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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 
 bancdeltemps@lacanonja.cat   646 745 673  
Gestora de la secretaria: Pilar Orellana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

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

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

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

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

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

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

BASE Gestió d’Ingressos

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

Ús de l’skatepark

SE
RV

EIS

www.lacanonja.cat
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Les polítiques socials que duem a terme des de l’Ajuntament de la Ca-
nonja intenten abastar tots els sectors de la població, gent gran, joves i 
infants. Podem dir que s’ofereixen un ampli ventall de subvencions, les 
quals es poden consultar a la web de l’Ajuntament. Gairebé per a qual-
sevol aspecte del desenvolupament de la vida comunitària es disposa 
de la possibilitat de rebre una subvenció. Aquestes, afecten a temes 
molt concrets com la compra de llibres i material escolar, les despeses 
bàsiques de llar que es concedeixen a persones jubilades o pensionistes, 
els ajuts per cursar estudis universitaris, els ajuts a la natalitat, els ajuts 
d’urgència social, les subvencions per a l’arranjament de façanes, les 
subvencions per empreses i nous emprenedors o els ajuts als esportis-
tes. És evident que l’administració local no pot suplir en tots els casos 
les mancances derivades de múltiples factors que li correspon, en tot 
cas, abordar-les a l’administració autonòmica o general. 

En aquesta línia, el Ple municipal del passat mes de febrer va aprovar, 
amb els vots a favor de la majoria de grups, una nova modalitat de 
subvenció i que ara ja es pot sol·licitar, una vegada s’han complert els 

tràmits de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
Es tracta de la subvenció destinada a persones joves per al pagament 
del lloguer.

La despesa en l’habitatge habitual és de ben segur un dels reptes 
econòmics més importants que afrontem les persones al llarg de la 
nostra vida. Ja sigui en la modalitat de compra o de lloguer, aquesta 
despesa representa un important percentatge dels nostres ingressos.

L’elevat preu del lloguer i la precarietat laboral de la població juvenil 
del moment actual que estem vivint fan que qualsevol ajuda externa 
sigui positiva per afrontar els costos que això representa. La nostra 
voluntat és que la quantia de la subvenció, que pot variar en funció 
dels ingressos i les circumstàncies personals de la persona beneficià-
ria, sigui ben acollida per la gent jove del nostre municipi i que els pu-
gui ajudar a fer front a la despesa que representa llogar un habitatge 
quan es plantegen emancipar-se dels pares i que, si ho fan, tinguin la 
possibilitat de que sigui en el nostre poble.

Ajut al lloguer per a joves

LA CANONJA INFORMA. Núm. 66, juny-juliol 2018

Alcalde: Roc Muñoz Martínez | Direcció: Salvador Ferré Budesca | Coordinació: Laia Carulla 
Olivan | Redacció: Ajuntament de la Canonja | Col·labora: Mercè Veciana | Fotografia: 
Ajuntament de la Canonja, Alberich Fotògrafs | Disseny original: Laia Carulla Olivan 
Disseny i Producció: Estudi de Comunicació Intus S.L. | Edició: Ajuntament de la Canonja, 
Raval 11 (la Canonja), Tel: 977 54 34 89, ajuntament@lacanonja.cat, www.lacanonja.cat

Tirada: 2.750 exemplars. Distribució gratuïta. Prohibida la venda

Els escrits del butlletí són responsabilitat de l’Ajuntament de la Canonja excepte aquells 
que són signats pels autors 
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Lliurament d’ajuts per naixement o adopció als nous canongins
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L’alcalde de la Canonja, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Salvador 
Ferré i les regidores Glòria Virgili i Marina Clavero, van oferir una recep-

ció el passat dissabte 5 de maig al Castell 
de Masricart, a totes les famílies que es 
van beneficiar dels ajuts a la natalitat i a 
l’adopció que va posar en marxa el consis-
tori ja fa sis anys. Durant el primer trimes-
tre del 2018, una quinzena de famílies han 
pogut rebre els 150 euros per nen/nena 
nascut o adoptat. Durant la recepció, l’al-
calde va manifestar que la voluntat del go-
vern municipal és continuar amb aquests 

tipus d’ajuts a les famílies, al mateix temps, continuarem amb els ajuts 
per la compra de llibres i material escolar i va afegir com a novetat “la 

subvenció pel pagament del lloguer de pisos als joves que vam aprovar en 
el plenari fa uns mesos i que estarà destinada als canongins que tinguin 
entre 18 i 34 anys”.
 
Durant el seu discurs, l’alcalde va destacar que “per a l’Ajuntament i el muni-
cipi és una satisfacció donar la benvinguda als nous nascuts, als nous canon-
gins que seran el futur del nostre poble i pels quals hem de treballar per ga-
rantir-los la millor qualitat de vida possible”.

Com ja és tradició, després del parlament de l’alcalde, totes les famílies amb 
els seus nadons van sortir al Pati del Castell per fer-se la fotografia de grup i 
poder immortalitzar aquest moment.

A l’acabar es va servir un aperitiu per a tothom.

L’Ajuntament de 
la Canonja segueix 
apostant pels ajuts 

a les famílies del 
municipi amb accions 

com el xec nadó

La Canonja i Constantí 
caminen junts
Més de 200 persones van participar a la caminada de germanor entre la Ca-
nonja i Constantí. Aquesta iniciativa promoguda pels dos ajuntaments pro-
mou la salut i el benestar i permet conèixer el patrimoni cultural i històric més 
proper. Així doncs, l’any passat va ser el torn de conèixer la Canonja i, enguany, 
els participants de la caminada popular conjunta van visitar alguns dels espais 
més interessants del terme Constantí, el Molí de Constantí, el monument de 
Centcelles i el Pont de les Caixes, tots tres integrats en l’anomenada “Ruta de 
l’aigua”.
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El Casal realitza una 
activitat de sensibilització 
pel Dia de les Dones
Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
des del Casal d’Infants es va realitzar una activitat de sensibilització i anàlisi, 
per tal de visibilitzar la presència de les dones al poble.

Els grups de 4t, 5è i 6è van realitzar, el mateix dia 8, una enquesta als ha-
bitants del municipi sobre la representació de les dones en el nomenclàtor 
dels carrers de la Canonja. Els infants duien a terme una petita enquesta 
als vianants on consultaven si la persona enquestada coneixia carrers amb 
noms de dona de la Canonja, quins noms proposarien per un nou carrer, 
quines dones canongines podries reconèixer amb el nom d’un carrer, etc.

Posteriorment, el dia 12 de maig, una representació dels enquestadors va 
acudir a l’ajuntament per presentar els resultats de l’enquesta a l’alcalde i a 
diversos regidors i regidores. L’alcalde i la regidora d’Acció Social i Ciutada-
nia van fer notar que actualment no existeix cap filla il·lustre del municipi, 
van reconèixer la figura de la pintora Adela Llop i van explicar el procés per 
posar nom als nous carrers, entre d’altres converses. 

El passat 25 d’abril, un dels grups del 
Casal d’Infants va realitzar una visita al 
refugi antiaeri  de la Guerra Civil, situat 
a la plaça de la O. Aquest grup de nois 
de noies de 10 a 12 anys, a través d’una 
de les activitats de treball per projectes 
del Casal, estan descobrint la història del 
municipi de la Canonja. 

Els participants van poder visitar l’espai 
acompanyats d’un tècnic de l’Ajuntament 
que els va ajudar a comprendre la rea-
litat del moment, el context històric i a 
poder-se posar a la pell del habitants de 
la Canonja en els moments d’alarma.  

HA 

ESTAT NOTÍCIA

Las Chicas de Oro protagonitzen 
un documental

El Casal d’Infants 
descobreix la història 
del municipi de la 
Canonja

El diumenge 22 d’abril a la tarda es va presentar el documental “Tablas” 
sobre el grup de teatre canongí Las Chicas de Oro, que s’inclou dins de les 
activitats de la Gent Gran Activa de l’Ajuntament de la Canonja gestionat 
per la Fundació En Xarxa.

El documental és obra de Biltegi Produccions, on hi ha una bona represen-
tació canongina. Va ser una tarda molt divertida i amb sorpreses pel públic 
que va omplir la sala noble del Castell de Masricart.

Si voleu veure el documental, el 
podeu trobar a la pàgina de Vimeo

 “Imatge i So Pere Martell” o

https://vimeo.com/265702240
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El Bar BBT Otra premiat 
amb la millor tapa del 
“Destapa la Canonja”

La Guàrdia Municipal 
imparteix educació per a la 
mobilitat segura a l’escola

Sant Jordi de la Gent Gran Activa

La quarta edició del concurs “Destapa la Canonja” ja té guanyadors. En un 
acte celebrat al Castell de Masricart, el passat 8 de maig, es van donar a 
conèixer els noms dels dos establiments que van obtenir el major número 
de vots. Així doncs, el bar BBT Otra amb la seva tapa “Sal-pi” va obtenir el 
premi a la Millor Tapa amb un total de 62 vots. El premi consisteix en una nit 
per a dues persones a l’Hotel la Boella que inclou sopar, dormir i esmorzar. El 
premi a la tapa més creativa se’l va emportar el Racó de l’Orfeó amb la tapa 
“Música a l’Orfeó” i va ser premiat amb un val de 300 euros de l’establiment 
patrocinador Komkal.

