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El futur no és el 
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com

OFICINES
 Carrer Raval, 11   977 543 489
 De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h

 Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
 www.lacanonja.cat

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

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

dres de 9 a 14 h 
 ssocials@lacanonja.cat

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

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

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

Informació i inscripcions a les activitats  
 al carrer Raval, 8   ssocials@lacanonja.cat

CENTRE OBERT DE LA CANONJA
  Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
 977 545 018
 de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45 h
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 divendres de 10 a 13 h.
 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.
Horari Nadal: 21 de desembre i 2, 3 i 4 de gener de 
9 a 13 h. Del 24 de desembre a l’1 de gener, tancat.
 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 de Nadal: del 27 de desembre al 4 de gener 
de 9 a 13 h 
 jutjatdepau@lacanonja.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

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

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

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

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

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

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

BASE Gestió d’Ingressos

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

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat
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Feia molts anys que els canongins no sortíem al carrer per reivindicar, 
demanar o manifestar-nos per alguna cosa. Però fa uns dies ho vam 
fer, i ho vam fer perquè ja no podem més. Sota el lema “Volem el CAP 
ja” més de 300 persones vam recórrer els escassos metres que hi ha 
entre l’actual Centre d’Atenció Primària de l’avinguda Carrasco i Formi-
guera fins arribar al nou i flamant edifici de l’avinguda Tarragona que 
a hores d’ara continua tancat. El motiu de la reivindicació era exigir 
al Departament de Salut de la Generalitat que l’obri immediatament.

Per posar-los en antecedents explicaré que la reivindicació del nou 
centre d’atenció primària a la Canonja ja ve de fa molts anys. L’actual 
ambulatori resultava petit i no donava resposta a les necessitats de la 
nostra població. Per això, i després de vàries negociacions, finalment 
a l’any 2010 vam aconseguir signar un conveni amb el Departament 
de Salut de la Generalitat, que en aquells moments governava Marina 
Geli com a consellera, per construir un nou consultori al municipi. Les 
obres van començar sis anys després, concretament el novembre del 
2016, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament i adequats amb els ser-
veis necessaris per una instal·lació d’aquest tipus. Doncs bé, ara l’obra 
ja fa vuit mesos que ha finalitzat però el CAP no s’obre.

El motiu no és altre que la falta de recursos econòmics per dotar-lo 
de mobiliari i de l’equipament necessari per l’atenció al públic. És a dir, 
que després d’una inversió de més d’un milió i mig d’euros, ara no hi ha 
diners per acabar de posar taules i cadires. La veritat és que sembla un 
acudit o una broma de mal gust, però és la crua realitat que ens està 
tocant viure als canongins.

L’Ajuntament, davant d’aquest trist panorama, no podia quedar-se 
de braços creuats i va oferir al departament de salut la possibilitat 
d’avançar els diners per fer front a la despesa que representa moblar el 
CAP i d’aquesta manera poder-lo obrir quant abans millor. La resposta 
ens va sorprendre, ja que el Departament de Salut no es veia capaç de 
poder retornar els diners. Per tant, la conclusió és que tenim un nou 
consultori acabat però tancat.

Davant d’aquesta situació veig totalment lícit que els veïns i veïnes 
de la Canonja sortim al carrer per manifestar la nostra opinió i des de 
l’equip de govern d’aquest Ajuntament els hi donarem sempre suport i 
estarem al seu costat pel que faci falta. 

No ens cansarem de demanar el que és just!

Volem el CAP ja!

LA CANONJA INFORMA. Núm. 69, desembre 2018 i gener 2019

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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La Setmana de  
la Ciència apropa  
la ciència a la ciutadania
Del 9 al 18 de desembre la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
ha organitzat la 23a Setmana de la Ciència a Catalunya. 

En aquesta ocasió l’Ajuntament de la Canonja hi ha participat amb l’aporta-
ció de diferents activitats que han tingut lloc a l’escola, a l’institut, a l’hort 
de l’abeurador, al Castell de Masricart i l’empresa Dow.

En el conjunt de Catalunya, hi han participat 78 localitats amb un total de 
473 activitats, el que suposa un èxit que ens alegrem de compartir des del 
nostre poble. De la mateixa manera, compartim des de l’Ajuntament de la 
Canonja l’objectiu d’aquesta iniciativa, que no és altre que apropar la cièn-
cia i la tecnologia a la ciutadania, així que ja ens proposem col·laborar de 
nou amb la propera Setmana de la Ciència.
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Iniciat el 34è curs  
a l’Escola d’Adults
El passat mes d’octubre va començar al poble el curs escolar 2018-19 per adults.

La varietat de l’oferta formativa permetrà, una vegada més, que les 55 per-
sones inscrites puguin enriquir les seves capacitats personals i socials, mi-
llorar els seus aprenentatges i ampliar el coneixement de la nostra cultura. 

Els programes que es desenvolupen inclouen ensenyaments inicials d’infor-
màtica, de castellà oral per a estrangers, d’alfabetització per a estrangers, 
de formació instrumental i de català. Objectius, continguts i metodologia 
s’adeqüen tant al perfil de l’alumnat de cada grup com a les inquietuds, 
necessitats i aspiracions dels participants.

L’Ajuntament, sabedor dels anhels de formació de les persones adultes del 
municipi, promou i posa els recursos de què disposa per tal de dur-los a 
terme i satisfer-los, gestionant-ho des de la regidoria d’Ensenyament mit-
jançant l’Escola d’Adults.

Culturitzant-nos... A Barcelona
L’Escola d’Adults municipal va organitzar pel 14 de novembre una sortida 
cultural a Barcelona per als seus alumnes, que incloïa l’assistència a la re-
presentació de l’obra de teatre Yerma, de García Lorca, per part de Projecte 
Ingenu; un recorregut pel barri Gòtic de Barcelona (Catedral, pl. Sant Felip 
Neri, temple d’August, pl. Sant Jaume); la visita a l’antic mercat del Born, 
actualment Centre de Cultura i Memòria; la visita guiada al Parlament i un 
recorregut pel parc de la Ciutadella.

Jornada molt completa gaudint d’espectacle en directe i descobrint el pas-
sat i el present en viu...

Xerrada sobre l’ús de 
medicaments i consells sobre  
la hipertensió per la gent gran
Més d’un centenar de persones van assistir, el 13 de novembre, a la xerrada 
del Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran organitzades al Centre 
Cívic per l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

Els farmacèutics Oriol Escoda i Marina Salvat, de la Farmàcia Escoda de la 
Canonja, van explicar a la gent gran, de forma clara i entenedora, com fer 
un bon ús dels medicaments i consells bàsics sobre la hipertensió, recoma-
nacions per controlar-la, medicaments, hàbits saludables, etc.
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El Casal d’Infants celebra la 2a 
Diada dels Drets dels Infants
El dia 20 de novembre, amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, 
el Casal d’infants va celebrar la segona Diada dels Drets dels Infants a la 
plaça Ernest Lluch. Les famílies van poder gaudir de les diferents activitats 
organitzades, obertes a tothom, per conèixer i comprendre els drets dels 
infants com el Gran Joc de l’Oca dels Drets dels Infants, el Twister del Drets, 
exposicions sobre els drets, el “memory”...

Enguany, a la jornada hi va col·laborar el PIJ que va realitzar una exposició 
d’imatges; la Guàrdia Municipal, que va fer un joc per ensenyar tècniques 
de protecció en situacions de risc i va mostrar el cotxe de patrulla als petits, 
amb sirena inclosa; també hi va participar l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe 
Borràs amb “Els Drets a Jugar”; i el CAP Salut de la Canonja amb els Racons 
Saludables sobre el dret a la salut, el taller d’higiene bucodental, la piràmide 
dels aliments, el “come-cocos” i el taller pràctic de reanimació cardiopulmo-
nar. Per acabar, hi va haver berenar saludable familiar. 

Una trentena de famílies reben el Xec Nadó aquest 2018
El dissabte 1 de desembre, l’alcalde, Roc Muñoz, acompanyat de regidors del 
consistori, va oferir una recepció al Castell de Masricart a les famílies que 
enguany s’han beneficiat dels ajuts a la natalitat i a l’adopció de l’Ajuntament.

Aquest 2018, una trentena de famílies han pogut rebre els 150 euros per nen/a 
nascut o adoptat. d’aquesta subvenció popularment anomenada Xec Nadó.

