp de Tarragona fins a 
un total de 111 km, tindrà la sortida i l’arribada davant del Poliesportiu 
canongí.

El mateix dissabte al vespre, hi haurà la sessió de monòlegs, a 2/4 de 8 a 
càrrec de Javi Sancho, Ramón lsd i Jordi Merca. Les entrades anticipades 
es podran comprar al preu de 6 € a la web de codetickets i al Castell de 
Masricart. A les 9, els Diables de la Canonja recorreran els carrers del poble 
de la plaça del Castell fins la Rambla 15 d’Abril per celebrar el seu 5è ani-
versari. I, ja ben entrada la nit, a 2/4 de 12, Tomás i Naomi ens presentaran 
un taller obert de salsa cubana al poliesportiu. Finalment, per aquells que 
encara s’hagin quedat amb ganes de més música DJ Sergius amenitzarà la 
nit a partir de les 2 de la matinada.

Diumenge serà el dia dels actes protocol·laris i tradicionals, com la paella 
que es durà a terme al poliesportiu. Els tiquets de la qual es podran adqui-
rir a partir del dia 3 d’abril al preu de 10 € (màxim 10 per persona).

MÉS INFORMACIÓ  AL 
WEB MUNICIPAL

www.lacanonja.cat

ARA TOCA

www.lacanonja.cat
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DIVENDRES 13 D’ABRIL
7 del vespre | Castell de Masricart
Inauguració exposició de pintura “4 artistes”
David García, Tito Figueras, Maria Angeles Plaza i Leim

DISSABTE 14 D’ABRIL
A les 3 de la tarda | Sortida Poliesportiu
4a. Edició de la Cursa ciclista Trofeu 15 d’abril
Organitza: Club ciclista la Canonja. 
Col·laboren: Ajuntament de la Canonja i Motor Club la Canonja

A 2/4 de 8 del vespre | Poliesportiu
Sessió de monòlegs. Castell de Masricart (del 9 al 13 d’abril) 
Venda anticipada: 6 €. www.codetickets.com. 
   
A les 9 del vespre
Recorregut: Plaça del Castell, Masricart, Raval, Sant Isidre, Rambla 15 d’abril
Correfocs 5è aniversari diables de la Canonja
Organitza: Ball de diables de la Canonja

A 2/4 de 12 de la nit | Poliesportiu
Taller de Salsa Cubana a càrrec de Tomás i Naomi
  
A les 2 de la matinada | Poliesportiu
Música per a tothom. A càrrec de DJ Sergius

DIUMENGE 15 D’ABRIL
D’11 del matí a 2 de la tarda | Rambla 15 d’abril (carpa)
Inici de la votació dels pressupostos participatius

A 2/4 d’1 del migdia | Sortida des del Castell de Masricart 
Jocs amb elements reciclats a càrrec de Guixot de 8

Seguici de la Corporació en Ple cap a la rambla 15 d’abril
Amb l’acompanyament dels gegants Bià i Esperança i els diables de la 
Canonja

A la 1 del migdia | A la Rambla 15 d’abril
Acte protocol·lari de celebració de la municipalitat
Parlaments de les autoritats i encesa de la tronada

A continuació
Brindis popular
Ballada de sardanes amb la cobla Cossetània

2/4 de 3 de la tarda | Poliesportiu
Paella Popular
Preu: 10 € inclou plat commemoratiu. Venda de tiquets a partir del 3 d’abril 
al mateix poliesportiu. Màxim 10 tiquets per persona

FESTA DE LA MUNICIPALITAT
PROGRAMA D’ACTES2018

Tito Figueras

M. Ángeles Plaza

David Garcia

Leim

Inauguració exposició de pintura “4 artistes”

http://www.codetickets.com
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En benefici de la Canonja

L’aposta decidida que ha fet l’Ajuntament de la Canonja 
per les polítiques de participació ciutadana es va posar de 
manifest l’any passat amb la primera edició dels Pressupos-
tos Participatius. Després de l’èxit, tant en formulació de 
propostes com en votacions, ara afrontem la segona edició 
amb més experiència i amb la voluntat de mirar sempre pel 
bé del nostre municipi i dels nostres ciutadans.

S’han recollit 77 propostes que reflecteixen quines són les 
necessitats de la població i a   ra tocarà votar-les per tal de 
prioritzar aquelles que realment considerem necessàries. 
Un cop feta la valoració tècnica i econòmica per part de 
l’equip tècnic municipal, han quedat 12 propostes que tot 
seguit se sotmetran al procés de votació. Un procés en el 
que la participació de tots vosaltres és més que necessària. 
A partir del dia 15 d’abril podreu votar aquelles idees que 
considereu més adients per dur a terme i així contribuir en-
tre tots a fer de la Canonja un poble millor.