Celebrat durant dos caps de setmana del mes d’abril el “Destapa la Canonja” 
va continuar amb una gran participació. Enguany s’hi van adherir 7 esta-
bliments i es van recollir 171 butlletes que van participar en el sorteig de 
diferents dinars i sopars en els restaurants col·laboradors. “La idea que te-
nim és continuar amb la iniciativa perquè és bo pel poble i pels restaurants”, 
comenta el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca, “però ens agra-
daria més implicació i poder comptar amb més establiments participants 
en la propera edició que ja serà la cinquena”. Després de lliurar els premis a 
les dues millors tapes es va procedir a fer el sorteig entre les 171 butlletes 
segellades per tots els establiments.

La Guàrdia Municipal de la Canonja, a mitjans d’abril, va dur a terme un 
programa sobre “Educació per a la mobilitat segura” a l’Escola la Canonja. 
Aquesta és una de les accions més importants en matèria de prevenció que 
ofereix tot un seguit de propostes didàctiques, per treballar continguts més 
actitudinals que conceptuals relacionats amb la mobilitat i el civisme. 

Enguany ja és el tercer any que la Guàrdia Municipal imparteix aquesta 
formació, adreçada a diferents cursos de les etapes educatives d’Infantil i  
Primària de l’Escola la Canonja i Secundària de l’Institut Collblanc.

La seva acció preventiva està orientada a que els alumnes coneguin els 
factors personals de risc i les seves conseqüències, percebin el perill que 
comporta i vulguin arribar a evitar-ho. Les activitats proposades a les di-
ferents etapes educatives pretenen ser motivadores, participatives i el més 
vivencial possible, per això les dinàmiques són a través del joc i d’activitats.

L’objectiu general és incrementar la pròpia seguretat i aconseguir una ciu-
tadania, sobretot la més jove, cada cop més conscienciada, més informada, 
més reflexiva, més dialogant i més responsable i, per tot això, més segura. 

Cinc voluntaris més i nou 
vehicle a Protecció Civil
El 21 de maig es va celebrar la presentació dels nous membres de l’Associ-
ació de Voluntaris de Protecció Civil La Canonja, així com del nou vehicle.

L’alcalde, Roc Muñoz, va lliurar les credencials als cinc nous voluntaris, que van 
assistir a l’acte acompanyats dels seus familiars. Amb aquestes incorporacions, 
actualment són 16 els voluntaris que prestaran els seus serveis a la Canonja. 

Un any més la Llar Municipal de la Gent Gran va celebrar la Diada de Sant Jordi 
amb  una tarda plena d’activitats. La jornada va començar amb el concert de la 
coral brindant per Sant Jordi. Després va ser el moment del grup de balls en línia, 
que va demostrar a tot el públic assistent el ritme i la marxa que té la gent gran.

Finalment, van arribar les esperades sardanes. Entre cada acte vàries persones 
van recitar poesies de diferents poetes i poetesses.
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Per celebrar la Diada de Sant Jordi, la Biblioteca Pública de la Canonja va 
organitzar diferents activitats pels alumnes de l’escola i els menuts de la 
llar d’infants.

Al llarg del matí els alumnes de primer i segon de l’Escola la Canonja van 
sortir al pati del Castell de Masricart a jugar al Joc de Sant Jordi, una di-
vertida versió del Joc de l’Oca amb proves sobre la llegenda, i a fer un bon 
esmorzar de coca amb xocolata.

Els més petits, els alumnes de P5 de l’escola i els infants de la Llar d’Infants 
Mare de Déu de l’Esperança van escoltar la llegenda de Sant Jordi.

Tots ells es van endur un punt de llibre de Sant Jordi per retallar i pintar a 
casa. Tothom que va voler acostar-se al pati del Castell durant la jornada, 
també va poder veure les novetats bibliogràfiques adquirides per la Biblio-
teca amb motiu de la Diada.

L’Ajuntament de la Canonja vol afavorir, mitjançant un programa de col·la-
boració social del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la possibilitat que 
persones que estan a l’atur i són perceptores de prestacions per desocupa-
ció realitzin projectes o serveis d’interès general per a la població. En aquest 
sentit, l’Ajuntament ha iniciat un programa amb tres persones que realit-
zaran treballs de vigilància i custòdia als parcs i zones verdes del municipi 
de la Canonja. La necessitat d’aquest projecte esdevé com a conseqüència 
d’alguns actes de caire incívic que s’han anat succeint al llarg dels últims 
mesos i també de la problemàtica dels excrements de gossos en via pública, 
parcs i jardins.

Aquestes persones s’ocuparan de controlar el bon estat en què es troben els 
parcs, zones d’esbarjo i zones verdes, mitjançant control visual, sense tinen-
ça de cap tipus d’armes i degudament uniformats com la resta de la plantilla 
de l’Ajuntament, a banda d’una identificació especial com a vigilant. També 
col·laboraran amb els serveis de la Guàrdia Municipal i la Brigada.

Aquesta col·laboració social amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a 
banda de donar resposta als col·lectius amb un major risc d’exclusió social, 
té com a objectiu millorar el servei que ha de facilitar un ajuntament als 
ciutadans i ciutadanes, beneficiant a tota la població.

La Biblioteca de la Canonja 
participa en la Supernit
El passat divendres 25 de maig, la Biblioteca Pública Municipal de la Ca-
nonja va participar en el projecte de la Supernit a les biblioteques, una 
iniciativa pel foment de la lectura entre el públic infantil emmarcada en 
la col·laboració del Super3 i el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Un total de 43 nens, més acompanyants, van 
ajudar des de la biblioteca de la Canonja a alli-
berar la Matoll i la Nenúfar de la biblioteca on 
les havia tancat el Senyor Pla. 

Després de trobar diferents pistes per la bibli-
oteca, de fer jocs d’endevinalles i mímica per 
resoldre els enigmes i d’omplir el seu quadern 
d’activitats, els participants van rebre un di-

ploma d’agraïment per la seva inestimable ajuda en l’alliberament de les 
protagonistes. 

El Club Super 3 emetrà alguna de les imatges de l’activitat realitzada a la 
nostra biblioteca. 

HA 

ESTAT NOTÍCIA

Els participants 
van resoldre tots 
els enigmes i van 

aconseguir  
alliberar la Matoll  

i la Nenúfar

La Biblioteca 
celebra
Sant Jordi  
amb els infants

La Canonja incorpora vigilants 
de zones verdes mitjançant 
un programa de col·laboració 
social del SOC
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Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el dia 5 de 
juny, la Canonja converteix, des de fa tres edicions, el primer cap de setmana 
de juny en un cap de setmana verd, dedicat a conèixer, a cuidar i a gaudir 
del nostre entorn natural.

Tot un seguit d’activitats organitzades per l’Ajuntament, vàries entitats ca-
nongines i els centres escolars del poble han omplert el programa de l’Eco-
verd. El Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví amb l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) van portar, literalment, el préssec 
canongí als assistents a la xerrada que es va dur a terme el divendres al 
Castell de Masricart sobre la història d’aquest fruit singular.

El dissabte va ser el torn de la cuina vegana i de la multitudinària gimcana 
amb final de colors. Més de 400 persones inscrites van participar a la gim-
cana amb festa Holi, organitzada pel Mico de la Canonja, l’AMPA Escola la 
Canonja, l’AAVV del Sector Nord i el PIJ La Canonja. La festa de pols de colors 
naturals i biodegradables va superar totes les expectatives i va ser tot un èxit 
de participació i diversió.

Un grup de valents van sortir, tot i la pluja del diumenge, per participar a la 
caminada i recollida de residus per la Riera de la Boella, organitzada per La 
Canonja 3 - poble, paisatge i sostenibilitat.  

Dilluns i dimarts tant la Llar d’Infants, com l’escola i l’institut també van orga-
nitzar activitats per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Els alumnes de 
1r d’ESO de l’IES Collblanc van sortir a realitzar una activitat de descoberta i 
voluntariat pel Mur Verd, un altre espai natural importantíssim del nostre poble.

HA
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La llegenda de Sant Jordi tanca 
el cicle d’espectacles familiars
Amb la ballaruca d’Ambäukatunabia al voltant de la llegenda de Sant Jordi, 
l’Ajuntament de la Canonja va donar per finalitzat el passat diumenge 22 
d’abril el cicle d’espectacles familiars d’aquesta primavera, que ha comptat 
amb un total de 4 espectacles que s’han portat a terme de gener a abril. 
D’aquesta manera, l’Ajuntment de la Canonja ha posat a l’abast del públic 
infantil tot un seguit d’espectacles de qualitat que han estat valorats positi-
vament per les famílies que hi han participat.