Des de l’any 2012 que l’Ajuntament de la Canonja ofereix aquest ajut i 
cada any ha anat ampliant aquests tipus de subvencions a les famílies, 
amb els ajuts per la compra de llibres i material escolar, pel millor expe-
dient, per estudis universitaris... Després del parlament de l’alcalde, com 
ja és tradició, es va fer una fotografia de grup amb les famílies assistents 
i un aperitiu.
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Els canongins planten  
un centenar d’arbres  
a la riera de la Boella
Un any més la plantada d’arbres que organitza l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament i La Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat, amb la col·la-
boració de la Cooperativa Entra i el Mico de la Canonja va ser tot un èxit. 

En aquesta quarta edició, que es va dur a terme el 25 de novembre, la zona 
de plantació va ser la mateixa riera, prop del jaciment del barranc de la 
Boella, on els més de 60 participants hi van plantar arbres de diferents espè-
cies autòctones (àlbers, lledoners i freixes), contribuint així a la restauració 
ambiental d’aquest espai. 

També durant el recorregut es va fer una tanda de neteja de plàstics de la 
riera i, en acabar la plantada, hi va haver un esmorzar saludable per a tots 
els participants.
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El Centre d’Estudis Canongins 
presenta la seva 33a publicació
Coincidint amb el seu 35è aniversari, el Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, el diumenge 25 de novembre al Castell de Masricart, va presentar 
el llibre Treballs Canongins 2017.  La presentació del trenta-tresè volum 
editat pel Centre d’Estudis va anar a càrrec de Jaume Massó i Carballido, ar-
queòleg i president del Centre de Lectura de Reus, que va estar acompanyat 
per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el president de l’entitat, Francesc 
Roig. A l’acte també hi eren presents els autors del llibre: Josep Llop Tous, 
Rafael Muñoz Melgar, Francesc Murillo Galimany i Francesc Roig Queralt.

Jaume Massó va repassar el contingut del llibre que ens descobreix novetats 
històriques de Masricart i la Canonja, com per exemple la titularitat i l’origen 
del Castell de Masricart a l’època medieval, que ens explica detalladament 
l’arquitecte Josep Llop, qui també dedica un capítol a les esglésies de la Ca-
nonja i l’abadia de Masricart. Altres dels temes que es parlen en el llibre són 
la companyia d’Aragó i la carnisseria de la Canonja a finals del segle XVIII, 
per Rafael Muñoz o la Guerra del Francès a la Canonja que explica Francesc 
Murillo. Tanca el volum el president del Centre d’Estudis amb el capítol que 
fa referència a les campanes i el rellotge de l’església de Masricart.
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Màgia per a totes les edats
Un any més, el Teatre Màgic ha visitat la Canonja. Enguany ha comptat amb 
un pròleg consistent en el debut del canongí Blai Cano com a Màgic Blak, 
que el dia 21 de novembre va presentar el seu espectacle Fantastik al Castell 
de Masricart amb una gran acollida per part del públic assistent.

El dijous 22 al Castell de Masricart i divendres 23 al saló d’actes de l’escola, 
van ser protagonitzats per Linaje i Brando & Silvana, coneguts ja per les 
seves actuacions al festival Impossible i que van tornar a sorprendre a petits 
i grans.

Amb aquests espectacles, el Teatre Màgic contribueix definitivament a la 
consolidació de la Canonja com a un referent dels festivals de màgia que té 
el seu punt més àlgid en la celebració de l’Impossible al nostre poble, que 
ja podem avançar que l’any 2019 es portarà a terme els dies 5, 6 i 7 d’abril.

Igualtat i gènere
El dilluns 26 de novembre, al Castell de Masricart, es va dur a terme la xerrada 
Igualtat i Gènere, organitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès. L’objectiu 
era fer difusió i sensibilitzar a la població en general sobre aspectes d’igualtat 
i de LGBTI (col·lectiu lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals). 

L’acte va comptar amb la participació d’H2O, associació especialitzada en 
igualtat i LGBTI, així com la Júlia, dona trans que va explicar la seva experièn-
cia personal en el seu trànsit. El públic assistent, un públic intergeneracional, 
va poder interaccionar amb els ponents amb preguntes i comentaris sobre la 
informació i vivències narrades.

Make Some Halloween Fest
Al tradicional Castanyot de la Por, organitzat pel Casal Infantil al poble, ja 
s’hi ha sumat una festa més que integra el Halloween per Tots Sants i la 
Castanyada.

Els joves de MKSN, conjuntament amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de la Canonja, van organitzar la festa de Halloween, una jornada de festa i 
música totalment caracteritzada per a l’ocasió.
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El judoka canongí David García segueix adjudicant-se medalles
El passat 20 d’octubre, el jove judoka canongí, David García Torné, va fer un 
campionat excel·lent i va aconseguir esdevenir subcampió de la Copa d’Euro-
pa Màlaga 2018. Trenta països i 313 competidors van lluitar en aquest gran 
esdeveniment. 

La cita malaguenya és, junt amb el Campionat d’Espanya, una de les compe-
ticions més importants per configurar l’equip nacional que haurà de repre-
sentar a Espanya en les sortides internacionals al llarg del 2019. A principis 
d’octubre, els dies 6 i 7, David García també va fer pòdium, medalla de bronze 

en la categoria absoluta, a la European Cup Glasgow, on hi van competir més 
de 300 atletes de 31 països.

David García rep el suport de l’Ajuntament de la Canonja a través de la con-
cessió d’una subvenció, en règim de concurrència competitiva i oberta a tots 
als esportistes, que té l’objectiu de fomentar la pràctica d’activitats esportives 
d’utilitat o interès social, recreatives, de lleure o de competició, motivant la 
seva dedicació esportiva i col·laborant en el seu desenvolupament tècnic, te-
nint cura de la seva formació humana i social.
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Més de 425 persones participen  
en la caminada per l’Anella Verda
El bon temps i les ganes van acompanyar el diumenge 4 de novembre a les 
més de 425 persones que van participar en la caminada popular per descobrir 
l’Anella Verda de la Canonja. Aquest és un projecte sorgit del procés de Pres-
supostos Participatius del 2017 i que ara ja és una realitat. El circuit perimetral, 
d’uns 7 kilòmetres de recorregut, passa per camins rurals històrics i carrers del 
poble i es pot fer tant caminant com amb BTT. 

Per aquest motiu i amb la voluntat de mostrar el recorregut de l’anella, les 
regidories de Medi Ambient i Participació Ciutadana van organitzar una peda-
lada el diumenge 28 d’octubre i una caminada popular el passat 4 de novem-
bre. “Vam haver d’ajornar la caminada quinze dies pels extraordinaris episodis 
de pluja que vam patir i, el dia 4, per fi vam poder gaudir d’un magnífic dia 
per descobrir, o redescobrir en alguns casos, l’Anella Verda que s’ha dissenyat 

per camins que ja molta gent utilitzava i que ara s’han marcat, senyalitzat i 
millorat per a què els canongins i canongines puguem fet esport i salut”, co-
mentava el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient agraïa la participació de la 
gent, “sense el suport i la implicació dels propis canongins, aquestes coses no 
serien possibles. No hem d’oblidar que aquest esperat projecte és fruit d’una 
votació popular que, en el marc dels Pressupostos Participatius, hem dut a 
terme i que ara podrà gaudir tothom”.
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Pressupost municipal  
per a l’exercici del 2019
En el darrer ple de l’any 2018, l’Ajuntament va aprovar el pressupost muni-
cipal per al 2019, que importa 12.643.000 euros.
Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:

 Amortització de l’endeutament
L’Ajuntament de la canonja no té deute bancari. Consegüentment, no ha 
d’amortitzar deute durant aquest any 2019.

 Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 443.700 € en l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, el qual està integrat per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil. 
L’import es desglossa de la següent manera:

• Administració general seguretat i protecció civil: Importa 65.800 € i 
inclou les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, 
serveis de grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i inversions.

• Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 372.200 € i in-
clou les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses per 
al funcionament del servei. Per aquest any 2019, s’ha creat la inversió 

“adquisició d’un vehicle per a la Guàrdia Municipal” per import de 23.000 €.
• Protecció Civil: importa 5.700 € i inclou les despeses de funcionament 
del servei.

 Urbanisme, serveis públics i vies públiques 
L’import pressupostat per l’àrea d’urbanisme, el qual inclou el departament 
administratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 692.800 €, i 
l’àrea de pavimentació de vies públiques, la qual ascendeix a 277.800 €.
S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, ad-
ministratius i de la brigada municipal, les despeses de conservació i man-
teniment de les instal·lacions de la brigada, subministraments diversos i 
subvencions per arranjament d’edificis.
El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació, con-
servació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el man-
teniment del semàfors.