Us encoratjo personalment a que exerciu el dret de votar i 
manifestar així la vostra opinió.

Roc Muñoz, Alcalde de la Canonja

ACTUALITAT

Pressupostos Participatius
Votació de les propostes
Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’opor-
tunitat de votar les propostes, segons criteris d’urgència i expectatives 

futures del municipi, mitjançant un 
procés de votació popular.

Cada persona podrà votar fins un 
màxim de 3 propostes. La votació es 
podrà fer efectiva presencialment a 
través de la butlleta de votacions que 
es distribueix en aquest butlletí i que 
es podrà dipositar a l’Ajuntament i 
al Castell de Masricart, presentant el 
DNI. Finalment, i degut a problemes 
tècnics, enguany no serà possible el 

vot telemàtic, tot i que estava previst en un inici.

Les propostes triades se seleccionaran  en base a l’ordre de prioritats obtin-
gut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar 
a la partida determinada per al procés de 200.000 €. Així doncs, s’escolliran 

aquelles propostes, la suma 
de les quals sigui la més 
propera al límit econòmic 
del procés, 200.000 €, sem-
pre tenint en compte els 
vots obtinguts.

Finalment es realitzarà una 
sessió de presentació pú-
blica dels resultats obtin-
guts durant el procés, que 
anirà acompanyada d’un 
procés de difusió a través 
dels canals que la comissió 
de coordinació determini.

La comissió de coordina-
ció elaborarà un informe 
d’avaluació del procés 
que servirà com a eina de 
millora de la futura conti-
nuïtat del Pressupost Par-
ticipatiu al municipi.

Les votacions 
es podran fer a 

l’Ajuntament i al 
Castell de Masricart. 
Cada persona podrà 
votar fins un màxim 

de 3 propostes
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15 D’ABRIL
Rambla 15 d’abril (de 11 a 14 hores)

DEL 16 AL 22 D’ABRIL
Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (c/ Raval, 11)
Matins de 8.30 a 13.30 h. Dilluns i dijous a la tarda de 17 a 19.00 h.

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

Tu decideixes!

QUAN i ON
VOTAR

NÚM. PROPOSTA COST APROX.

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

90.000 €

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

36 Canalització d’aigües al Camí de la Creu, darrere de l’Escola la Canonja. 30.000 €

40 Dotar de micròfons i càmera la sala de plens de l’ajuntament. 50.000 €

41 Instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) en un parc. 35.000 €

44 Arranjament i millora del Camí de les Pletes (millora del paviment, il·luminació , delimitació 
i senyalització).

100.000 €

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

30.500 €

47 Instal·lació d’una pantalla digital informativa a l’entrada del cementiri per tal de facilitar 
la localització dels nínxols.

25.000 €

55 Implementació d’una aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències 
relatives a la via pública a l’Ajuntament.

8.000 €

56 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la Plaça Ernest Lluch. 60.000 €

58 Instal·lació de sis elements/plafons informatius per a la col·locació de cartells de les en-
titats.

15.000 €

69 Arranjament de l’asfaltat de diferents carrers, que presenten deteriorament, del Sector 
Nord.

90.000 €
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La regidoria de Medi 
Ambient celebrarà Ecoverd 
de l’1 al 3 de juny 

Jornades de portes obertes 
i preinscripcions als centres 
escolars

La V edició del Destapa arriba 
per la Municipalitat

El proper dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i per 
aquest motiu, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja 
va iniciar fa un parell d’anys Ecoverd amb tot un seguit d’activitats lúdi-
ques, esportives i d’oci per conscienciar als canongins i canongines de la 
necessitat de cuidar el medi ambient. Ecoverd tindrà lloc el primer cap de 
setmana de juny (els dies 1, 2 i 3) i compta amb la col·laboració d’entitats 
del poble. Igual que en l’anterior edició, es durà a terme una caminada 
popular, una bicicletada, una gimcana infantil, tallers de cuina i altres 
novetats.

Un any més tornarem a tenir la ruta de tapes de la Canonja en el mateix format de dos caps 
de setmana del mes d’abril. El primer coincideix amb la Festa de la Municipalitat (13, 14 i 15 
d’abril) i el segon serà del 20 al 22 d’abril. La iniciativa, que sorgeix de la regidoria de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja, compta amb el patrocini de Komkal i La Boella. 
Seran 6 dies plens del bo i millor de cada establiment, que per 2,5 € amb beguda, ben segur 
serà del nostre grat.

Enguany varia una mica el funcionament, tornem a fer segellar els 7 establiments per poder 
optar als premis. Les butlletes tenen dues preguntes a fi de millorar any rere any. Els esta-
bliments que hi participen enguany són: Bar El Racó de l’Orfeó, Bar BBT Otra, Bar Camp de 
Futbol, Bar Antídot, Fleca-Cafeteria Raval, Pizzeria Metro i Bocatín Malagueño.