Tot i la finalització d’aquest cicle, l’Ajuntament canongí, mitjançant el Patro-
nat de Cultura del Castell de Masricart, patrocina al llarg de l’any diferents 
espectacles familiars organitzats per les entitats del poble.

Una vintena de joves va gaudir de la natura amb l’acampada de Setmana San-
ta organitzada pel Punt d’Informació Juvenil (PIJ). Tots ells van tenir uns dies 
de desconnexió a les muntanyes de Prades i van fer rutes en btt a Capafonts, 
senderisme, jocs de nit...

El punt de trobada de l’acampada va ser el refugi Sant Andreu de Farena on 
entre tots i totes van realitzar totes les tasques de convivència potenciant els 
diferents valors socioeducatius.

Les sortides de Setmana Santa que organitza el PIJ cada any segueixen sent 
tot un èxit.

Natura i convivència 
per Setmana Santa

Descoberta, voluntariat i diversió per l’Ecoverd

Fotografia cedida: Mico de la Canonja
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El projecte de rehabilitació i 
ampliació de l’Orfeó Canongí 
ja és una realitat 

El passat 22 de maig, a la Sala d’Actes del Castell de Masricart, es va des-
vetllar la incògnita sobre la proposta guanyadora del Concurs d’idees per 
la Rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó Canongí. La proposta guardonada 
amb l’encàrrec de redacció del projecte ha resultat ser obra del despatx 
dels arquitectes reusencs Figuerola-Gavaldà-Romera, els quals disposen 
d’una dilatada carrera professional al capdavant de la restauració d’im-
portants monuments i edificis, com la Catedral de Tarragona o el Convent 
de Santa Anna d’Alcover.

El concurs d’idees es va pensar des de la necessitat primordial de la reha-
bilitació de l’edifici de l’Orfeó, actualment de propietat municipal i catalo-
gat com a Bé Cultural d’Interès Local. L’edifici presenta nombroses defici-
ències de caràcter normatiu, que fan que no sigui apte per continuar amb 
l’activitat de sala de teatre o sala de concerts. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament va plantejar una rehabilitació normativa, funcional i espa-
cial, per tal de dur-lo als estàndards actuals. Alhora el concurs plantejava 
la necessitat d’una futura ampliació de l’edifici de l’Orfeó en una finca 
adjacent destinada a equipaments públics pel POUM, i que recentment 
l’Ajuntament també ha adquirit. El concurs exigia una elevada solvència 
tècnica als participants, fet que propicià que finalment només 4 equips 
d’arquitectes passessin per les diferents fases prèvies de selecció, fins ar-
ribar a la fase final, en la qual havien de presentar una proposta gràfica, 
sota lema, per tal de mantenir l’anonimat de la proposta.

El jurat, format per arquitectes de reconegut prestigi, i per un arquitecte 
de la família Pujol, descendent de l’arquitecte Antoni Pujol Sevil, autor de 
l’edifici de l’Orfeó als anys 30 del Segle XX, va deliberar que la proposta 
que solucionava millor totes les exigències que plantejaven les bases del 
concurs era la proposta amb el lema “OSSA 60a”. Segons relata l’acta del 
jurat en relació a aquesta proposta: “...Des d’una visió de respecte amb 
l’edifici històric Ossa 60a és clarament subsidiari al volum major de l’Or-
feó. La discreció del volum menor contrasta amb la dinàmica de les formes 
i la trobada amb el futur edifici del carrer Marina...Ossa 60a s’ajusta més 
als criteris de les bases amb un clar respecte pels valors patrimonials in-
herents de l’edificació original...”

L’arquitecte Jordi Romera, va ser l’encarregat d’explicar el projecte davant 
d’un nombrós públic que l’escoltava atentament. La primera idea que va 
llençar Romera va ser que la rehabilitació de l’edifici històric mantindria 
totalment els seus valors patrimonials. “Es manté l’essència del casal tra-
dicional amb el seu caràcter eclèctic, de manera que el teatre sigui reco-

ARA TOCA

negut com un referent de memòria històrica pels canongins. Que formal-
ment al casal li passi el mínim però que funcionalment arribi al màxim”, 
va dir l’arquitecte.

Sense renunciar a l’autenticitat, potència i imatge de la façana principal 
amb el seu àmbit previ d’accés, el projecte, segons Jordi Romera, proposa 
l’estratègia de restaurar-la, per tal de no pervertir la seva originalitat i 
buscar que l’accés principal al teatre sigui des del nou edifici, “donant el 
protagonisme de la façana principal a l’ús social del casal i l’Orfeó”.

El nou edifici annex, de fusta tractada, pretén alinear-se amb el carrer i 
generar una correcta transició dels edificis residencials. A l’hora proposa 
una relació respectuosa amb la façana principal.

En general tot el projecte fa un esforç en millorar funcionalment l’equipa-
ment i dotar-lo de tot el necessari per fer una vida cultural i social activa.

Si voleu veure el visual i la 
memòria del projecte:

https://bit.ly/2kIz4Wi
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El 9 de juny comença la 
temporada de piscina
Del 9 de juny al 9 de setembre, les piscines municipals obren les seves portes 
de 12 del migdia a 8 del vespre entre setmana i de 10 a 8 els dissabtes i fes-
tius. Durant els mesos de juliol i agost també s’hi realitzen diferents activitats 
aquàtiques, cursets de natació infantil, per a adults i aquagym. 
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Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta

Els menors de 4 anys que vagin acompanyats tindran entrada gratuïta. 
Als acompanyants se’ls hi aplicará la tarifa que els correspongui.

Les persones amb discapacitat del 33 % o superior i residents a la po-
blació estaran exemptes de pagament i, si requereixen ajut d'una altra 
persona, al seu acompanyant se li aplicarà la tarifa vigent als menors de 
14 anys. És necessari el justificant d’empadronament de tots dos.

No es permet l’entrada als nens menors de 14 anys que no vagin acom-
panyats d’un adult.

L’accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra de qualsevol 
abonament a les oficines del poliesportiu de dilluns a divendres de 9.30 
a 22 h i dissabtes de 10 a 20 h. 

.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2018 LA CANONJA

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà 
afegir el cost del carnet

Preu carnet a pagar en la 1a compra  2,00 €
Preu carnet a pagar per pèrdua  2,00 €

Abonaments menors de 14 anys
Abonament unitari  2,50 €
Abonament 10 usos  12,90 €
Abonament 20 usos  17,60 €
Abonament temporada individual  54,30 €

Abonaments majors de 14 anys
Abonament unitari  4,00 €
Abonament 10 usos  17,60 €
Abonament 20 usos  28,00 €
Abonament temporada individual  65,10 €

Abonaments residents locals jubilats
Abonament unitari  1,25 €
Abonament 10 usos  9,00 €
Abonament 20 usos  12,30 €
Abonament 30 usos  15,75 €
Abonament temporada individual  38,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges  87,00 €
Abonament temporada familiar  97,80 €
cònjuges més 1 fill menor de 16 anys
Abonament temporada familiar  113,00 €
cònjuges més 2 fills menor de 16 anys
Abonament família nombrosa  130,30 €

PREUSCURSETS NATACIÓ AQUAGYM
Cursets de natació infantil
De l’1 al 31 de juliol d’11 a 12 h
De l’1 al 31 d’agost d’11 a 12 h
De dilluns a divendres
Grups: 3 a 6 anys  /7 a 12 anys / 13 a 17 anys
Els grups s’organitzaran en funció de l’edat i 
coneixements del nen/a

Curset de natació per adults: 
De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21 h

El preu dels cursets de natació
18,30 €/quinzena: abonats de temporada 
piscina o socis del poliesportiu 
30,45 €/quinzena: no abonats de la piscina ni 
poliesportiu

De l’1 al 31 de juliol
De l’1 al 31 d’agost

L’activitat d’aquagym tindrà un cost de: 
23,80 €/mes pels NO abonats al poliesportiu
11,50 €/mes pels socis del poliesportiu

Dimarts i dijous de 20.15 a 21 h
Tots els cursos o activitats aquàtiques han de presentar un mínim 
d’inscripcions per poder-se realitzar i tenen places limitades.

Data límit d`inscripció, dos dies abans de l’inici dels cursos pels nens 
nous i cinc dies abans pels inscrits a cursos anteriors.