 Neteja viària 
L’àrea de neteja viària, la qual importa 300.800 €, inclou, entre d’altres, les 
despeses de neteja via pública i de la deixalleria municipal.

 Cementiri municipal
L’àrea de Cementiri i serveis funeraris importa 81.500 € i inclou les despeses 
de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per aquest any 2019, l’ad-
quisició de finques per iniciar el projecte d’ampliació del cementiri municipal.

 Enllumenat públic
L’àrea d’enllumenat públic importa 238.000 € i inclou les despeses de con-
servació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en enllumenat i 
el subministrament elèctric.

 Parcs i jardins i entorn verd
L’àrea de parcs i jardins importa 342.000 € i inclou les despeses de conserva-
ció i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la riera i, addicionalment, 
el manteniment de la via verda, per import de 6.000 €.
En relació a la protecció del medi ambient, importa 101.500 € i engloba el 
manteniment del punt de recàrrega de vehicles elèctrics, i la inversió “Projecte 
carregadors vehicles elèctrics càrrega ràpida” amb 82.000 €.

Impostos
indirectes

Fons de 
contingència

Taxes i altres 
ingressos

Inversions 
reals

Transferències 
de capital

Transferències 
corrents Actius  

financers

Remuneracions 
de personal

Ingressos patrimonials

Transferències  
de capital

Béns corrents  
i serveis

Despeses  
financeres

Impostos directes Transfèrencies corrents

2%

1%

76% 37%

7%

22%

0%
12% 1%

17%1%

1%

22%

0%

1%Pressupost 
ingressos

Pressupost 
despeses

Ingressos (en euros)

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 

Capítol I Impostos directes  9.632.122,00 € 

Capítol II Impostos indirectes  284.000,00 € 

Capítol III Taxes i altres ingressos  878.628,36 € 

Capítol IV Transferències corrents  1.522.430,66 € 

Capítol V Ingressos patrimonials  136.506,92 € 

Capítol VII Transferències de capital  129.312,06 € 

Capítol VIII Actius financers  60.000,00 € 

TOTAL     12.643.000,00 € 

Despeses (en euros)

CAPÍTOL DENOMINACIÓ  PRESSUPOST DESPESES 

Capítol I Remuneracions de personal  2.171.470,00 € 

Capítol II Béns corrents i serveis  2.787.880,00 € 

Capítol III Despeses financeres  7.000,00 € 

Capítol IV Transferències corrents  4.652.550,00 € 

Capítol V Fons de contingència  112.000,00 € 

Capítol VI Inversions reals  2.802.100,00 € 

Capítol VII Transferències de capital  50.000,00 € 

Capítol VIII Actius financers  60.000,00 € 

TOTAL     12.643.000,00 € 

Actius  
financers
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 Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
L’àrea de serveis socials, la qual importa 503.900 €, inclou les despeses en 
retribucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions, el 
contracte programa de col·laboració amb el Consell Comarcal, les despeses 
relatives al Casal d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a enti-
tats, d’ajuts bàsics a la llar i d’urgència i el servei d’assessorament jurídic per a 
polítiques socials d’habitatge.
L’àrea de Joventut importa 93.850 €, destinat íntegrament al funcionament 
del PIJ i activitats destinades als joves del poble. 
L’àrea d’Ocupació importa 152.000 €. En aquesta àrea s’inclouen les despeses 
de funcionament del servei, els cursos d’ocupació (10.000 €), projectes d’ocu-
pació (60.000 €) i subvencions per foment de l’ocupació (80.000 €).

 Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 524.850 € per l’àrea 
educativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de l’escola, 
les despeses de conservació i manteniment i funcionament de les escoles, les 
subvencions per ajuts escolars (50.000 €), subvencions a entitats educacio-
nals (59.700 €) i les despeses relatives a l’Escola d’Adults (55.600 €).

 Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del patrimoni 
històric i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ascendeix a 1.084.500€, la 
qual inclou les despeses en el departament de cultura i les despeses de funci-
onament del Patronat de Cultura i de la biblioteca municipal, les subvencions 
a entitats culturals i la previsió de 800.000 € per al projecte de rehabilitació 
de l’edifici de l’Orfeó Canongí.
L’àrea d’equipaments culturals importa 14.000 €, la qual inclou les despeses 
de conservació, manteniment i funcionament de les instal·lacions.
L’Ajuntament ha destinat 247.000 € en la Protecció del patrimoni històric (ja-
ciment del barranc de la Boella i refugi antiaeri de la plaça de la O) i 270.100 € 
en festes populars (Sant Sebastià, 15 d’abril, Festa Major d’estiu, Parc de Nadal, 
Cavalcada de Reis).

 Esports
L’àrea de d’Esports, que importa 901.500 €, inclou les subvencions a entitats 
esportives (49.500 €), retribucions salarials, despeses de conservació i man-
teniment i funcionament del poliesportiu, del camp d’esports, piscina muni-
cipal i pista d’skate, i inversions diverses. Per aquest any 2019 es preveu fer 
inversions per instal·lar una marquesina i renovar la gespa artificial de camp 
de futbol, millorar la instal·lació tècnica contra incendis i canviar la caldera 
del poliesportiu.

 Societat de la informació
És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament, el 
pressupost ascendeix a 50.600 € destinats a la confecció i edició del butlletí 
municipal i a la contractació de publicitat als mitjans.

 Òrgans de govern i Administració general
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració, 
secretaria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funcionament 
i gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un import global de 1.932.200 €. 

 Participació Ciutadana
Aquesta àrea, dotada amb 213.500 €, contempla les iniciatives de participació 
de la ciutadania en la presa de decisions municipals, incorporant en aquest 
pressupost un increment important degut a la consignació de 200.000 € que 
es destinaran a propostes d’inversió triades pels canongins i canongines.

 Jutjat de Pau
Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funciona-
ment del Jutjat de Pau i importa 66.500 €.

 Transferències a l’Ajuntament de Tarragona
Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als convenis 
signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats a través 
l’ens tarragoní (EMT, 447.000 € i el servei de recollida i gestió de residus ur-
bans, 528.000 €), i els acords econòmics de la segregació, 2.905.000 €, corres-
ponents al 33% dels tributs del nucli químic. El pressupost consignat per a les 
transferències a l’Ajuntament de Tarragona per tots els conceptes abans citats 
ascendeixen a 3.880.000 €.

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2019
1. Vehicle Guàrdia Municipal: 23.000 €
2. Projecte carregador vehicles elèctrics de càrrega ràpida: 82.000 €
3. Adequació terrenys entre c. Marina, c. Vila-seca i c. Bassa Fonda: 150.000 €
4. Obres reposició i millora via pública i camins: 50.000 € 
5. Reposició de la instal·lació elèctrica escola: 65.000 €
6. Millora pati escola foment sostenibilitat i el joc lliure: 25.000 €
7. Reforma façana de l’escola:100.000 €
8. Passeig arqueològic Jaciment de la Boella: 150.000 € 
9. Marquesina camp de futbol: 250.000 € 
10. Gespa artificial camp de futbol: 275.000 €
11. Projecte rehabilitació edifici Orfeó Canongí: 800.000 € 
12. Projectes de participació ciutadana: 200.000 €
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El Concert de Nadal  
amb Camerata XXI
Després de l’actuació al Castell de Masricart amb el concert Quartet de 
Shubert amb folre i manilles que tant va agradar a totes les persones as-
sistents, l’Orquestra Camerata XXI es posarà el seu vestit de gala per tal de 
presentar-nos a l’església de Sant Sebastià el Concert de Nadal d’enguany.

Tindrà lloc el diumenge 23 de desembre a dos quarts de vuit del vespre i 
l’objectiu és que durant els 75 minuts de concert puguem assistir a una 
trobada d’emocions entre músiques de pel·lícules, nadales i valsos d’Strauss. 
Un concert on també tindrà un lloc destacat el cant coral.

Prepareu-vos doncs per a un espectacle romàntic, divertit, de dolces melo-
dies i aventurer. Un concert de Nadal diferent.

La Biblioteca de la Canonja  
us desitja Bones Festes!
Com cada any, la biblioteca pública de la Canonja estarà present al Parc de 
Nadal al poliesportiu municipal. Els dies 27 i 28 de desembre la Biblioteca es 
traslladarà a la paradeta del Parc de Nadal per acostar-hi les novetats bibli-
ogràfiques i lectures nadalenques. Aquests dos dies, l’espai de la biblioteca 
al Castell de Masricart restarà tancat i, el 
dia 21 de desembre, així com la primera 
setmana de gener, la Biblioteca obrirà en 
horari especial cada matí de 9 a 13 h.