SERÀ NOTÍCIA

Durant el mes de març i abril els centres educatius de la Canonja han fet i 
faran jornades de portes obertes per tal de mostrar les seves instal·lacions i 
els projectes educatius. La Llar d’Infants Verge de l’Esperança obrirà les portes 
dos dies: el 24 d’abril de 17 a 19 hores i el dissabte 28 d’abril d’11 a 13 hores. 
El termini de preinscripcions començarà el 2 de maig i finalitzarà l’11 de maig.

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció per al segon ci-
cle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del 13 al 24 
d'abril i el període de matriculació serà del 21 al 27 de juny.
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Caminada la Canonja-
Constantí

La Gent Gran celebrarà 
Sant Jordi

Sant Jordi a la Biblioteca

SE
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El proper diumenge 20 de maig, les àrees de Medi Ambient i Cultura tor-
nen a organitzar la caminada la Canonja-Constantí com ja es va fer l’any 

passat. L’horari previst és el següent. 
A les 10.30 h donarem la benvinguda 
als nostres convilatans i s’oferirà un 
esmorzar. Cap a les 11 serà l’hora de 
sortida cap a Constantí on visitarem 
el Pont de les Caixes i la vil·la romana 

de Centcelles. Tot seguit hi haurà un dinar de germanor amb preus popu-
lars i després es tornarà caminant cap a la Canonja.

Les inscripcions seran del 7 al 17 de maig al Castell de Masricart.

Dilluns 23 d’abril a les 6 de la tarda, la Gent Gran Activa celebrarà la Diada 
de Sant Jordi, com ja és tradicional a la Canonja. El grup de sardanes farà 
una demostració del que han après en el taller i, tot seguit, la Coral de la 
Gent Gran actuarà interpretant cançons d’arreu del món. El grup de ball 
també realitzarà una exhibició, i per acabar hi haurà berenar per a tots 
els assistents. 

Del 22 d’abril al 18 de juny s’iniciaran els Espais Culturals de la Gent Gran 
Activa. Enguany seran gairebé dos mesos amb diverses activitats relaci-
onades amb el tema “Qüestions quotidianes”. Hi haurà sortides culturals, 
teatre, xerrades, tallers d’informàtica, exhibició de gimnàstica…. La festa 
final de curs posarà el punt i final als Espais Culturals.

La diada del llibre i la rosa se celebrarà també a la Canonja. La biblioteca bai-
xarà de nou al pati del Castell de Masricart per mostrar les darreres novetats 
que han arribat a les nostres prestatgeries.

Com en anteriors ocasions rebrem visites d’alumnes de la llar d’infants, l’es-
cola i l’Institut i també de qualsevol persona que vulgui acostar-se a rebre 
informació sobre com fer-se el carnet, participar en el club de lectura o sim-
plement passar una estona al pati del castell llegint el diari.
            
També dins dels actes de Sant Jordi, el diumenge 22 d’abril hi haurà un es-
pectacle familiar a la Plaça Ernest Lluch a càrrec de Ambaükatunàbia, a les 
12 del migdia.

El senalló de contes serà com sempre el primer dimecres de mes, el 2 de maig 
a la Biblioteca Municipal.

Exposició 
Estima 
l’aigua, 
cada gota 
compta
Del 7 al 28 de maig, el Castell 
de Masricart acollirà una expo-
sició on es citen alguns consells 
d’estalvi d’aigua en l’àmbit do-
mèstic familiar, per a aconse-
guir una bona gestió de l’ús de 
l’aigua a les nostres llars. 

L’objectiu és conscienciar, a les 
persones i a les famílies, de la 
importància de l’estalvi d’ai-
gua a casa, evitant afeccions 
al medi col·laborant en l’estal-
vi econòmic a les nostres llars. 
Produïda per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

Inscripcions del 7 al 
17 de maig al Castell 

de Masricart
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SERÀ NOTÍCIA

La màgia envolta de nou la Canonja 
a començaments d’abril
El retorn, un any més del Festival Impossible omplirà el nostre poble d’espec-
tacles originals i sorprenents.

Tot això, serà gràcies a artistes de renom Internacional 
com Adrián Conde, Gisell, Riverson, Set de màgia, Deux 
a la Tasse, o el televisiu Jorge Blass. La presentació del 
festival anirà a càrrec del Mag Gerard amb una mostra 
de màgia de prop.

La novetat més important d’enguany és el canvi d’ubica-
ció, ja que abandonem de manera provisional la sala de 
l’Orfeó, degut a les properes obres de remodelació que 
s’hi duran a terme, i presentem l’Impossible al Pavelló 
poliesportiu. Aquest trasllat temporal obliga a un nou esforç tècnic i d’in-
fraestructura, però el treball conjunt de Batall, Teatre Màgic i l’Ajuntament 

de la Canonja a través del Patronat de Cultura del Castell de Masricart ha 
esdevingut en 12 anys una garantia de continuïtat i millora, per la qual cosa 
afrontem aquest nou repte amb la seguretat que aquesta tretzena edició serà 

un nou èxit.