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA CANONJA 
C/ Alcalde Maria Fons i Ciurana nº 1
43110 LA CANONJA ( Tarragona )
T 977 547 885
poliesportiu@lacanonja.cat

Poliesportiu La Canonja Poliesportiu Municipal La Canonja@PoliLaCanonja poliesportiulacanonja

Les piscines municipals també són un espai festiu 
durant la Festa Major d’estiu

Obert del 9 de juny  al 9 de setembre 
De les 12 a 20 h dies laborables
10 a 20 h dissabtes i festius

L’ús de tots els abonaments serà personal i intransferible 
quedant prohibit compartir-lo o utilitzant-lo per qualsevol 
persona que no sigui la titular. L’ús no adequat dels abona-
ments suposarà la retirada de la targeta d’accès
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Manon Lescaut 
al Liceu a la 
Fresca

Els divendres de juliol, 
Surt a la Fresca

La revetlla de Sant Joan

Divendres de juliol, calor, vespre, arriba de nou el temps de sortir a la fresca. 
L’Ajuntament de la Canonja mitjançant el Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart patrocina i prepara un programa d’actes on, de ben segur, tothom 
trobarà aquella opció que l’empenyerà a sortir a la fresca, els divendres a 
dos quarts d’onze de la nit.

Dia 6 a la plaça de la O
El Surt a la Fresca comença amb “A l’ombra dels fusells”, un acte que atorga 
el protagonisme a les dones, de fet, ens convida a escoltar a les dones, a 
aquelles que, més enllà dels fusells han creat la història. La Maria Jover i 
la Joana Romero ens presenten un recorregut per textos de dones que van 
viure la Guerra Civil i l’exili. Entrevistes, discursos, poemes, diaris, vivènci-
es que relaten el dia a dia d’aquestes dones, les seves inquietuds, desitjos, 
mancances, voluntats, pors, anhels... Dones que van crear malgrat el temps 
històric que van viure, que han deixat petjada en tots nosaltres, el seu llegat 
a les futures generacions. A partir de les 7 de vespre i fins l’inici de l’acte 
romandrà obert el refugi de la plaça de la O per a la seva visita.

Dia 13 a la plaça del Castell
Es pot parlar de música de proximitat? De ben segur que sí. En el cas de la 
cambrilenca Bali Cejas, caminarem entre la rumba, el flamenco i el pop, que 
ens transmetrà de manera vital. Les seves lletres parlen del dia a dia, de les 
alegries, dels bons moments i també, de les decepcions.

Dia 20 a la plaça Catalunya
És el moment de l’humor, de “La noche de Parrado”. Víctor Parrado arriba a 
la Canonja per compartir la seva bona energia i la visió positiva de la vida. 
Es tracta d’un monologuista somiador, dinàmic i proper, d’aquelles persones 
que et donen conversa a un ascensor, es desperta content un dilluns al 
matí, o sempre porta un somriure dibuixat a la seva cara. En definitiva, una 
persona positivament insuportable, que per sobre de tot, ens farà riure molt.

Dia 27 a la pista esportiva de l’escola
El darrer Surt a Fresca és una proposta que va més enllà de la música, “Tan-
go i algo más”. Un show on destacats músics i ballarins, capitanejats per la 
veu de Gabriel Vallone ens porten el tango a la Canonja. La seva actuació 
repassa composicions de diferents èpoques amb interpretacions que no 
deixaran a ningú indiferent. El repertori inclou temes clàssics però també 
d’autoria pròpia.
Una programació d’estiu amb la que l’Ajuntament de la Canonja té la volun-
tat de consolidar el Surt a la Fresca com el festival d’estiu del nostre poble, 
amb la pretensió d’obrir tot un ventall de possibilitats a l’oci del mes juliol. 
Recordeu apuntar-vos-ho al vostre calendari. Tots els divendres de juliol, a 
dos quarts d’onze de la nit. Tots els actes són gratuïts.

La regidoria de Festes torna a comptar amb la col·laboració del Motor Club 
la Canonja i dels diables del poble per organitzar els diferents actes per la 
revetlla de Sant Joan i portar la Flama del Canigó a les fogueres de la Canonja.

Recordem que aquesta nit, cal tenir especial cura amb el ma-
terial pirotècnic i prendre les mesures de precaució adients. Per 
seguretat, està prohibit llençar petards o qualsevol material 
pirotècnic a la plaça Catalunya durant tota la nit.

ACTUALITAT

Amb la finalitat d’ampliar la cultura operística, el Gran Teatre del Liceu orga-
nitza enguany una nova sessió del seu programa “Liceu a la Fresca” on cada 
cop més localitats catalanes gaudeixen d’aquest art que és l’òpera.

L’obra triada en aquesta ocasió és Manon Lescaut. Estrenada a Torí el 1893, 
va ser el primer gran èxit de Giacomo Puccini. Al llarg dels quatre actes que 
l’integren, Manon Lescaut narra l’ascensió i la caiguda de la jove Manon.

L’Ajuntament de la Canonja, un any més, s’ha sumat a aquest esdeveniment 
que podrem gaudir al replà de l’església el proper dissabte dia 16 de juny a 
les 10 de la nit.
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Els joves de la Canonja ja poden sol·licitar 
els ajuts per al pagament del lloguer 

L’alumnat de batxillerat 
celebra la festa de graduació
Un any més hem celebrat la festa de graduació de l’alumnat de batxillerat. 
El passat 24 de maig, alumnes, familiars, professorat i regidors de l’Ajun-
tament de la Canonja vam omplir el gimnàs del nostre centre per tal de 
compartir plegats aquest acte.

Els professors Núria Martorell i Domingo Rambla van fer les presentaci-
ons i van anar conduint la vetllada, que va comptar amb parlaments de les 
personalitats presents: el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, 
Salvador Ferré, la regidora d’Ensenyament, Lucía López, la Directora, Cristina 
Gispert, i la Presidenta l’AMPA, Eugenia Beas. Així com els representants dels 
alumnes. Vam gaudir de l’actuació musical de la Yaiza Nuñez de 3r ESO; els 
vídeos de fotografies ens van fer recordar i reviure els anys i les experiències 
viscudes a l’Institut. A més a més, es van donar premis als millors expedients

Cap al final de l’acte, els estudiants van rebre les orles, un record del seu 
pas pel centre, i es van fer les fotos de grup. I, els tutors Domingo i Carmen 
Barroso van rebre un regal per la seva gran tasca com a tutors.

Finalment, tots els assistents van poder gaudir d’un pica-pica preparat per 
l’AMPA. Aquest va ser un espai per a compartir converses i gratitud entre alum-
nes, famílies i professorat. La festa esdevingué una celebració de les vivències 
dels anys d’institut i un reconeixement a l’esforç i a la dedicació de tots.

Enhorabona i molts d’èxits per al futur!  IES Collblanc 

Trobareu tota la informació a 
“tràmits i serveis” de la pàgina 

web www.lacanonja.cat 

L’Ajuntament de la Canonja va aprovar la concessió de subvencions a perso-
nes joves per al pagament del lloguer i ja està obert el termini per demanar 
l’ajut, que finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

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.

Les sol·licituds es presentaran a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana 
(OMAC), al c/ Raval, 11, en el model normalitzat confeccionat a aquest efec-
te, disponible a les mateixes oficines i a la pàgina web municipal.

El Consell Comarcal també ofereix un ajut al lloguer
El Consell Comarcal del Tarragonès també ha obert el termini, fins 
el 29 de juny, per presentar les sol·licituds per les subvencions per 
al pagament del lloguer per a l’any 2018. Aquesta subvenció està 
destinada a totes les persones, sense limitació per edat, que siguin 
titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el 
seu domicili habitual, i que no paguin més de 450€ mensuals en 
concepte de lloguer. Tota la informació a:

http://tarragones.cat/habitatge/ajuts-al-lloguer-2018 

http://www.lacanonja.cat/tramits-i-serveis
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Boella River:
History and Nature 

Aquest estiu, 
res no ens atura

Del 15 al 29 de juliol es torna a dur a terme el Camp de Treball Internacional 
“Boella River: History and Nature”. L’objectiu principal d’aquest camp, que 
porta cada any una vintena de joves de tot el món al nostre poble, és la 
restauració de l’entorn natural de la riera de la Boella. A més a més, es tre-
ballarà per donar un ús a les canyes extretes a la riera, tot fent tallers de 
bioconstrucció i fomentant l’esperit didàctic cap a la població local. També 
es faran excursions, sortides i activitats per a conèixer l’entorn natural.

El Camp de treball l’organitza l’entitat La Canonja 3 – Poble, paisatge i sos-
tenibilitat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja.

“Res no ens atura!!!” Aquest és el lema que es farà servir aquest estiu pel 
casal de joves del Punt d’Informació Juvenil (PIJ), l’Estiu Actiu.

Quatre intenses setmanes del mes de juliol realitzant diferents activitats 
de descoberta, gimcanes, excursions, sortides en btt, esports... sempre 
acompanyades de molta energia i àmplies rialles. I tres dies d’acampa-
da, aprofitant l’entorn natural per gaudir de les diferents activitats que 
l’equip educatiu està dissenyant.