El mes de desembre tindrem sessió do-
ble del tradicional Senalló de Contes 
que també estarà dedicat al Nadal. El 
dimecres dia 5 a les 5 de la tarda, el narrador Joan de Boher arribarà a la 
biblioteca preparat per a fer-nos viure un Nadal molt emocionant amb el 
seu conte Els Reis d’Orient i el misteri del camell perdut i un munt de contes 
nadalencs. 

I el dijous 20, també a les 5 de la tarda, la Karme González ens explicarà Pe-
dra pedreta s’explica una bona historieta, dins el cicle de la Tardor de Contes 
del Consell Comarcal, per acomiadar-nos abans de les vacances. 

I del 17 de desembre al 4 de gener la Biblioteca celebra l’Amic invisible! 
Préstec a cegues… desembolica la teva sorpresa! Propostes de lectura em-
bolicades d’entre les novetats literàries d’aquest 2018, que seran l’amic in-
visible d’aquestes festes. Per a adults i infants. 

L’encesa de llums dona  
la benvinguda al Nadal
El pati del Castell de Masricart va quedar petit per acollir a totes les perso-
nes que van acudir a l’acte d’encesa dels llums de Nadal de la Canonja.

A les 6 de la tarda, es va sortir en cercavila des del Casal infantil fins al pati 
del Castell, amb la xaranga amenitzant el passeig.

Un cop al pati del Castell, la Xarangueta els Guirigalls va tocar unes peces 
musicals i, tot seguit, el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, va donar pas 
a l’encesa de l’enllumenat de l’arbre de Nadal, que va provocar els aplaudi-
ments de tots els assistents.

En un dia com aquest no hi podien faltar les nadales, i la Coral de la Gent 
Gran i els nens i nenes del Casal Infantil van ser els encarregats de pujar a 
l’escenari per cantar-les.

Finalment, la Xarangueta va tancar l’acte amb la seva actuació i es va repar-
tir berenar per tothom.

NAD
AL

Del 17 de desembre  
al 4 de gener  
la Biblioteca celebra 
l’Amic invisible!
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Tres dies esperats  
de Parc de Nadal
Amb una antiguitat de més de 10 anys, el Parc de Nadal de la Canonja, orga-
nitzat des de la regidoria de Cultura, vol ser un cop més un referent de l’oci 
en les dates nadalenques alhora que es també un aparador de les variades 
entitats del nostre poble.

Des d’un inici, han estat moltes les entitats canongines que s’han volgut 
afegir a participar en aquesta activitat i també, darrerament, diverses em-
preses del nostre entorn hi donen suport.

El parc obrirà al públic tres dies, 27, 28 i 29 de desembre, dijous i divendres 
en sessió de matí i tarda i dissabte únicament al matí, per tal que tothom 
pugui gaudir de la representació dels pastorets el dissabte 29 a les 6 de la 
tarda al saló d’actes de l’escola. En aquest parc, hi tenen cabuda des del més 
petits fins a la gent jove, el preu de l’entrada és de 3 € i el dissabte hi haurà 
entrada solidària amb Càritas la Canonja.

Els Pastorets
L’Ajuntament de la Canonja, de la mà del Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart, recupera els tradicionals pastorets i ho fa gràcies a Talia Teatre, 
una companyia de llarga trajectòria que ens presenta una obra tradicional, 
però que incorpora tècniques escèniques noves i participatives, on nens i 
nenes poden cantar i ballar i fins i tot baixar a les calderes de Pere Botero. 
Es tracta d’una versió actualitzada, fresca, dinàmica i divertida per a tota la 
família, amb efectes especials i molta música!

En podrem gaudir el dissabte 29 de desembre, com a colofó del Parc de 
Nadal a les 6 de la tarda al saló d’actes de l’Escola la Canonja. Es tracta d’un 
espectacle per a tots els públics i l’entrada serà gratuïta.

Representació nadalenca  
de la Llar d’infants
Els infants de la Llar d’Infants de la Mare de Déu de l’Esperança, un Nadal 
més, tornen a representar Els Pastorets a la sala d’actes de l’Escola la Ca-
nonja. 

Enguany, la cita és el 21 de desembre a les quatre de la tarda. Totes les 
famílies hi són convidades i, les que ho vulguin, podran col·laborar amb La 
Marató 2018 de TV3, dedicada al càncer.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

NADAL

Trobareu més informació a:

www.lacanonja.cat

Entitats col·laboradores: 

Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, Amigos del caballo de la Canonja, Asociación Socio-Cultural Gitana,

La Canonja 3 poble paisatge i sostenibilitat, Diables de la Canonja, Caritas parroquial, Club Excursionista la Canonja, 

Col·lectiu de Dones, Associació de Mares i Pares de l’Escola de la Canonja, Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança, 

Escola “La Canonja”, Comissió de Carnaval, Punt d’Informació Juvenil, Biblioteca Pública, Escola de la Canonja, 

Beat Dansa, Aula de música tradicional i popular “El tecler”, Amigats de la Canonja, Club BTT la Canonja,

Mico de la Canonja, Gent Gran Activa, Casal Infantil, Guàrdia Municipal i Protecció Civil.

HORARIS I ENTRADES

Dijous 27:
d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h

Preu: 3 €

Divendres 28:

d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h

Preu: 3 €

Dissabte 29:

d’11 h a 14 h

Entrada solidària

Dissabte dia 29 Entrada solidària

Inverteix els 3 € de manera solidària.

Porta al parc oli, xampú, gel de bany o sabó de rentar roba.

Aniran destinats a Càritas la Canonja  

Organitza:

Amb la col·laboració de:

La Regidoria de Joventut, la Regidoria d’Esports

Gestió tècnica: En xarxa

DESEMBRE

DISSABTE 29
A les 6 de la tarda, al Saló d’actes

de l’escola representació dels

Pastorets a càrrec del

Teatre Talia
 Entrada gratuïta

27 dijous

28 divendres

29 dissabte

Regidoria
de Cultura

Poliesportiu de la Canonja2018
Parc de NadalParc de Nadal

Abracadabra
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci revista.pdf 
  1   23/11/18   11

:45

http://www.lacanonja.cat
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Arribada de Ses Majestats  
els Reis Mags d’Orient
El dia 5 de gener, a dos quarts de sis de la tarda els Patges Reials es dirigiran 
a l’Ajuntament per rebre les claus del poble i poder obrir pas a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. A les sis de la tarda, arribarà el moment més esperat 
per tothom, l’arribada dels tres Reis al consistori canongí, on seran rebuts 
amb focs artificials. Ho faran travessant el poble amb tot el seu seguici i 
amb els carros ben carregats de regals per repartir-los al vespre, casa per 
casa, als infants canongins.

Dies abans, el 30 de desembre a les onze del matí, els Reis Mags enviaran 
als seus Patges Reials al Castell de Masricart per a recollir les cartes amb els 
desitjos dels nens i nenes del poble.

Cap d’Any Jove
El jovent de MKSN conjuntament amb la regidoria de Joventut han organit-
zat la revetlla de Cap d’Any a l’envelat, situat a l’espai de la Cooperativa. El 
cartell assegura festa pels i les joves majors de 18 anys amb música per a 
tots els gustos un cop fetes les campanades, a la una de la matinada.

Cap d’Any amb  
la Welcome Band
La Welcome Band, l’enyorada orquestra que no va poder actuar a la Festa 
Major d’estiu a causa de la pluja, no ha volgut deixar passar l’oportunitat 
d’acompanyar l’entrada de l’any 2019 al nostre poble.

Les entrades, que ja son a la venda des del dia 20 de novembre, son de di-
verses modalitats, van des d’un complet sopar fins al cotilló de benvinguda 
a l’any nou.

L’acte tindrà lloc, com és habitual, al poliesportiu Josep Canadell i Veciana, 
l’aforament és limitat i hi haurà servei de bar.
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SERÀ NOTÍCIA

Festa Major d’Hivern
La regidoria de Festes ja està treballant en la preparació de la Festa Major 
d’Hivern. Tot i que encara queden algunes activitats per determinar, us po-
dem avançar que tots els actes es faran entre el 18 i el 27 de gener.

Com altres anys, l’inici de la Festa Major anirà marcat per la Baixada de Car-
retons, a la que seguirà el correfoc infantil de la colla de diables canongina. 
El mateix divendres 18 a la nit, serà la diada que es dedicarà especialment a 
la gent jove amb diferents actuacions musicals.