Els preus i ofertes es mantenen igual que en anteriors 
edicions, estem convençuts que aquests aspectes, su-
mats al major aforament que permet el poliesportiu, 
farà de la nombrosa assistència un nou motiu d’èxit 
de l’Impossible.

Gaudiu dels espectacles que us presentem i que podeu 
trobar a la contraportada de la revista, i permeteu que 

per uns dies la màgia sigui protagonista al nostre poble, però també a casa 
vostra.

La novetat més 
important d’enguany 
és el canvi d’ubicació 
de la sala de l’Orfeó 

al Pavelló
Poliesportiu

PROPERES OBRES A LA CANONJA

Les obres i reformes al municipi continuen a bon ritme. Durant aquestes 
últimes setmanes s’han instal·lat la tirolina i més jocs infantils al Parc Dues 
Hortes, jocs infantils a la plaça al costat de Correus, bandes reductores de 
velocitat al carrer H davant del Consultori Local i a Carrasco i Formiguera 
davant de l’institut i també s’han reparat els camins laterals de l’autovia 
A-7. En aquests moments s’estan ins-
tal·lant el rocòdrom i la zona d’Agility 
i s’estan condicionant les dependèn-
cies de Raval 8 per nous serveis mu-
nicipals.

Ematsa ha executat també, per encàr-
rec de l’Ajuntament, una extensió de 
la xarxa d’aigua als carrers Comte de Llar, Bassa Fonda i Verge de les Neus i 
properament executarà les obres d’extensió d’un col·lector d’aigües pluvials 
des del camí de Reus fins a la Riera de la Boella.

Properament les obres que s’iniciaran són les dues propostes guanyadores 
dels Pressupostos Participatius del 2017 (les obres de la cuina de l’escola i 
l’execució de l’Anella verda) i per alra banda començaran les obres de millora 
del carrer i zona verda davant de Correus.

En aquests moments 
s’estan instal·lant el 
rocòdrom i la zona 
d’Agility 
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¿Hablamos de pensiones?

Muchos de los que estáis leyendo estas líneas te-
néis una pensión o bien estáis inquietos por si la 
podréis llegar a obtener algún día. Una inquietud 
que nace del recorte drástico que el 2013 el Go-
bierno del PP, unilateralmente, aplicó a las pen-
siones sustituyendo el aumento de acuerdo con 
el IPC por un misérrimo “aumento” del 0.25%. O 
lo que es lo mismo, lanzó un torpedo directo a 
la sostenibilidad de nuestro sistema público de 
pensiones.

A todos aquellos que estáis preocupados los 
socialistas os queremos dirigir un mensaje de 
confianza. Hay alternativa a esta táctica del 
salchichón que aplica el Gobierno de Rajoy de 
ir recortando el poder adquisitivo de los pensio-
nistas a golpe de loncha vía decreto-ley. Por eso 
nosotros proponemos, en primer lugar, que hay 
que derogar la reforma laboral del PP y recupe-
rar un mercado laboral digno para los trabaja-
dores y trabajadoras y sobre todo para nuestros 

jóvenes. Sin trabajo estable y bien remunerado 
no tendremos recursos para pagar las pensiones. 

Desde que gobierna el PP se ha generado un 
agujero de 18.800 millones de euros de déficit 
en el sistema público de pensiones que pode-
mos reducir si mejoramos el mercado laboral y 
racionalizamos los gastos. Un auténtico agujero 
negro que los socialistas resolveremos cuando 
volvamos a tener responsabilidades de Gobierno.

Así mismo queremos implementar medidas para 
mejorar las bases de cotización y garantizar el 
pago de las pensiones. ¿Cómo? Con un pacto de 
rentas para incrementar los ingresos y los sala-
rios de los trabajadores. Por ejemplo, haciendo 
crecer un 8% el salario mínimo y creando dos 
nuevos impuestos (al capital, no a las personas). 

El primero un nuevo impuesto que grave las 
transacciones financieras (que en Francia ya se 
aplica) y el segundo un impuesto extraordina-
rio a los bancos. Creemos que es de estricta y 
elemental justicia, ¿por qué si rescatamos a los 
bancos con dinero público ahora los bancos no 
pueden ayudar a garantizar las pensiones de 
aquellos que se las han ganado con el trabajo de 
toda una vida?

Si analizamos los ingresos por cotizaciones entre 
los años 1977 y 2017 y lo contrastamos con lo 
que nos hemos gastado en pensiones contribu-
tivas el saldo resultante es de 600.000 millones 

de euros. Por lo tanto, sí hay viabilidad para 
nuestro sistema público de pensiones, lo que 
no hay es voluntad política de la derecha para 
hacerlo, interesados cómo están al favorecer los 
planes privados de pensiones.