“Qüestions quotidianes” és el tema que enguany s’ha escollit com a centre 
d’interès per englobar les activitats dels Espais Culturals Familiars de la Gent 
Gran Activa, que es realitzen entre maig i juny, i que acabaran amb la tradici-
onal festa de fi de curs el 18 de juny. 

Les activitats s’iniciaren amb una xerrada, a càrrec d’Ana Reyes, de DUI la 
Canonja i Conxita Muñoz, d’Atenció a l’usurari de Bonavista, per facilitar la 
utilització de l’eina informàtica “La Meva Salut”, del Servei Català de la Salut, 
un espai digital que permet a la ciutadania disposar de la seva informació 
personal de salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits i consultes.

La següent activitat va ser el cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula ”No 
soy un hombre fàcil” d’Eléonore Pourriat, que va finalitzar amb un debat-cafè.

La sortida cultural, que mai falla en el marc dels Espais Familiars, va ser per 
gaudir de la nova producció de la Sala Trono, “Al sostre” de Nigel Planer i 
protagonitzada per Pau Ferran i Oriol Grau.

En el taller de massatge, la fisioterapeuta Merche Ortega va donar consells per 
a dur a terme massatges terapèutics sobre com preparar la pell abans d’un 
massatge, les maniobres bàsiques, les contraindicacions, la higiene postural i 
els tipus d’olis utilitzats.

El 28 de maig, la taula rodona “Qüestions quotidianes” va tractar temes tan 
rellevants com la desigualtat en les tasques i cures dels familiars a càrrec de 
l’educadora social, Laia Espina; la importància de l’estimulació cognitiva, a càr-
rec de la professora de Psicologia de la URV i UOC, Yolanda Almagro; l’afectivi-
tat i la sexualitat després de la jubilació, a càrrec de l’integrador social i màster 
en sexualitat, Lluís Romero; i les polítiques d’igualtat a l’empresa a càrrec de 
Jordi Martí, Cap de Recursos Humans de Clariant España. 

Al mes de juny, se celebrarà l’exhibició de gimnàstica, la sessió de tai-txi i la 
festa de fi de curs.

SERÀ NOTÍCIA

Activitats informatives, 
saludables, d’oci i culturals als 
Espais de la Gent Gran  
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Nova edició del programa 
d’aprenentatge cooperatiu 
a l’Escola d’Adults

L’Ajuntament de la Canonja 
serà una de les entitats 
participants en el PECT TurisTIC 
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L’efectivitat obtinguda en la primera experiència d’aquest projecte durant 
el curs anterior ha motivat emprendre de nou la seva emissió. Per això, a 
partir  del mes de maig i una vegada a la setmana, alumnes que assisteixen 
al curs de castellà oral i escrit per a estrangers formen parella amb alumnes 
voluntàries que participen en altres programes de l’Escola. 

El programa “Compañera, contigo leo y hablo: APRENDO” es basa en una 
relació on una alumna adopta un rol de tutora i l’altra, de tutoritzada, amb 
l’objectiu de reforçar l’aprenentatge de la lectura i d’incentivar l’expressió i 
comprensió oral.

Cada parella compta amb una carpeta personalitzada que inclou: 
Lectures adaptades al procés d’alfabetització de cadascú.

Textos breus i adaptats al nivell de comprensió per ser llegits per la tutora 
i que requereixen demostrar-ne la seva comprensió mitjançant preguntes. 

El tema que tracta el text promou  la posterior conversa ja sigui improvisa-
da o amb propostes suggerides.

L’alumna tutoritzada aprèn perquè rep l’ajuda individualitzada de la seva 
companya i, la tutora també aprèn perquè ensenyar és una manera d’apren-
dre i valorar. Cal destacar la bona actitud i disposició de totes les alumnes.

“Mamut”, és una de les actuacions que, dirigida per l’IPHES (Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social), es durà a terme en el marc del 
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) TurisTIC, liderat 
per la Diputació de Tarragona i que compta amb la participació de l’Ajun-
tament de la Canonja donant suport a aquesta actuació que repercutirà de 
manera molt positiva al nostre municipi.

 Aquesta acció pretén la creació i promoció de productes de tipus vivencial 
i educatiu entorn el turisme familiar vinculats a les troballes als jaciments 
arqueològics del Barranc de la Boella, de gran rellevància científica per la 
seva antiguitat. Partint d’un patrimoni prehistòric, es generaran productes i 
serveis turístics, així com activitats didàctiques i educatives.

El (PECT) TurisTIC en família és el projecte finançat al 50% pels fons euro-
peus de desenvolupament regional FEDER i liderat per la Diputació de Tar-
ragona que integra diverses institucions sòcies de la demarcació. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és generar competitivitat, creixement i nova ocupació 
directa i indirecta, convertint les destinacions turístiques de la Costa Daura-
da i de Terres de l’Ebre en referència innovadora global de turisme familiar. 

La signatura del conveni es va dur a terme el passat 7 de maig en un acte 
celebrat al Palau de la Diputació on van assistir representants de les entitats 
participants.

La Canonja ha obert un parc caní dedicat a l’agility al Camí Vell de Reus, i 
l’Ajuntament ja té previst d’instal·lar-ne un de nou en una altra zona del poble.

El parc del Camí Vell de Reus es tracta d’un espai de 400 metres quadrats que 
s’ha dissenyat com una àmplia zona dedicada a l’esbarjo de gossos. Es divideix 
en dos espais diferenciats, un dedicat a la pràctica de l’agility, un divertit i 
gratificant esport on el gos ha de superar una sèries d’obstacles (salts, túnels, 
passarel·la, rampa, balancí, etc.) guiat pel seu amo, i l’altra dedicat al lliure 
moviment dels gossos, sense necessitat d’haver d’anar lligats amb la corretja. 
Els dos espais disposen d’una tanca perimetral, amb una doble porta de segu-
retat, una font i papereres.

L’Ajuntament ha invertit un total de 24.000 euros en aquest parc caní, un 
equipament molt demanat pels veïns que volien disposar d’un espai al mu-

nicipi on poder passejar els gossos deslligats. El parc disposa d’un cartell a 
l’entrada amb les normes d’ús per tal de conservar en bones condicions la 
instal·lació i que tothom pugui gaudir amb les seves mascotes.

La Canonja ja té parc Agility i en tindrà un de nou



15

Amb l’arribada de la calor el Casal d’Infants tanca les portes i, el dilluns 25 
de juny, arranca el Casal d’Estiu municipal. Seran 7 setmanes d’activitats, ta-
llers, aigua, sortides i moltes aventures per tots aquells infants que vulguin 
viure un estiu màgic amb les temàtiques “El Bosc Encantat” pels petits i de 
“El Senyor dels Anells” pels més grans. I, durant el mes de juliol, els joves 
també tindran el seu espai estiuenc amb l’Estiu Actiu del PIJ.

El Casal d’Infants, es va acomiadar amb la tradicional cloenda de fi de curs. 
Una tarda de diversió, jocs i música a la plaça Catalunya. Els infants i famí-
lies van poder realitzar diverses activitats, proves i jocs, així com gaudir d’un 
berenar popular i d’una estona de música. 

Com cada any, és va realitzar el concurs de pastissos entre les famílies del 
casal i es va aprofitar l’ocasió per presentar el nou logotip del Casal d’In-
fants, dissenyat a partir d’un concurs d’idees entre els propis infants i joves 
de l’espai

El 17 de juny torna la cursa solidària 10 K i 5 K. La cursa, que ja s’ha fet 
un forat a l’extens calendari de curses populars, s’ha convertit en un acte 
esportiu i solidari, destinant tots els beneficis de la cursa a l’associació d’in-
fants amb càncer, AFANOC.

Aquesta 8a edició, organitzada pel Club Excursionista la Canonja, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, afegeix la possibilitat de fer el 
circuit caminant per augmentar encara més l’enorme èxit de participació en 
les curses de promoció de les edicions anteriors.

La peculiaritat d’aquesta cursa es manté i el recorregut segueix sent un 
circuit urbà de 5 quilòmetres pel centre del poble, amb la sortida i arribada 
davant el poliesportiu municipal, i els corredors que volen completar la 10 
K hauran de fer 2 voltes.

SERÀ NOTÍCIA

El ple de març acorda l’eliminació de la 
taxa per la tramitació d’obres menors
En el ple celebrat el passat 28 de març, entre d’altres qüestions, es donà 
compte de la liquidació del pressupost del passat exercici 2017. Un any més 
els comptes municipals tanquen els números en positiu. El romanent de tre-
soreria per a despeses generals ajustat importa 6.473.994,16 euros. Atès que 
l’Ajuntament no té deute viu, un cop descomptat el mínim de tresoreria resta 
un romanent de 4.702.797,56 € de lliure disposició del que 1.457.599,02€ 
tenen la seva utilització limitada a despeses financerament sostenibles.