El dissabte dia 19 al matí, els més petits podran gaudir d’activitats infantils 
que es faran a la plaça Ernest Lluch. El motor club, també col·laborarà amb 
la Festa Major organitzant una passejada amb segway. Caldrà inscriure’s 
prèviament a la web del motorclub. Cap al migdia, l’Ateneu Popular la Mina 
s’uneix als actes amb un vermut musical. La tarda, estarà amenitzada per 
l’Orquestra Maravella que aproparà al poliesportiu la música d’ahir, d’ara i 
de sempre amb el seu tradicional Concert de Festa Major. També el Tecler es 
voldrà afegir a la Festa amb una audició i, finalment, tancarem el dissabte 
novament amb l’Orquestra Maravella i DJ Jove.

Diumenge 20, festivitat de Sant Sebastià, es portaran a terme els actes més 
tradicionals com ara a dos quarts de dotze, la missa, seguida de processó i 
ballada de sardanes. La tarda hem de reservar-la per assistir a la nova pro-
ducció teatral de La Chicas de Oro.

El cap de setmana del dissabte 26 i diumenge 27, es reservarà per al multi-
tudinari cros comarcal i l’escudella popular, tot i que al llarg d’aquests dos 
dies també hi haurà activitats familiars i, fins i tot, un torneig de Horse Ball 
o bàsquet a cavall. D’altres actes en què s’està treballant són l’exposició 
canina, que enguany podria tenir una nova ubicació, o el campionat d’skate. 
Rebreu, com és habitual, el programa d’actes a les vostres cases a inici d’any.

“La carmanyola  
a l’escola mooola!!!”
L’alumnat de l’escola La Canonja ja compta amb la carmanyola de l’escola.

Gràcies al finançament del nostre Ajuntament hem pogut adquirir les car-
manyoles. Facilitar-les de manera gratuïta a les famílies possibilita que no 
sigui difícil potenciar l’ús de la carmanyola.

Des de l’escola volem fer difusió de la campanya per reduir residus i fomen-
tar hàbits alimentaris saludables. Valorem molt positivament l’ús de material 
reutilitzable ja que representa fomentar un canvi d’hàbits entre el nostre 
alumnat, el personal i les famílies.

Amb l’ús de la carmanyola iniciem una campanya que vol aconseguir una 
reducció significativa dels residus que es generen a l’escola diàriament, pro-
moure una alimentació més sana i evitar el malbaratament.

Com a escola verda ens hem marcat un objectiu concret, sobretot per evitar 
les deixalles que generen els esmorzars i per ensenyar conductes més soste-
nibles als nostres escolars: utilitzar les carmanyoles per portar el menjar en 
comptes d’embolicar-lo amb paper film o d’alumini.

Més endavant mirarem de potenciar l’ús de cantimplores o ampolles reuti-
llitzables per a l’aigua en lloc d’ampolles de plàstic o tetrabricks i tovallons/
mocadors de roba per substituir els de paper. Pensem que són accions que 
permetran que l’alumnat interioritzi conductes més sostenibles.

Seguirem fent “campanya” per reduir residus , fomentar hàbits alimentaris 
saludables i potenciar l’ús de materials reutilitzables.

Equip Directiu, Escola La Canonja.

El PIJ contra  
la violència de gènere
El PIJ de la Canonja se suma a la lluita contra la violència de gènere amb no-
ves iniciatives. Ha creat un Punt Lila, un estand fixe d’informació i sensibilit-
zació a tota la població situat dins l’espai jove. El PIJ també pretén facilitar 
l’assessorament i acompanyament a qualsevol jove que visualitzi o pateixi 
una agressió de violència de gènere. Els i les joves del PIJ, amb motiu del 
25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
van realitzar un taller mural sobre frases dites que estan normalitzades en 
el nostre dia a dia.  Aquest mural es troba exposat a l’espai jove.
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El CF Canonja presenta els seus equips
L’últim cap de setmana de novembre, el Club de Futbol Canonja va presentar 
els seus equips, 23 en total, amb 330 jugadors federats.

L’acte el va conduir Ferran Mañé, president del club, acompanyat del tinent 
d’alcalde, Salvador Ferré, dels regidors Antonio Reyes i Marina Clavero i amb 
l’assistència del vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat 
de la FCF a Tarragona, Josep Vives, del directiu Rafael Pinedo i del delegat 
del Tarragonès, Diego Ávila. Els jugadors van desfilar sobre la gespa en una 
bonica imatge que va arrencar els aplaudiments de tots els congregats, que 

van fer petit el camp municipal. El torn de parlaments el va encetar el presi-
dent, que va conjurar els jugadors per seguir creixent i competint, alhora 
que va demanar a la graderia que ajudin l’entitat i segueixin comprome-
tent-se per esdevenir protagonistes del futur del futbol territorial.

Salvador Ferré va refermar l’esforç del consistori en la millora de les instal-
lacions municipals, que el proper any es concretaran amb el canvi de gespa 
del terreny de joc i la construcció de la marquesina, i va posar l’accent en 
l’acompanyament a l’entitat per part del consistori.

L’institut  
amb la salut i La Marató
Un eix important pel nostre institut és l’educació en valors però tampoc 
oblidem acompanyar l’alumnat envers actuacions saludables. Aquesta fun-
ció ve preparada des de les coordinacions de l’ESO i acompanyada des de les 
tutories, que ajuden a reflexionar sobre temes importants pels adolescents i 
les famílies, i s’impliquen per a dur a terme xerrades sobre el tema.

L’octubre i el novembre han aportat dues conferències a les aules: el 22 
d’octubre es va parlar de CLASSES SENSE FUM a segon d’ESO; i el 13 de 
novembre, sobre LA MARATÓ 2018, a quart. L’objectiu de la xerrada “Clas-
ses sense fum” és prendre consciència dels problemes que pot ocasionar el 
tabac i convidar a la reflexió sobre aquest hàbit gens saludable que conta-
mina la relació entre adolescents, donat que el comportament del grup pot 
pressionar les actituds individuals i fomentar actes que poden esdevenir 
importants contra la salut. 

Les conferències educatives de La Marató 2018, enguany centrat en el càn-
cer, tenen com a finalitat conscienciar els joves i fer una extensa campanya 
de divulgació i sensibilització de la malaltia. Des d’una perspectiva didàctica 
i entenedora, es va presentar la malaltia a través de les seves manifestacions 
i dels òrgans que en poden resultar afectats, i es va incidir en la necessitat 
de prevenció i en la conveniència de portar un ritme de vida fonamentat en 
hàbits saludables. La presentació d’un vídeo protagonitzat per pacients amb 
càncer, oncòlegs i youtubers va mostrar el vessant més sincer i corprenedor 
d’aquesta malaltia. Tot plegat, va despertar l’interès dels alumnes que, al 
final, es van veure abocats a fer preguntes força interessants.

El missatge, doncs, és clar: la vida sempre com a objectiu i la solidaritat 
com l’eina que ens ha d’ajudar a aconseguir-la.

Institut Collblanc

100% OPACITAT75% OPACITAT

Les obres del Mas  
de l’Abeurador posen al 
descobert pintures al fresc 
Durant el mes de novembre han començat les obres recollides en el Projecte 
de Restauració d’elements patrimonials del Mas del Abeurador, que consisteix 
en posar en valor tots els elements del mas que tinguin un valor històric, 
arquitectònic o, fins i tot, artístic.

Un dels treballs consistia en la neteja de la pintura al fresc de la capella, i la 
investigació de l’existència d’una possible pintura al voltant de la porta de la 
mateixa capella, donat que hi havia indicis que apuntaven que sota la pintura 
blanca actual podria haver-hi alguna decoració. I, en efecte, ha aparegut una 
decoració, consistent en una pintura al fresc, que emmarca tota l’obertura 
d’entrada a la capella, d’advocació mariana. La composició està formada per 
un gran òcul a sobre de la porta, el qual se sustenta mitjançant dues figures 
d’esclaus. Tot el conjunt es troba decorat i envoltat amb diferents motius flo-
rals i vegetals, volutes, escòcies i garlandes. Per sobre de l’òcul, i a mode de 
corona, hi ha una cistella de magranes, símbol de la fertilitat. En la inscripció, 
a banda de l’advocació mariana, es pot llegir la data de 1684. Sembla que a 
l’interior de la capella, i a sota de la pintura blanca actual, també s’hi amaga 
una decoració de motius florals i vegetals encara per descobrir. 
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Resum de l’últim plenari
El pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2019, aprovat amb 
els vots a favor de PSC i PP, el vot en contra de la CUP i l’abstenció del 
PdCAT, en el Ple municipal de novembre, contempla un gran esforç inver-
sor per tirar endavant tota una sèrie de projectes de vital importància pel 
municipi. 