El PP ha mentido y engañado a los pensionis-
tas (¿o ya no recordamos aquello de “pasaré las 
tijeras por todo excepto por las pensiones y los 
subsidios del paro” que dijo Rajoy en plena cam-
paña electoral? ...) y fue el primero que recortó 
después una vez instalado a la Moncloa! Por su 
parte sus socios de Ciudadanos no sabemos aún 
que piensan sobre las pensiones públicas porque 
siempre esconden la cabeza bajo el ala cuando 
se debate el tema en el Congreso.

En definitiva, sólo los socialistas somos la ga-
rantía del futuro de nuestro sistema público de 
pensiones. Por dignidad y por justicia evitaremos 
que la derecha pase las tijeras también por aquí. 
En la Canonja tenemos centenares de pensionis-
tas (en el conjunto de las comarcas tarraconen-
ses hay más de 150.000) pero al frente de la lu-
cha por las pensiones públicas creemos que son 
los jóvenes, también los jóvenes canongins, los 
que tienen que tener un papel protagonista. En 
efecto, vuestro futuro se juega aquí y ahora, si 
no hacemos nada, después será demasiado tarde 
para lamentarlo. ¡Evitémoslo y ganemos ahora 
colectivamente la batalla de las pensiones!

Salvador Ferré
Budesca

Ni invisibles, ni diferents

El darrer 8 de Març no va ser un dia qualsevol, 
aquell dijous els carrers de totes les ciutats 
es van tenyir de violeta, va esdevenir un 
important punt d´inflexió en la nostra lluita 
col·lectiva i individual per la igualtat de gènere.

Es una realitat silenciada el fet de que en ple 
segle XXI encara trobem escassa presencia de 
dones en llocs de lideratge i decisió. Hi ha menys 
dones en les tasques que demanen major nivell 
de qualificació, i no pas per falta d´aptituds, 
sinó per la dificultat que trobem per conciliar 
estudis i/o feina amb la vida familiar, la tant 
utòpica anomenada “conciliació familiar”. Això 
no és més que un clar exemple de la manca 
de suport per part de les institucions i teixit 
empresarial en general. Petites actuacions com 
per exemple l´equiparació dels permisos de 
paternitat i maternitat faria que qui contracta 
no pugues fer distinció entre ambdós sexes en 
previsió d´una absència laboral després d´un 
naixement. 

Malauradament també es una realitat 
l´escletxa salarial entre homes i dones dins 
la nostra societat. Els homes cobren més que 
les dones en tots els trams d´edat, tot i que 
això s´accentua més en el grup d´edat de més 
de 55 anys. Les dades de la darrera Enquesta 
d´Estructura Salarial elaborada per l´INE l´any 
2015 mostren que el salari brut mitjà dels 
homes és de 27.514,1€ mentre que el de les 
dones és de 20.946,6€, el que significa que la 
bretxa salarial assoleix la inacceptable xifra 
del 23,9%. I que en el darrer període de 9 
anys, aquesta esquerda només s´ha reduït un 
miserable 2,4%.

En aquest sentit es fonamental promoure 
activitats dirigides a denunciar i a sensibilitzar 
a la societat sobre aquestes desigualtats 
econòmiques, desigualtats d´oportunitats 
laborals i el que és pitjor, desigualtat en drets: 
aquests no haurien de ser diferents en funció 
del sexe, sinó completament iguals i únics com 
a individus. Des del nostre partit ja fa temps 
que estem treballant per aconseguir aquest 
objectiu: promovem activitats dirigides a 
denunciar i sensibilitzar a la societat en tots 
els trams d´edat. Impulsem al Congrés i al 
Senat diverses iniciatives per desenvolupar 
polítiques a favor de la igualtat de gènere en 
matèria laboral que redueixin aquesta elevada 
bretxa salarial. Posem especial èmfasi en el 
treball de negociació amb les empreses, per 

tal d´aconseguir renovar els actuals convenis 
col·lectius que són una font de discriminació 
salarial per raó de gènere, ja que permeten 
que per a una mateixa categoria laboral i 
per una mateixa activitat es puguin assignar 
salaris diferents entre homes i dones. També 
continuem en la enèrgica lluita i rebutja contra 
la violència de gènere.

Des d´aquí, instem als organismes de govern a 
treballar efectivament per reduir d´una manera 
definitiva aquesta escletxa salarial. A aplicar 
tots els mecanismes que siguin necessaris per 
facilitar l´equilibri laboral-familiar, fent-la una 
tasca paritària en drets i obligacions en totes 
les seves posicions. A impulsar la constitució de 
plans d´igualtat a les empreses i transparència 
salarial. A potenciar la formació i promoure 
la projecció laboral de les dones en general i 
en especial de les que es trobin en situació de 
vulnerabilitat. 