La gestió i control de la despesa corrent i l’alt índex de recaptació efectiva 
que presenten els ingressos municipals han permès aquest resultat. Aquest 
romanent positiu permetrà fer front a noves inversions sense haver de recór-
rer al crèdit i a ampliar serveis als ciutadans com també iniciatives i accions 
de caràcter social.

El ple també va aprovar el pla econòmic i financer per als exercicis 2018-2019.
Dins dels punts de l’àrea economicofinancera també es va acordar la modifi-
cació de l’ordenança fiscal número 8, reguladora dels drets i taxes per la tra-
mitació de llicències i per la prestació de serveis 
urbanístics, de manera que les obres menors 
quedaran subjectes a comunicació però esta-
ran exemptes del pagament de taxes.

En un altre ordre de coses, els plenari va apro-
var la proposta de canvi de denominació del 
carrer “H” del pla parcial 16, que uneix el Carrer Rec de Bardina i la Rambla 
de les Garrigues (on s’està construint el nou consultori mèdic), que passa a 
anomenar-se avinguda de Tarragona.

El carrer “H” 
passa anomenar-se 
avinguda de 
Tarragona

Arriba l’estiu 
al Casal amb 
nova imatge

Cursa 10 K, 
esport i solidaritat



16

Tots som la Canonja, tots som catalans

La Canonja, com Catalunya, és terra d’acollida, 
de convivència en llibertat i de pau amb pluralis-
me. Som un sol poble. Aquí mai hem preguntat a 
ningú on ha nascut, ni amb quina llengua parla 
amb els seus fills. Així ha estat, així és, i així serà 
sempre. Per tant, lògicament, hem rebut amb pre-
ocupació la designació del senyor Quim Torra com 
a nou president de la Generalitat. Respectem, com 
no podia ser d’una altra forma, que el senyor Torra 
hagi rebut el suport d’ERC i la CUP per assolir una 
majoria parlamentària que, d’acord amb el nostre 
ordenament democràtic, del nostre Estatut i de la 
Constitució, l’ha permès ser investit president.

Tot i això els socialistes lamentem i no compar-
tim en absolut el pensament etnicista del senyor 
Torra expressat durant anys a les xarxes i a mit-
jans de comunicació digitals. Unes opinions que 
parlaven d’un presumpte ADN “dels autòctons”, 
que havia “mutat” amb les intoxicacions “dels de 
fora”. El discurs clàssic del nacionalisme excloent 

que vindria a dir això: primer estàvem “els d’aquí” 
i tot anava bé, fins que van venir “els de fora” i 
aleshores ho van contaminar tot i van arribar els 
problemes. Unes afirmacions que, n’estic segur, 
no comparteixen la immensa majoria d’indepen-
dentistes. I és cert que Quim Torra s’ha disculpat 
però no tenim clar si s’ha disculpat d’haver-ho 
escrit o realment s’ha disculpat de pensar-ho. 
Continua pensant el mateix? En tot cas el senyor 
Puigdemont ha decidit nomenar com a successor 
al senyor Torra i les seves raons tindrà, molt em 
temo que sigui tan sols per seguir atiant l’enfron-
tament total amb les institucions de l’Estat i, con-
seqüentment, allargar el desastre actual. Un nou 
error que se suma a llarg llistat de despropòsits.

Tanmateix, el senyor Torra ara és president de la 
Generalitat i jutjarem les seves intencions pels 
seus fets. Esperem que la formació del nou go-
vern serveixi per desencallar molts dels temes 
que ens afecten i que estan paralitzats com per 
exemple la posada en funcionament del nou CAP. 
De fet, hi ha molt a parlar perquè el mateix Parla-
ment està en stand-by des de l’estiu passat quan 
els independentistes van decidir posar “rumb de 
col·lisió” i van suspendre les comissions parla-
mentàries. No podem viure instal·lats en aquesta 
paràlisi permanent...

Hem de rectificar dels molts errors que s’han 
comès. Deixar de construir castells de sorra i bu-

far ampolles de sabó. Acabar amb aquesta divisió 
profundíssima entre catalans a la què ens han 
portat alguns. Deixar enrere aquestes concep-
cions excloents que defineixen com a “anormals” 
allò que no consideren propi. La d’aquells que 
afirmen que els que no pensen com ells ja som 
“feixistes” només per discrepar del cànon que ens 
volen imposar. El camí de les aventures insensa-
tes ja veiem a on ens ha portat... 

En tot cas els socialistes volem deixar clares dues 
afirmacions essencials: 
Primera, que cap canongí o canongina s’ha de 
sentir amenaçat en la seva identitat i les convic-
cions democràtiques. Ningú us farà fora d’enlloc. 
Aquest és el vostre, nostre, poble i cap dogmàtic 
excloent aconseguirà dividir una societat com la 
nostra, modèlica en la seva pluralitat i orgullosa 
del seu tarannà divers i integrador.

Segona, el nostre alcalde Roc Muñoz no defallirà 
a l’hora de demanar a la Generalitat, o al Govern 
de l’Estat, les inversions que ens corresponen tant 
pel pes de la nostra població com pel dinamisme 
del nostre teixit econòmic. No som més catalans 
que ningú però tampoc som ciutadans de sego-
na. I a l’hora de treballar i aixecar un poble ningú 
ens pot donar lliçons de res perquè a nosaltres 
ningú ens ha regalat res. El nostre èxit no està 
designat pel dit de ningú sinó pel treball de mol-
tes generacions de canongins i canongines. 

Salvador Ferré
Budesca

La nostra indústria

Recentment, els pares i mares de la Canonja 
hem rebut de mans de l´AMPA l’oportunitat de 
participar en una penell extern promocionat 
per l’empresa química BASF, on se’ns demanava 
la nostra opinió sobre la visió i l’interès que 
desperta en nosaltres la seva activitat.

Des del nostre partit, sempre hem defensat el 
desenvolupament del sector industrial. Pensem 
que és una de les bases més sòlides i importants 
sobre la que es construeix el creixement 
empresarial i social de qualsevol territori. 
Al Tarragonès, concretament, tenim molt 
present que el sector industrial conjuntament 
amb el sector turístic i portuari, són els pilars 
fonamentals que sustenten la nostra economia. 
La seva constant inversió en I+D i la contínua 
recerca de nous procediments i matèries, ens fa 
obtenir com a benefici una zona situada en el 
mapa com a referent per a futures inversions. 
Tot el que ens aporta a nivell econòmic de 
manera directa també ve acompanyat d’altres 

contribucions positives que, de manera 
paral·lela, afavoreixen a la població, com ara 
l’oferta laboral que ofereix als ciutadans, o la 
col·laboració empresarial que ofereix al altres 
sectors com el de serveis, i a altres empreses que 
acaben obtenint els seus beneficis de manera 
directa o indirecta mitjançant contractes o 
subcontractes de col·laboració.

No obstant, el fet que entenguem la indústria 
com a necessària pel nostre territori i per a la 
nostra economia, aquí sí que és veritat que el 
“a qualsevol preu” no val. Tots som conscients, 
del greu problema de contaminació ambiental, 
acústica, lumínica, etc. que sofrim els que hi 
vivim més a prop, i a vegades no tan a prop... Si 
la indústria es necessària pels canongins, la seva 
salut i cura per la naturalesa i l’entorn també 
ho és. 

Afortunadament tenim zones com el Mur 
Verd i associacions ecologistes que vetllen 
pel medi ambient i que mitiguen una mica 
els efectes de les nostres químiques, però 
tot i amb això l’impacte de la indústria sobre 
l’ecosistema de la zona no passa desapercebut. 
Problemes com l’ocupació dels seus espais 
vitals, la utilització dels recursos naturals i la 
generació de residus contaminats són danys 
colaterals latents que patim i que no se’ls està 
donant l’atenció que mereix. L’impacte de la 
indústria hauria d’estar molt més equilibrat 

a la balança del “què suma i què resta” de la 
seva activitat al nostre territori. Si bé tenim 
present que no podem prescindir d’aquest 
sector, des d’aquí fem una crida, aprofitant 
que se’ns ha demanat la nostra opinió, perquè 
el futur industrial vagi determinat per noves 
polítiques mediambientals que protegeixin el 
nostre entorn: un paisatge menys contaminat, 
on s’integri més l’horitzó químic, es dugui a 
terme una adaptació lumínica per tal de reduir 
l’impacte visual que causa aquest entramat 
de llums. Una zona amb nivells d’emissions 
de gasos inferiors i més en consonància amb 
els recomanats per normatives europees. O la 
implantació de nous sistemes de purificació 
d’aigües residuals i olors que redueixin l’impacte 
que provoca en el nostre entorn i, sobretot, que 
afecta a la fauna i flora autòctona, cada vegada 
en risc d’extinció major.