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2019 
ascendeix a 12.643.000,00 euros, amb un capítol d’inversions de 2.800.000 
euros. Trobareu la informació ampliada a les pàgines 8 i 9, de la secció Ara 
Toca d’aquest butlletí.

La proposta de pressupost per al 2019 referma el compromís del consistori 
canongí en una gestió curosa i, a banda de l’important esforç inversor, en 
una aposta de caire social notòria, amb una dotació al voltant de 500.000 € 
per l’Àrea d’Acció Social, destinada a accions dirigides a garantir i millorar 
la qualitat de vida de les persones tenint una cura especial en aquelles que 
viuen una situació de risc. També es va aprovar la proposta d’acord relativa 
a l’expedient de contractació de la concessió del servei de gestió del polies-
portiu municipal Josep Canadell i Veciana a l’empresa JF esports, SL, després 
del procés de licitació corresponent.

A l’àrea de Medi Ambient es va aprovar una proposta d’acord relativa a l’ela-
boració del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima, amb el suport de la Di-
putació de Tarragona. Per altra banda, en el plenari es va felicitar públicament 
a dos agents del cos de la Guàrdia Municipal per la seva meritòria actuació 
duta a terme durant el passat 19 de novembre en una accidentada detenció.

En l’apartat de mocions, els grups polítics de l’Ajuntament van presentar-ne 
una relativa a l’adhesió al manifest unitari pel dia internacional per a l’eli-
minació de la violència envers les dones i un altra relativa al decret de men-
jadors escolars elaborat per la Generalitat d’esquena als agents educatius i 
grups parlamentaris. En aquesta última, s’insta el Govern a aturar l’actual 
esborrany i iniciar una nova proposta des del consens, sense deixar de ban-
da les AMPES i AFES.

SERÀ NOTÍCIA

Subvencions de la Diputació
Properament, l’Ajuntament de la Canonja portarà a terme l’execució de les 
obres contingudes al Projecte de restauració de diferents elements patrimo-
nials del Mas de l’Hort de l’Abeurador, redactat per l’arquitecte municipal.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada en 
data 13 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament una subvenció 
per import de 5.000 €, per l’execució de les dites obres, d’acord amb les 
bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions des-
tinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos 
edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, any 2018.

Per altra banda, en sessió celebrada en 
data 26 d’octubre de 2018, la Junta de 
Govern de la Diputació de Tarragona, 
va acordar concedir a l’Ajuntament 
una subvenció per import de 12.000 €, 
per despeses derivades de la realització 
de les actuacions celebrades durant les 
13es Jornades de Màgia Impossible 
dels dies 4, 6, 7 i 8 d’abril, d’acord amb 
les bases reguladores de la convocatò-

ria per a la concessió de subvencions per a activitats culturals i d’interès 
ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals 
de la Diputació, any 2018.

La Diputació 
subvenciona les obres de 

restauració del Mas de 
l’Hort de l’Abeurador  

i les Jornades  
de Màgia Impossible

Els Pressupostos Participatius 2019 tindran vot telemàtic
A principis del 2019, l’Àrea de Participació Ciutadana engegarà de nou els 
Pressupostos Participatius. I, per aquesta tercera edició, ja s’està treballant 
per a poder incloure l’opció del vot telemàtic per a la votació popular de les 
propostes validades. Un any més, l’Ajuntament torna a destinar la quantitat 
de 200.000 euros a aquest procés, que s’iniciarà a finals de gener obrint el 
període de realització de propostes, on els canongins i canongines podran 
fer les seves propostes a través del formulari que es podrà trobar a diferents 
equipaments municipals i a la web de l’Ajuntament (www.lacanonja.cat).



16

Salvador Ferré
Budesca

Montserrat 
Tomàs Macias

PO
RT

AV
EU

S

MUN
ICI

PA
LS

#Anembé  #Envolemmés  #MésRoc

Tots ho sabeu perquè tots el coneixem. És d’aque-
lles persones que està a peu de carrer, compartint 
anhels i inquietuds amb tots nosaltres. Parlo de 
Roc Muñoz, del nostre alcalde. Els socialistes tenim 
la immensa fortuna de presentar-nos a les elecci-
ons amb el millor alcaldable. Amb tots els respectes 
a la resta de futurs candidats però el Roc és l’únic 
capaç de presentar-se, alhora, amb la il·lusió del 
primer dia i la garantia d’una bona feina avalada 
per anys de treball. Amb triomfs objectius recone-
guts per a tothom. Sense anar més lluny per l’èxit 
històric de la recuperació de la nostra identitat 
com a municipi independent.

Per tant, ens complau enormement que l’assem-
blea de l’agrupació socialista de la Canonja l’hagi 
elegit per unanimitat com a candidat a la reelecció 
a l’alcaldia del nostre estimat poble. I el Roc nova-
ment va tornar a donar mostres de la seva humili-
tat, bonhomia i de la seva visió estratègica de futur 

establint ja els propers reptes que tenim per créixer 
harmònicament i mantenir serveis i estàndards de 
qualitat de vida.  

Primer donant compte del molt que s’ha fet 
aquests darrers quatre anys. Un cop més els so-
cialistes hem complert amb el contracte electoral 
amb els canongins i canongines que representava 
el nostre programa del 2015, demostrant que som 
gent de paraula i una opció segura de bon govern 
a tots i totes. Sense estridències, ni menyspreus, ni 
insults, ni difamacions. Al contrari, estenent la mà 
a tothom, començant pels que pensen diferent a 
nosaltres. 

I de cara al futur? Què volem? Seguir prosperant, 
amb equilibri i dimensió humana. Seguir creixent 
en els àmbits de l’educació, la cultura, l’esport i 
l’acció social, especialment, en l’atenció a la nostra 
gent gran. Amb un gran objectiu. Una gran fita: 
el centre de dia de la Canonja que ha de donar 
resposta a les necessitats reals dels nostres ma-
jors, com ha dit l’alcalde. Farem tot el que estigui 
a les nostres mans per a fer-ho possible i exigirem 
a la Generalitat que també n’assumeixi la respon-
sabilitat que li pertoca. No pot ser que el Govern 
català no ens tingui en compte. La Canonja és una 
població catalana i nosaltres, com ha dit reitera-
dament l’alcalde, no som millors que ningú però 
tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans 
de segona.

Volem una Canonja de tothom i per a tothom, sen-
se exclusions ni divisions importades de fora vila. 
Amb convivència, pau i respecte. Amb benestar. 
Un poble inclusiu on ningú se senti foraster, en-
cara que hagi arribat fa quatre dies. Una Canon-
ja líder en qualitat de vida, serveis i equipaments 
municipals. Des de la proximitat. A peu de carrer, 
afrontant els problemes, mirant a la cara i dient la 
veritat, també quan aquesta ens resulti incòmoda. 
I tenint present aquests principis quin candidat po-
dríem presentar millor que el Roc? Ningú, com en 
realitat sabem tots (partits de l’oposició inclosos).

En conseqüència, des del PSC us volem animar a 
seguir recorrent aquest camí de progrés col·lectiu 
junts. El d’un poble orgullós de la seva identitat i 
prestigiat per la civilitat del seus habitants. Els i 
les socialistes tornem a tenir la màxima ambició 
perquè estem convençuts que si fem les coses bé, i 
amb el lideratge sòlid i innegable del Roc, i mante-
nim ferm el timó del govern municipal els millors 
dies per la Canonja estan per venir. 

Com suggeria el mateix Roc el dia de la seva re-
elecció: “la Canonja que somiem serà imparable”. 
Aquesta fermesa, aquest horitzó, és el que ens es-
timula a seguir treballant, tot i les dificultats, per 
bastir entre tots aquesta Canonja millor que volem 
deixar als nostres fills i filles. 

Fem-ho possible!

Pressupostos 2019

Darrerament hem aprovat al ple els pressupostos 
anuals per l’any vinent. Estem contents per la si-
tuació econòmica en què es troba el nostre Ajun-
tament. Amb uns comptes completament sanejats 
i un pressupost de 12 milions d’euros, ens trobem 
davant la situació idònia per a realitzar moltes in-
versions que afavoriran als canongins i canongines.