Aquesta és una lluita que es prolonga 
malauradament de manera incoherent des de 
fa massa temps, i tot i que s´ha avançat molt, 
ens veiem obligats a continuar lluitant, però 
no ens cansarem. Jo, personalment, com a 
treballadora, mare, política i sobre tot dona ho 
lluito a també a nivell personal. La meva lluita, 
el meu exemple. Demostrem al món que també 
estem aquí, que NI SOM INVISIBLES, NI SOM 
DIFERENTS.

Montserrat 
Tomàs Macias
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Escola de pau

D’uns mesos ençà, el sistema educatiu i en 
particular mestres i professorat han patit un 
setge per part de la política, dels mitjans de 
comunicació i de la judicatura. S’acusa l’escola 
d’«adoctrinar» quan el que fan dia rere dia és 
deixar-se la pell per ensenyar a respectar les 
persones i l’entorn, i a deixar el món i la socie-
tat millor que no ens l’hem trobat.

Es parla d’adoctrinar quan és el conservador 
govern espanyol que vol imposar l’assignatura 

de “seguridad y defensa nacional” per tal que a 
Primària aprenguin –per exemple– l’himne de 
Las Fuerzas Armadas. El militarisme i la violèn-
cia no han aportat res de positiu a cap societat, 
i aquí tampoc. No volem tornar a la dictadura. 
Volem una escola que formi en els valors de la 
pau, la democràcia i el respecte.

Vivim en una societat plural, i els mestres i 
professionals del nostre sistema educatiu ga-
ranteixen i fan possible aquest model educatiu 
català, i són els qui han fet els esforços gràcies 
als quals l’escola ha mantingut sempre la fun-
ció de cohesió social i de convivència demo-
cràtica en un context de tensions vinculades a 
la crisi econòmica. 

Aquest model català es diu immersió lingüísti-
ca. La immersió garanteix la igualtat d’oportu-
nitats, ja que en acabar l’ensenyament obliga-
tori, tothom ha de dominar les dues llengües 
oficials. El fet de saber més llengües sempre 
obre portes, mai en tanca. 

No és nou. És un tema recurrent que utilitzen 
per tapar els seus errors. A més, els partits del 
155CE que carreguen contra la immersió i par-
len de ruptura social són, precisament, els que 
volen fer trontollar la pau social que aporta 
l’escola de proximitat. Els partits polítics han 
de solucionar problemes, no generar-ne. Que 
no ens enganyin. Les escoles (col·legis i insti-
tuts) són l’epicentre de la vida d’un poble. És 
on es creen xarxes intergeneracionals de co-
neixences que duraran anys entre el veïnat. Les 
escoles ajuden a fer tribu, conèixer i jugar amb 
els veïns i les veïnes, a aprendre uns dels al-
tres. En definitiva, ser persones humanes. I en 
aquests temps que tot és tan ràpid, maquiavèl-
lic i deshumanitzat, què ens queda si no apos-
tem per aquest model d’escola? Què ens queda 
si no ens cuidem?

Aquest article el firma Albert Dols Domingo, filòleg, 
professor de llengua i literatura catalana i membre 
de l’assemblea local de la CUP de la Canonja

Un lugar donde vivir: una sociedad justa y 
digna

El objetivo es una sociedad justa y digna, en 
igualdad de oportunidades, y esta igualdad se 
alcanza con el fomento de la educación y del 
empleo. La lucha por la igualdad tiene que ser 
de toda la sociedad, de hombres y mujeres. 
Tiene que nacer desde la educación en igual-
dad y tiene que estar por encima de las ideas 
políticas.

A lo largo de este siglo, las mujeres hemos ido 
alcanzando logros fundamentales en aspectos 
laborales y educativos, y hemos logrado ser 
referente en cargos institucionales y políticos. 
Gobernando el Partido Popular, se nombró a la 
primera Comisaría Europea, la primera Presi-
denta de las Cortes, y a la primera Presiden-
ta del Senado. Todas, mujeres que han estado 