En definitiva, pensem que si les indústries del 
nostre entorn podrien aplicar moltes mesures 
que reduïssin la bretxa entre desenvolupament 
industrial i respecte pel paisatge i la natura del 
seu entorn. Països com Suïssa, i gairebé tots els 
nòrdics europeus, ens porten molt avantatge en 
aquest àmbit, intentar apropar-nos de mica en 
mica al seu nivell hauria de ser la nostra fita. 
Aconseguir aquest equilibri, no només farà que 
l´economia pugui avançar al ritme que volem, 
sinó que a més ho pugui fer en perfecte equilibri 
i harmonia amb la cura del planeta.

Montserrat 
Tomàs Macias
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Aquest article l’hauria de poder fer una en-
titat de la Canonja

Participar en l’opinió, tan senzill com això és 
el que van demanar fins a onze entitats de la 
Canonja a la Regidoria de Comunicació social 
i Participació ciutadana. Participar a través de 
la publicació de les seves notícies, la seva actu-
alitat i, per què no, la seva opinió, a la revista 
municipal que teniu a les vostres mans.

Les entitats signants de la petició (Agrupament 
Escolta i Guia Bisbe Borràs, Assemblea Nacio-
nal Catalana – La Canonja, Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes de l’Institut Collblanc,  Aso-
ciación de Vecinos La Unión del Sector Norte, 
Ateneu Popular la Mina, Càritas Parroquial La 
Canonja, Club Excursionista La Canonja, Col-
lectiu de Dones de la Canonja, Centre d’Estu-

dis Canongins Ponç de Castellví, La Canonja 3 
– Poble, Paisatge i Sostenibilitat i l’Orfeó Ca-
nongí), demanaren una cosa tan simple com 
que l’Ajuntament reservi un espai per elles en 
l’edició bimensual de la revista del poble.

Però aquesta petició va topar amb la norma 
no escrita que diu que a la revista municipal 
només s’hi publiquen informacions d’allò que 
té a veure amb l’Ajuntament i les seves col·la-
boracions. Algun dia ens haurem de preguntar 
per què a vegades es publiquen notícies inte-
ressades, però que presumptament no tenen 
res a veure amb l’Ajuntament.

La revista municipal no ha de ser un instru-
ment de l’Ajuntament per explicar què fa i dei-
xa de fer, ni un espai de propaganda electoral 
dels partits polítics que tenim representació, ni 
només una agenda d’actes de l’Ajuntament i 
de les entitats que tenen capacitat de previsió 
a dos mesos vista de les seves activitats. La re-
vista municipal ha de ser l’expressió del poble, 
amb tots els seus matisos.

Si la revista municipal es redacta, es dissenya, 
s’imprimeix i reparteix amb el pressupost mu-

nicipal de tots els canongins i canongines, uns 
12.000 € anuals, no hi hauríem de tenir tots i 
totes el dret a participar-hi? Hi podem posar 
criteris de publicació, però entenem que mai 
hem de vetar el dret a publicar-hi.

Què ens fa diferents als portaveus dels grups 
polítics que tenim representació al Ple, d’un 
president o presidenta d’una entitat de la Ca-
nonja? Al meu entendre, no ens diferencia res 
i, per tant, haurien de tenir el mateix dret que 
jo a publicar en aquesta revista.

Tallant l’exercici de la lliure expressió en un es-
pai del poble, com la revista municipal, supo-
sa limitar clarament la seva activitat i la seva 
capacitat de creixement i difusió. Sembla que 
això és el que pretén l’Ajuntament del nostre 
poble, tallar les ales a l’associacionisme canon-
gí, absorbint progressivament la seva activitat 
i limitant-ne la seva llibertat d’actuació. Segu-
rament els darrers mandats de l’Ajuntament 
s’hauran caracteritzat per haver “construït” el 
poble, però alhora li hauran buidat l’ànima. I 
un cop la Canonja no tingui ànima, les entitats 
no tindran raó d’existir. Està ben clar que tenim 
maneres molt diferents de veure les coses.

Vencer lo malo

Tenemos que ejercer una buena resistencia 
para no ser vencidos por la, cada vez más 
emergente, imposición de lo malo en nuestra 
sociedad. Cuando el hombre bueno se rinde 
ante el malvado, se contamina como un río al 
que se arrojan desperdicios.

Vivimos tiempos muy convulsos. Muchos de los 
que conforman nuestra sociedad son injustos, 
perversos, corruptos, interesados, irresponsa-
bles, egocéntricos, dañinos y egoístas. Inten-
tan influir en el resto desde sus posiciones de 
poder, contagiando y contaminando. Este tinte 
sombrío y oscuro se desliza sutilmente sobre 
todos los estamentos de la sociedad, y lo que 
es peor llegando, incluso, a lo más tierno de 
ella, la infancia y la juventud. Las redes sociales 

y determinados medios de comunicación tra-
bajan para ello, sin escrúpulos ni conciencia, 
a una velocidad de vértigo y sobre el campo 
de cultivo que ofrece la pérdida de valores. Los 
resultados están siendo escalofriantes, y no 
pueden ser nuestros jóvenes los que sufran las 
consecuencias. El futuro se puede tornar bien 
oscuro.

Gracias a Dios que cada mañana despertamos 
a un día nuevo claro y luminoso, a una nueva 
oportunidad, y con la convicción de que son 
muchos más los buenos que los malos. No nos 
dejamos vencer, somos reflexivos, críticos, to-
mamos conciencia en cada situación y sabe-
mos alejamos de la toxicidad de la inmoralidad 
y demás afectaciones negativas. Entre todos 
nos esforzamos en conseguir de La Canonja 
un lugar donde vivir, donde lo que prima es 
la buena, amable y cariñosa convivencia. Los 
mayores son ejemplo a los más jóvenes del es-
fuerzo conjunto por levantar una sociedad tra-
bajadora, luchadora y donde nos consolamos 
unos a otros en los momentos de dificultad. 
Ahí estamos, respetándonos y ayudándonos. 
La Canonja es tranquila. Descansamos del 
estrés y de la rapidez. Nuestro Ayuntamiento 

se esfuerza para que nuestras calles queden 
bonitas para dar buenos paseos, que los niños 
disfruten en sus parques, que se circule despa-
cio, que no falten espacios para la conviven-
cia y el disfrutar juntos, excelentes festejos y 
buenos servicios. Pero lo mejor de La Canonja 
es cada uno de sus habitantes, se llora juntos, 
se ríe juntos y la amabilidad se alza en cada 
saludo, aunque no hayas tenido la oportuni-
dad de conocerle. Vencemos cada día lo malo, 
nuestras aguas son cristalinas y frescas, bajo 
un día luminoso y brillante. 

Seguiremos aportando para seguir constru-
yendo este lugar donde vivir, que nuestros 
jóvenes no echen a faltar nada en su pueblo, 
que los niños disfruten con una buena varie-
dad de actividades, que los mayores estén bien 
atendidos, que el aire que respiramos esté bien 
controlado y limpio, y que todos estemos tran-
quilos porque nuestras necesidades de edu-
cación y sanidad están cubiertas. Y estaremos 
trabajando para ello mientras tú lo necesites y 
nos quieras.

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira

Joan Pons
Solé

PORTAVEUS
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Les votacions dels Pressupostos Participatius 
permetran dur a terme sis propostes a la Canonja
La segona edició dels Pressupostos Participatius que ha posat en marxa 
l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Canonja ja té resul-
tats. El 26 d’abril, es va dur a terme l’escrutini de les votacions, per part del 
secretari municipal, i van sortir escollides sis propostes de les tretze que 
havien passat la validació per part dels tècnics.

La proposta que va obtenir més vots va ser les millores al pati de l’escola 
encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure, amb un total de 
78 vots. La segona, instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la 
Plaça Ernest Lluch, amb 61 vots. La tercera fa referència a la canalització 
d’aigües al camí de la Creu, darrere de l’Escola la Canonja, amb 59 vots. La 
quarta proposta que es durà a terme serà la implementació d’una aplicació 
mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències relatives a la via 
pública a l’Ajuntament (42 vots). Un cop arribats a aquest punt la següent 
proposta amb més vots era la que feia referència a la instal·lació d’elements 
de protecció a l’enjardinament de la Rambla de les Garrigues, però el seu 
cost de 90.000 euros suposava excedir el límit establert en les bases del 
procés dels Pressupostos Participatius que establia un màxim de 200.000 
euros. Per tant van fer un salt a la següent proposta que és la instal·lació 
de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure en un parc, amb 30 vots i 
per últim la instal·lació de sis taules interpretatives del paisatge per tal 
d’identificar els principals elements geogràfics i naturals que s’observen a 
l’horitzó, amb 17 vots.