Aquest any, igual que en els anteriors, l’aposta forta 
de l’Ajuntament torna a ser en urbanisme i infra-
estructures: pavimentació de la rambla 15 d´Abril, 
condicionament d’espais públics, obres i millores a 
la via pública i camins, mobiliari urbà, compra de 
diverses finques per futurs usos, reformes a diver-
sos edificis públics, etc. que milloraran l’aspecte de 
la Canonja i garantiran el seu conservament i bon 
estat en un futur. 

Amb el ja aprovat projecte de rehabilitació de l´Or-
feó Canongí, i la nova inversió per al passeig arque-
ològic del Jaciment de la Boella, estem impulsant 
la Canonja al creixement cultural i econòmic que 
necessitava.

D’altra banda, estem sorpresos perquè, per fi, hem 
trobat uns pressupostos on es posa l’accent a edifi-
cis que realment ho necessiten i que des del nostre 
partit anem reivindicant any rere any: l´ESCOLA. En 
aquests pressupostos hem aprovat una inversió de 
gairebé 200.000 € que inclou la millora del pati de 
l’escola, la rehabilitació de la façana principal, i la 
tan necessària reposició de la instal·lació elèctrica. 
Des del nostre partit aplaudim aquesta inversió es-
pecialment!

Però no tot és encertat en les gestions dels pres-
supostos, i una vegada més veiem la desproporció 
que hi ha entre les inversions d’urbanisme i les des-
tinades a accions socials. Només es destinen uns 
100.000 € (no arriba ni a l’1% del total destinat a 
inversions) a serveis d’ajudes bàsiques i d’urgència 
per a famílies que ho necessiten. La inversió en aju-
des pel lloguer o les aportacions a entitats sense 
ànim de lucre com Càritas La Canonja, veuen insu-
ficientment cobertes les seves necessitats.

Altres propostes desconcertants, ja que observem 
en elles un caire més electoralista que necessàries 
per a la població, són el projecte del carregador de 
vehicles elèctrics de càrrega ràpida (tot i que el nú-
mero de cotxes elèctrics a la Canonja és minúscul) 
valorat en 82.000 €, i la inversió de 250.000 € en 
una marquesina pel camp de futbol, quan aquest 
any ja s’estan invertint 275.000 € en canviar la ges-
pa artificial... 

Entenem que tot és bo i necessari, però realment es 
tracten d’accions urgents i és imprescindible fer-les 
aquest any o... és que venen eleccions?

Des del nostre partit tenim clar que les inversions 
econòmiques en infraestructures són molt necessà-
ries pel creixement del nostre municipi, però també 
que les inversions en ajudes són molt més necessà-
ries pel creixement individual i personal dels ciuta-
dans i ciutadanes que hi viuen.

Aprofito aquestes línies abans d´acabar per desitjar 
a tots els canongins i canongines unes bones festes 
nadalenques, i els meus millors desitjos pel nou any 
que aviat començarem.

BON NADAL!
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La Canonja té natura, coneixem-la

Moltes vegades sembla complicat pensar que en 
municipis com la Canonja un hi pot trobar parat-
ges naturals, ecosistemes interessants i llocs on 
desconnectar de l’ambient urbà. Estar envoltats de 
grans infraestructures, polígons industrials i ciu-
tats, segurament no sigui la millor combinació per 
a gaudir de la natura, però res és impossible.

Recordo fa poc més de 10 anys quan alguns de 
nosaltres, a través de l’associació La Canonja 3, de-
fensàvem la Riera de la Boella com un ecosistema 
fluvial que calia conservar i restaurar. En aquell 
moment la riera era, per algunes persones, l’aboca-
dor dels residus d’obra i un espai del tot marginal. 
Avui, a l’any 2018, la riera de la Boella és un espai 
on s’estan recuperant els ecosistemes de ribera, on 
s’hi fan plantacions populars d’arbres, on cada any 
venen joves d’arreu del món per fer-hi un camp 

de treball de voluntariat, on hi passegen molts ca-
nongins i canongines, en definitiva, on ve de gust 
gaudir-ne.

El mateix podríem dir del Mur Verd. Als anys 90, 
gràcies a l’esforç d’entitats ecologistes com el GE-
PEC, el Mur Verd s’anà recuperant i mantenint. Però 
la desídia que al seu dia tingué l’Ajuntament de 
Tarragona, feu que l’espai s’anés degradant pro-
gressivament. Avui dia la situació és ben diferent, 
ja que el nostre Ajuntament hi ha tornat a creure 
i, amb un acord de custòdia del territori amb el 
GEPEC, el Mur Verd comença a renéixer. Tot i així, 
encara té algunes mancances a superar: connexió 
de les dues zones a banda i banda de la N340, re-
forestació d’àrees encara degradades, eradicació 
d’espècies exòtiques i invasores, així com conver-
tir-ho en un parc accessible des dels nuclis urbans.

Recentment, fruit dels “pressupostos participatius”, 
s’ha dibuixat l’Anella Verda de la Canonja. Aquest 
camí és un bon inici perquè la gent descobreixi i 
gaudeixi de l’entorn natural del poble, però no ha 
de ser l’únic pas a fer en aquest sentit. Cal que 
l’Anella Verda serveixi per revitalitzar aquest en-
torn natural, que no haguem de passar per zones 
amb presència de deixalles i que les Hortes estiguin 
cuidades.

És en aquest sentit que creiem que cal reactivar 
l’activitat hortícola al nostre poble. Evidentment 
som coneixedors de la dificultat econòmica d’em-
prendre projectes agrícoles al nostre entorn, però 
sense promoció i incentius per part de l’adminis-
tració local, difícilment sortirem del pou. 

És per això que la creació d’horts comunitaris pot 
ser una eina excel·lent que ens reporti molts bene-
ficis: recuperació de finques, autoproducció d’ali-
ments, beneficis derivats del treball comunitari, 
possibilitat d’obtenir fruits del propi treball i una 
via per la a inserció social.

Per tot plegat, per la riera de la Boella, pel Mur Verd, 
per l’Anella Verda i per les Hortes de la Canonja, és 
indispensable que l’Ajuntament s’hi impliqui de la 
mà del teixit associatiu de la Canonja, amb entitats 
com el Club Excursionista, el Club Ciclista, La Ca-
nonja 3, l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, 
el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, la 
Comunitat de Regants de la Mina, l’Ateneu Popular 
La Mina, el Col·lectiu de Dones, els clubs esportius, 
i tantes altres entitats que segur que poden posar 
el seu coneixement i implicació en la conservació 
de la natura canongina. Només de manera partici-
pada i col·laborativa ens creurem que realment la 
Canonja té un entorn natural que val la pena.

Existe otra oportunidad

Como si de un plan estratégico se tratase, fina-
mente trazado, nuestra sociedad deriva hacia el 
continuo enfado, crispación, negativismo y des-
esperanza. Todos tenemos que ver en ello, somos 
culpables de alimentarnos con los más sórdidos 
programas televisivos, con dejarnos contaminar 
con noticias manipuladas de forma perversa por 
interés, e impregnarnos de la suciedad de muchos, 
que lo único que ansían es la confrontación, el 
morbo del más rastrero cotilleo, la desacreditación 
y el lucro. Lo que más duele, es que la más joven 
generación millennial está desesperanzada en el 
futuro; y cuesta captar su atención y crearles ex-
pectativas, metas y alicientes hacia una vida plena, 

abundante en conocimiento, creación y desarrollo, 
donde puedan disfrutar anchamente de los logros 
edificantes de la tarea bien planteada y realizada. 
Hay una generación lista y bien preparada para los 
desafíos, pero paralizada por un presente mórbi-
do, enfermo, sin referentes. Se ha de trazar otra 
oportunidad para la generación que nos sucede, 
antes de que consigamos el gran desahucio social. 
Claro está, y en esto coincidimos todos, no puede 
ser bajo la dirección y cobertura de este panorama 
político, pues no es ejemplo ni referencia de nada.

Aprendamos a discernir con madurez, a estar dis-
puestos a ser renovados en libertad y no adap-
tados, valientes para considerar y valorar las 
distintas alternativas, sin dejarnos llevar por el to-
talitarismo del pensamiento único que nos impone 
el ser iguales. Hagámoslo por ellos. La humildad, la 
generosidad, la atención, la misericordia, la soli-
daridad, la entrega desinteresada y el bien común, 
deben ser desenterrados para que brillen en la más 
sabia y creativa de las sociedades. La Navidad está 
cerca, no es un tópico, aunque se quiera hacer; 
tampoco es una utopía en este mundo, es verdad 

y es justicia, lo que ocurre es que cuesta a los que 
no rompen sus cadenas con el humanismo y el ma-
terialismo. Te propongo un tiempo navideño para 
disfrutar, para romper moldes, que prestes aten-
ción a tu alrededor e impactes en ayuda, en cariño, 
en amabilidad, en aportación, sobre todo, en aque-
llos que más lo necesitan. Disfruta con tu familia.