en primera línea, tanto en el ámbito nacional 
como autonómico, provincial y local, por su 
mérito y capacidad. La tendencia de los últi-
mos años es favorable a la plena incorporación 
de las mujeres al mercado de trabajo. España 
ha reducido en los últimos años la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres, y se ha logrado 
recuperar todo el empleo femenino perdido 
durante la crisis económica. Con 8,5 millones 
de afiliadas a la Seguridad Social, hoy hay más 
mujeres trabajando que nunca. El número de 
trabajadoras autónomas se situó a finales de 
2017 en 1,13 millones, lo que supera el nivel 
anterior a la crisis, y en la actualidad, el 55% 
de los estudiantes universitarios son mujeres.
Pero aún persisten las diferencias en el ám-
bito laboral, y aún quedan muchos retos por 
alcanzar. Por eso, apostamos por políticas que 
facilitan la conciliación de la vida familiar y 
laboral, el fomento de la corresponsabilidad, 
la reducción total de la brecha salarial y la 
eliminación de las barreras que limitan el as-
censo profesional de las mujeres. Los grandes 
objetivos son el fomento de la empleabilidad, 
como elemento favorecedor de la independen-
cia económica de la mujer y la lucha contra 
la violencia de género. En este sentido, se han 
endurecido las penas de aquellos que atentan 
contra la integridad física y sexual de las muje-

res y se ha alcanzado, por primera vez, un gran 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
en el que se han implicado la mayoría de las 
fuerzas políticas y a todas las administraciones 
autonómicas. 

Por último, no cierro estas líneas sin escribir 
acerca de otro gran reto de una sociedad justa 
y digna: las pensiones de los mayores. El man-
tenimiento del poder adquisitivo de los pen-
sionistas constituye un objetivo fundamental 
y prioritario de un sistema de Seguridad So-
cial. La perversidad de determinadas declara-
ciones políticas con claro interés electoralista, 
ha puesto en riesgo la tranquilidad y el sen-
timiento de mayores, muchos votantes del 
Partido Popular. Es necesario, recordar que fue 
bajo el gobierno del PP cuando se creó el Fon-
do de Reserva con garantías, que también, se 
fijó por ley, la revisión anual de las pensiones 
garantizando un mínimo de incremento. Que 
gracias a las políticas de creación de empleo 
ha cambiado la tendencia, siendo esta estrate-
gia, la mejor para asegurar las pensiones. Por 
cada un pensionista se han creado seis nuevos 
puestos de trabajo, y se ha cerrado el 2017 con 
la tasa más alta de recaudación de la Seguri-
dad Social desde el 2006. No hay mejor garan-
tía de las pensiones que esta.

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira

Joan Pons
Solé
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Passió pel Carnaval
El rei dels poca-soltes, Sa Majestat Carnestoltes, ho va deixar ben sentenciat 
el passat 13 de febrer. En una diada més adient impossible, en dimarts i 13, 
va ser enterrat i “finiquitat”. Això sí, els que restarem esperant l’arribada de 
la Vella Quaresma vam fer un bon tiberi de fi de Carnaval al Mercat de la 
Sardina.

Mentre esperem el proper 3 de març, la data més assenyalada del Carnaval 
2019, n’hi ha que un cop digerits els bons o mals moments, en funció de 
com hagi anat en el sempre controvertit món del concurs de Carnaval, ja 
comencen a pensar disfresses, cosir retallons i buscar andròmines originals 
per muntar la carrossa. I és que a la Canonja el Carnaval va més enllà de les 
dates “oficials”.

Malgrat que tots sabem que l’important és participar i passar-ho bé, el ju-
rat té una funció específica i destacada, que és la de decidir les comparses 
guanyadores de la rua.

I dins d’aquesta decisió tan difícil d’enguany, el jurat va donar el primer 
premi a la tribu índia més eixerida de la Canonja, la comparsa MC. El premi 
va ser molt disputat amb l’Associació de Veïns del Sector Nord i els Picarols.

En la categoria de Grups, va guanyar la colla Blanco y Negro i també hi 
hagué pluja de premis per a trios, parelles, individuals, tant pels grans com 
pels més petits. En definitiva, un Carnaval carregat de premis però també 
de diversió.

Des de la Regidoria de Festes es vol destacar especialment la col·laboració de 
la Comissió de Carnaval i la bona disposició de totes les colles per a fer del 
Carnaval de la Canonja un nou punt de referència a les festes de les nostres 
contrades.
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AGENDA

DIMECRES 4 D’ABRIL

PRESENTACIÓ DE 
L’IMPOSSIBLE I 
MÀGIA DE PROP
A càrrec del Mag Gerard
HORA: 17 h
LLOC: Castell de Masricart

DIVENDRES 6 D’ABRIL

IMPOSSIBLE: 
GRAN GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA
HORA: 21 h | LLOC: Poliesportiu municipal
PREU: 9 euros (venda anticipada a Codetickets i al Castell de Masricart, amb 
la possibilitat d’adquirir l’abonament “dos espectacles al preu d’un”)

DISSABTE 7 D’ABRIL

IMPOSSIBLE: ADIVINA QUÉ!
A càrrec d’Adrián Conde
HORA: 12 h | LLOC: Plaça Ernest Lluch

IMPOSSIBLE: 
LA MÀGIA DE JORGE BLASS
HORA: 9 del vespre | LLOC: Poliesportiu municipal
PREU: 9 euros (venda anticipada a Codetickets i al Castell de Masricart, amb 
la possibilitat d’adquirir l’abonament “dos espectacles al preu d’un”)