El cost econòmic total d’aquestes propostes ascendeix a 188.500 euros, per 
tant no supera el límit establert dels 200.000 euros. 

Enguany la participació no ha estat tan elevada com l’any passat i s’ha 
aconseguit una participació del 3,38%. D’un cens de 4.780 han votat 162 
persones. D’aquests vots hi va haver 157 vots vàlids i 5 nuls. “Suposo que la 
novetat de l’any passat va ser condicionant a l’hora d’obtenir una elevada 
participació i enguany no s’han aconseguit tants vots, però el cas és que ens 
sentim satisfets de la resposta dels canongins i celebrem que hagin pogut 
sortir escollides tantes propostes”, ens comenta el primer tinent d’alcalde i 
regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Ferré.

El dia 7 de maig, es va celebrar la sessió de retorn per tancar el procés 
del 2018 amb la presentació pública dels resultats i mostrar les propostes 
guanyadores. A l’acte hi van assistir l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, el 
primer tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Salvador Ferré, i la Cap de 
projectes del gabinet CERES, Coia Poblet.

Durant la sessió, l’alcalde va avançar a grans trets com es desenvoluparan 
les sis propostes guanyadores i la Coia Poblet va explicar les estadístiques 
del procés en una edició que, tot i que no ha assolit rècords de participació 
com va succeir l’any passat, ha rebut l’acceptació dins els estàndards habi-
tuals de les primeres edicions de Pressupostos Participatius.

EN
 BL

OC

ORDRE VOTS OBTINGUTS NÚM. PROPOSTA COST APROX. COST ACUMULAT. OBSERVACIONS

1 78  33 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure. 25.000 € 25.000 € SELECCIONADA

2 60 56 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la Plaça Ernest Lluch. 60.000 € 85.000 € SELECCIONADA

3 59 36 Canalització d’aigües al Camí de la Creu, darrere de l’Escola la Canonja 30.000 € 115.000 € SELECCIONADA

4 42 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 € 205.000 € Fa excedir el límit de 
200.000 €

5 42 55 Implementació d’una aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidèn-
cies relatives a la via pública a l’Ajuntament.

8.000 € 123.000 € SELECCIONADA

7 40 69 Arranjament de l’asfaltat de diferents carrers, que presenten deteriorament, del Sector 
Nord. 

90.000 € 213.000 € Fa excedir el límit de 
200.000 €

8 37 44 Arranjament i millora del Camí de les Pletes (millora del paviment, il·luminació , delimi-
tació i senyalització)

100.000 € 223.000 € Fa excedir el límit de 
200.000 €

9 30 41 Instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) en un parc 35.000 € 158.000 € SELECCIONADA

10 17 46 Instal·lar sis taules interpretatives del paisatge per tal d’identificar els principals ele-
ments geogràfics i naturals que s’observen a l’horitzó.

30.500 € 188.500 € SELECCIONADA

11 15 58 Instal·lació de sis elements/plafons informatius per a la col·locació de cartells de les 
entitats

 15.000 € 203.500 € Fa excedir el límit de 
200.000 €

12 11 47 Instal·lació d’una pantalla digital informativa a l’entrada del cementiri per tal de facili-
tar la localització dels nínxols

25.000 € 213.500 € Fa excedir el límit de 
200.000 €

13 4 40 Dotar de micròfons i càmera la sala de plens de l’ajuntamen 50.000 € 238.500 € Fa excedir el límit de   
200.000

RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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AGENDA
FINS EL 2 DE JULIOL

Període de cobrament de l’impost de béns 
immobles urbans; impost de vehicles tracció 
mecànica; taxa de recollida i eliminació 
d’escombraries; guals i cementiri.

DE L’1 AL 5 DE JUNY

ECOVERD

DIMARTS 5 DE JUNY
ESPAIS CULTURALS I FAMILIARS DE LA GENT 

GRAN ACTIVA: 
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
HORA I LLOC: A les 11 del matí, al poliesportiu 
municipal

DIMECRES 6 DE JUNY

SENALLÓ DE CONTES 
amb Sherezade Bardají
HORA I LLOC: A les 5 de la tarda, 
a la Biblioteca Pública de la Canonja

DIVENDRES 8 DE JUNY

ACTUACIÓ DEL GRUP ANDARES
HORA I LLOC: A les 10 h de la nit, a la pista 
esportiva de l’escola

DISSABTE 9 DE JUNY

III TORNEIG 12 h FUTBOL SALA
HORA I LLOC:  De 10 h del matí a 10 de la nit, 
al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

FI DE CURS AMPA ESCOLA 
LA CANONJA
HORA I LLOC: Al vespre, a l’Escola la Canonja

DILLUNS 11 DE JUNY
ESPAIS CULTURALS I FAMILIARS DE LA GENT 

GRAN ACTIVA: SESSIÓ DE TAI-TXI
HORA I LLOC: 2/4 de 10 del matí; pl. Catalunya

DEL 15 AL 22 DE JUNY

EXPOSICIÓ LLAR D’INFANTS MARE DE 

DÉU DE L’ESPERANÇA
LLOC: Sala d’exposicions del Castell de Masricart
HORARI: De dilluns a divendres de 4 de la tarda a 
8 del vespre i els matins de dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 1.
INAUGURACIÓ: el 15 de juny, a les 5 de la tarda

DIVENDRES 15 DE JUNY

ROMERÍA EN HONOR DE LA 
VIRGEN DEL ROCÍO
HORA D’ARRIBADA A LA CANONJA: A partir de les 9 
del vespre

DISSABTE 16 DE JUNY

LICEU A LA FRESCA:

PROJECCIÓ DE L’ÒPERA 
MANON LESCAUT
HORA I LLOC: A les 10, al replà de l’església

DIUMENGE 17 DE JUNY

VIII CURSA 10 K - 5 K
HORA I SORTIDA: A les 9 del matí,  
al  Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

DILLUNS 18 DE JUNY
ESPAIS CULTURALS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA:

FESTA DE FI DE CURS
HORA I LLOC: A les 6 de la tarda, al Centre Cívic

DIJOUS 21 DE JUNY

ENTREGA D’ORLES 4t D’ESO
HORA I LLOC: A les 6 de la tarda, a l’Institut 
Collblanc

DIVENDRES 22 DE JUNY

FESTA DE FI DE CURS DE 6è
HORA I LLOC: A les 7 de la tarda, a l’Escola la 
Canonja

BERENAR FI DE CURS 
COL·LECTIU DE DONES
HORA I LLOC: A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic

DISSABTE 23 DE JUNY

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

DIVENDRES 29 DE JUNY

FI DE CURS LLAR D’INFANTS MARE 
DE DÉU DE L’ESPERANÇA
HORA I LLOC: a l’Escola la Canonja

DEL 2 DE JULIOL A L’1 D’AGOST

ESTIU ACTIU’18
PER A JOVES A PARTIR D’ESO FINS 

ALS 18 ANYS
INSCRIPCIONS: Fins el 15 de juny, al PIJ (c/ 
Raval, 25), de dimarts a dijous de 4 de 
la tarda a 8 del vespre i els divendres de 
5 a 9. 
PREU: Una setmana 22, euros. Una 
quinzena, 36 euros.

DIVENDRES 6 DE JULIOL

SURT A LA FRESCA: A L’OMBRA DELS 
FUSELLS. DONES QUE CREEN 
LA HISTÒRIA amb Maria Jover i Joana 
Romero
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de 
la O 

DIUMENGE 8 DE JULIOL  

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

DIVENDRES 13 DE JULIOL

SURT A LA FRESCA: RUMBA amb Bali 
Cejas
HORA I LLOC: A  2/4 d’11 de la nit, a la plaça del 
Castell

DIVENDRES 20 DE JULIOL

SURT A LA FRESCA: LA NOCHE DE 
PARRADO amb Víctor Parrado
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça 
Catalunya.

DEL 20 AL 22 DE JULIOL

FESTES DEL SECTOR NORD

DIVENDRES 27 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA:

TANGO Y ALGO MÁS
amb Gabriel Vallone
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 de la nit, 
a la pista esportiva de l’escola

L’AGENDA de juny i juliol de 2018



Surt a la 
fresca

LA CANONJA 2018

A l’ombra dels fusells.
Dones que creen la història. Amb 

Maria Jover i Joana Romero

La noche de Parrado 
Humor amb

Víctor Parrado
LLOC: a la plaça Catalunya

Rumba
amb Bali Cejas
LLOC: a la plaça del Castel

Tango y algo más 
amb Gabriel Vallone
LLOC: a la pista esportiva de l’escola

DIVENDRES 

6
de juliol

DIVENDRES 

20
de juliol

DIVENDRES 

13
de juliol

DIVENDRES 

27
de juliol

22.30 h

22.30 h

22.30 h

22.30 h

LLOC: a la plaça de la O

http://www.lacanonja.cat