En La Canonja es fácil vivir, y es fácil disfrutar. Un 
año más, contamos con unos presupuestos que 
ayudan a ello, a que el pueblo crezca en infra-
estructura y en servicios, con buenas novedades. 
Un año más, tendremos que seguir velando para 
mejorar nuestro hábitat, luchar contra las conta-
minaciones químicas y acústicas, por la conviven-
cia y para que todos los canongins puedan estar 
atendidos en sus necesidades, sean las que sean, 
dando prioridad a nuestros mayores y a los más 
desfavorecidos. Por nuestra parte, aquí estaremos, 
aportando nuestro buen hacer, dispuestos a escuc-
harte y a ayudarte, a tu lado.

Te deseamos una feliz Navidad y que el próximo 
año esté pleno de recompensa (y no es un tópico…).

Joan Pons 
Solé

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira
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“Las Chicas de Oro”  
triomfen a Cuenca
El passat mes d’octubre, el grup de teatre municipal de la Gent Gran Ac-
tiva “Las Chicas de Oro” van participar al VII Congreso Iberoamericano 
de Animación Sociocultural a la ciutat de Cuenca, els dies 24, 25 i 26, 
on hi van participar unes 750 persones entre professors, professionals i 
alumnes, arribats d’arreu de l’estat espanyol, de llatinoamèrica (Argentina, 
Perú, Uruguai) i de països convidats com Marroc, Suïssa, Portugal i Brasil.

El grup de teatre canongí hi va participar per partida doble. Per una banda, 
el seu director, Francis Montero, va exposar una ponència amb el títol 
Nunca es tarde para sonreír, nunca es tarde para reivindicar, on explicava 
la historia del grup de teatre, els orígens, els guions, la metodologia, les 
protagonistes, en definitiva, la clau de l’èxit. La sessió va ser molt ben 
acollida i va rebre vàries felicitacions. Per altra banda, “Las Chicas de Oro” 
van participar al congrés d’una manera molt activa assistint a vàries con-
ferències, tallers i una sessió de cotacontes.  

L’últim dia, i com a colofó, “Las Chicas de Oro” van actuar amb l’obra de 
teatre No  me cuentes cuentos, l’obra que van estrenar a l’anterior Festa 
Major d’Hivern, per Sant Sebastià. L’obra està formada per quatre con-
tes políticament incorrectes, una àvia explica a la seva neta els contes 
de sempre adaptats a l’actualitat, carregats d’ironia, d’humor i plens de 
música.

Després d’un assaig catastròfic, la representació va sortir increïblement 
rodona, les actrius s’hi van lluir més que mai, traient més energia, vocalit-
zant i entonant “com a verdaderes actrius de Hollywood”, assegura el seu 
director, Francis Montero.

L’auditori de la Universidad de Cuenca estava complet, amb més de 700 
persones que gaudiren de l’actuació rient i cantant els bisos de les can-
çons i posant-se de peu al final amb una gran ovació. 

La Castanyada de la Gent Gran
Un any més la Gent Gran Activa celebra la Castanyada a la llar municipal. 
Un acte festiu acompanyat de música gràcies a la Coral de la Gent Gran 
Activa, amb deliciosos panellets elaborats per les dones jubilades, i les 
castanyes que van daurar un nombrós grup de jubilats del Centre Cívic. 
Gràcies a tots ells la Castanyada de la Gent Gran esdevé una festa per a 
tota la família.
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DIMECRES 5 DE DESEMBRE
SENALLÓ DE CONTES: 
Un Nadal ple de contes amb Joan Boher.
HORA I LLOC: A les 17 h, a la Biblioteca Pública de 
la Canonja.

DEL 12 AL 18 DE DESEMBRE
EXPOSICIÓ LAND ART DELS ALUMNES DE 
P5 DE L’ESCOLA LA CANONJA
INAUGURACIÓ: El dimecres 12 a les 17 h, al Castell 
de Masricart.

HORARI I LLOC DE L’EXPOSICIÓ: Matins de dimarts, 
dimecres i divendres de 9 a 13 h i les tardes de 
dilluns a divendres de 16 a 20 h, al Castell de 
Masricart.

DEL 17 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER
PRÉSTEC A CEGUES A LA BIBLIOTECA
LLOC: Biblioteca Pública de la Canonja

DIJOUS 20 DE DESEMBRE
SENALLÓ DE CONTES:  
Pedra pedreta s’explica una bona historieta 
amb Karme González
HORA I LLOC: A les 17 h, a la Biblioteca Pública de 
la Canonja.

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
ELS PASTORETS de la llar d’infants Mare 
de Déu de l’Esperança
HORA I LLOC: A les 16 h, a la Sala d’Actes de 
l’Escola la Canonja.

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
CONCERT DE NADAL amb l’orquestra 
Camerata XXI
HORA I LLOC: A les 19.30 h, a l’Església de Sant 
Sebastià.

27, 28 I 29 DE DESEMBRE
PARC DE NADAL
HORARI: Els dies 27 i 28, d’11 a 14 h i de 16.30 a 
19 h, i el dia 29 d’11 a 14 h. 
LLOC: Poliesportiu municipal 
ENTRADA: Dies 27 i 28 preu: 3 €; i el dia 29 
entrada solidària

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
ELS PASTORETS a càrrec de Talia teatre
HORA I LLOC: A les 18 h, a la Sala d’Actes de 
l’Escola la Canonja.

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
VISITA DEL PATGE DE SES 
MAJESTATS ELS REIS MAGS 
D’ORIENT 
HORA I LLOC: A les 11 h, al Castell de Masricart.

DILLUNS 31 DE DESEMBRE
REVETLLA DE CAP D’ANY 
HORA I LLOC: Sopar a les 21 h i cotilló a les 
23.30 h, al poliesportiu municipal.

VENDA D’ENTRADES: Fins el 20 de desembre al 
poliesportiu.

CAP D’ANY JOVE
HORA I LLOC: A la 1 h, a l’envelat situat a l’espai 
de la Cooperativa.

DISSABTE 5 DE GENER
ARRIBADA DE SES MAJESTATS  
ELS REIS MAGS D’ORIENT
HORA I LLOC: A les 18 h, a l’Ajuntament de la 
Canonja.

DIVENDRES 18 DE GENER
CNJMUSIC VOL.4
HORA I LLOC: A les 23 h,  
al poliesportiu municipal.

DEL 18 AL 27 DE GENER
FESTA MAJOR D’HIVERN

HORARI DE NADAL  
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA  
DE LA CANONJA

Divendres 21 de desembre: de 9 a 13 h.
Del 24 de desembre a l’1 de gener: Tancada*
2, 3 i 4 de gener: de 9 a 13 h.

*Els dies 27 i 28 de desembre: ens trobaràs amb 
les novetats bibliogràfiques al Parc de Nadal.

AGENDAL’AGENDA de desembre 2018 i gener 2019



VENDA D’ENTRADES DEL 20 DE NOVEMBRE AL 20 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

ÚNICAMENT COTILLÓ:  
Adult: 20€ (venda anticipada) / 24€ (el mateix dia)
Amb Carnet PIJ: 14€ / Infantil: (fins als 14 anys): 6€

Ball amb Welcome band
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I VECIANA

Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Festes

Organitza:

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

(Aforament limitat)

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

Macarrons Bolonyesa

Pollastre amb patates

Pastís de xocolata

Refrescos + Cotilló

Cava benvinguda

Taula démbotits amb crostonets de pa  
(Xoriço ibèric, llonganissa ibèrica, formatge 
manxec i fuet).

Gotet amb cremós de foie amb compota 
de figues - Canapès selectes - Coqueta de 
gambes, bacallà, sardina confitada i gules  
amb bouquet d’amanides i llagostins.

Melós de cua de bou confitada amb salsa 
d’oporto i guarnició del xef.

Pastís de mousse de turró de xixona  
amb xocolata.

Raïm de la Sort, torrons i neules.57€
El cotilló inclou:
Bossa cotilló, raïm de la sort, 
Una consumició al bar
Coca amb xocolata desfeta a la matinada
(no inclou reserva de taula)

MenúMenú
Infantil

20€
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