DIUMENGE 8 D’ABRIL

IMPOSSIBLE: LA TARTANA 
A càrrec de la CIA Cíclicus
HORA I LLOC: Sortida a les 11.30 h des de la Plaça Ernest Lluch

IMPOSSIBLE: CRACK UP SHOW 
A càrrec de Deaux a la Taché. HORA: 12.30 h | LLOC: Plaça del Castell

DIVENDRES 13 D’ABRIL

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA 
4 ARTISTES David García, Tito Figueras,  M. Angeles Plaza i Leim
HORA: 19 h | LLOC: Castell de Masricart

DEL 13 AL 15 I DEL 20 AL 22 D’ABRIL

DES-TAPA LA CANONJA

DEL 13 AL 24 D’ABRIL

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS
de Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

14 I 15 D’ABRIL

FESTA DE LA MUNICIPALITAT

DIUMENGE 15 D’ABRIL

INICI DE LA VOTACIÓ POPULAR DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
HORA: D’11 a 14 h | LLOC: Rambla 15 d’abril

DEL 16 AL 22 D’ABRIL

VOTACIÓ POPULAR DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
HORA I LLOC: Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h i totes les 
tardes de 16 a 20 h. Al Castell de Masricart
HORA I LLOC: Matins de 8.30 a 13.30 h i dijous a la tarda de 17 a 19 h. A 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC)

DIUMENGE 22 D’ABRIL

ESPECTACLE FAMILIAR: 
LA LLEGENDA DE SANT JORDI
A càrrec d’Ambäukatunàbia
HORA: 12 h | LLOC: Plaça Ernest Lluch

DEL 22 AL 18 DE JUNY

ESPAIS CULTURALS DE LA GENT GRAN ACTIVA: 
QÜESTIONS QUOTIDIANES

DILLUNS 23 D’ABRIL

SANT JORDI DE LA GENT GRAN ACTIVA
HORA: 18 h | LLOC: Plaça de Catalunya

EXPOSICIÓ DE NOVETATS DE LA BIBLIOTECA
LLOC: Pati del Castell

DIMARTS 24 D’ABRIL

PORTES OBERTES de la llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
HORARI: De 17 a 19 h

DISSABTE 28 D’ABRIL

PORTES OBERTES de la llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
HORARI: D’11 a 13 h

DIMECRES 2 DE MAIG

SENALLÓ DE CONTES
HORA: 17 h | LLOC: Biblioteca Pública de la Canonja

DEL 2 A L’11 DE MAIG

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS
a la llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança

DEL 7 AL 28 DE MAIG

EXPOSICIÓ ESTIMA L’AIGUA, 
CADA GOTA COMPTA
LLOC: Sala d’exposicions del Castell de Masricart
HORARI: Dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h 
i de dilluns a divendres de 16 a 20 h

DIUMENGE 7 DE MAIG

CAMINADA LA CANONJA-CONSTANTÍ
INSCRIPCIONS: Del 7 al 17 de maig al Castell de Masricart

DE L’1 AL 3 DE JUNY

ECOVERD

L’AGENDA d’abril i maig de 2018



13es JORNADES DE MÀGIA

4dimecres
17 h l Castell de Masricart 

PRESENTACIÓ
DE L’IMPOSSIBLE

i MÀGIA DE PROP
a càrrec de MAG GERARD

6divendres
21 h l Poliesportiu
Josep Canadell i Veciana
Preu: 9 €*

GRAN GALA
INTERNACIONAL DE MÀGIA
amb GISELL (Perú), RIVERSSON (Madrid), 
SET DE MÀGIA (Catalunya)  
Presenta: ADRIÁN CONDE (Argentina)
Direcció: MAG GERARD

7dissabte
12 h l Plaça Ernest Lluch

ADIVINA QUÉ!
a càrrec d’ADRIÁN CONDE
(Argentina)

21 h l Poliesportiu 
Josep Canadell i Veciana
Preu: 9 €*

LA MAGIA
de JORGE BLASS 

8diumenge
11.30 h l Sortida de la
Plaça Ernest Lluch

LA TARTANA
a càrrec de la
CIA. CÍCLICUS

12.30 h l Plaça del Castell

CRACK UP SHOW
a càrrec de
DEAUX À LA TACHE
(Itàlia - Argentina)

Més informació:Organitza:

Ajuntament de
la Canonja
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Assessorament
de màgia:

Idea i producció: Venda anticipada:  www.lacanonja.cat

i Castell de Masricart
en l’horari habitual

d’obertura

La Canonja
abril’18

*Venda anticipada 2 x 1
(comprant un espectacle de 9 €
Gala Internacional o Jorge Blass,
obtindreu l’altre de franc)
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