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

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

SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h
ssocials@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Plaça de Catalunya, s/n 977 546 100
dilluns de 9 a 13 h
Eines per la recerca laboral: de 9 a 10 h
Club de feina: de 10 a 11 h
Atenció directa amb cita prèvia: d’11 a 13 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

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.
biblioteca@lacanonja.cat

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al telèfon 977
54 34 89; arxiucomarcal@tarragones.org
JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
Carrer Raval, 25 977 194 039 - 669 816 702
De dimarts a dijous de 16 a 20 h. Divendres de 17 a 21 h
joventut@lacanonja.cat
Pij la CanonjaH

L

GUÀRDIA MUNICIPAL
Carrer Raval, 6 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
@lacanonja112
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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
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Serveis de l’Ajuntament

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

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

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

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

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

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

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

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

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

Vuitanta camps de futbol
Els espais verds urbans, els parcs i jardins, són espais de natura que
tenen una importància vital pels municipis. Són espais de trobada i
oci que aporten beneficis socials, ambientals i econòmics, i que tenen
un impacte directe en la qualitat ambiental urbana i el benestar dels
seus habitants. Per això, cal donar-los la importància que es mereixen
i des de l’Ajuntament s’ha procurat sempre vetllar per la recuperació i
creació d’aquestes zones, els anomenats pulmons verds. A la Canonja
tenim el Mur Verd com a gran pulmó, però també disposem d’una
gran superfície de parcs i jardins urbans que ens permeten gaudir de
zones verdes molt a prop de casa nostra.
Si entrem en detall, la Canonja disposa actualment, en l’espai urbà,
de 18 zones verdes entre parcs i jardins públics municipals que representen 66.500 m2 de superfície, equivalent a 6,65 hectàrees, aproximadament 10 camps de futbol de primera divisió. Aquest càlcul no
contempla el Mur Verd del nostre municipi, que té una extensió de
444.427,14 m2 de superfície, equivalent a 44,44 hectàrees. Per tant,
podem concloure que en total la Canonja disposa de 51 hectàrees
d’espais lliures de titularitat municipal, el que serien aproximada-

ment la superfície de gairebé vuitanta camps de futbol. Unes dades
més que positives que posen de manifest la voluntat del consistori en
aquests últims anys de crear noves zones verdes i continuar plantant
diverses espècies d’arbrat com ficus, pins, plataners, xiprers, prunus,
oms, tarongers...
Precisament durant els mesos de febrer i març és temps de plantació
i en aquest període es procedirà a plantar més d’un centenar d’arbres a diferents zones, que es repartiran entre el Mur Verd i carrers
i places del municipi, com el carrer Marina, la zona del Consum, la
rotonda de l’A7 i la zona del Sector Nord.
Però no tan sols es tracta que l’Ajuntament planti arbres i inverteixi
en accions medi ambientals, sinó que és vital la col·laboració i participació de les entitats del poble i de tots els canongins per a dur a
terme projectes que millorin el nostre hàbitat. Les plantades d’arbres
que hem organitzat en els últims anys han estat un èxit de participació i això ens reconforta i ens il·lusiona per seguir treballant tots en
la mateixa direcció.

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

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

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

www.lacanonja.cat
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Podeu veure el vídeo al canal
de youtube de l’Ajuntament:

La màgia de Nadal
El passat dia 30 de novembre, es va inaugurar la il·luminació nadalenca, i amb
aquest acte, celebrat al Castell de Masricart amb l’assistència d’un nombrós
públic, es va donar inici en el nostre poble a aquestes tradicionals festes.
Unes festes, que, a més a més d’una commemoració religiosa han esdevingut una celebració social. L’Ajuntament de la Canonja va preparar al llarg de
tot el desembre un seguit d’actes que esdevingueren un èxit de participació.
El diumenge dia 23, l’església de Sant Sebastià s’omplí per escoltar la música de Camerata XXI amb el seu concert de Nadal, un concert d’aventures
on els músics ens van acostar les músiques més divertides i còmiques, per
riure i somriure.
Els dies 27, 28 i 29, els assistents al Parc de Nadal van gaudir de multitud
d’actes que a més a més de ser un indicador de l’èxit de participació, cal
celebrar com un model d’implicació de les empreses i diferents entitats canongines en el que ja ha esdevingut un punt de trobada d’aquestes festes.
Per altra banda, Taleia Teatre, de la mà dels pastors Borrego i Carquinyoli
ens va explicar la història més arrelada de la tradició catalana, teatral i nadalenca, “Els Pastorets”.
Cal esmentar especialment l’èxit del sopar de cap d’any organitzat per la regidoria de Festes o l’arribada dels Reis Mags d’Orient que, com és tradicional
van repartir els regals per les cases canongines.

La Cavalcada de Reis 2019 un
èxit de participació ciutadana
Malabaristes, ballarines, camallargs, patges amb torxes per il·luminar el camí...
la representació del pessebre, la pantalla gegant per no perdre ni un detall
d’aquesta nit tan especial... Tot és a punt per rebre a Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient a la Canonja.
Els infants i les famílies somrients, exultants, omplen el carrer Raval com en
poques ocasions més succeeix. Els tractors passen carregats de regals i els tres
reis mags pugen al balcó de l’Ajuntament per saludar un any més als canongins
i canongines entre focs artificials, i demanar als més petits que es portin bé i
tornin a casa seva per esperar als patges carregats amb els seus desitjos.
Però perquè aquesta nit màgica esdevingui realitat, és necessària la feina de
molta gent, i el jovent de la Canonja n’és el motor principal, incansable des
de fa més de mig segle. Els nens i nenes que representen el Pessebre, els
tractoristes, les entitats hípiques, el Motor Club, els Diables, Protecció civil i
d’altres entitats, personal de l’Ajuntament, des de la brigada de serveis fins
a la guàrdia municipal, i també, diverses empreses... tots ells d’una forma o
d’altra col·laboren activament amb la Cavalcada de Reis de la Canonja.

Per iniciativa de la Regidoria de Festes i amb la col·laboració del Grup de Teatre Camàndules, la celebració de Cap d’any del poliesportiu va comptar amb
una grata sorpresa per a tots els presents. El raïm de la sort es va prendre al
ritme de les dotze campanades retransmeses des del campanar de l’església
de Sant Sebastià. La retransmissió, feta en un fals directe, es va poder dur a
terme gràcies a la participació desinteressada del grup canongí de teatre Camàndules. Els seus components, després d’un llarg període d’inactivitat, van
tornar a escena amb una entretinguda producció que va fer les delícies de
tothom que havia acudit al pavelló per celebrar l’arribada del nou any.

L’Ajuntament va felicitar a dos agents del cos de vigilants municipals, concretament els agents Iván López i Carlos Cepero, per la seva professionalitat
i eficàcia demostrades en acte de servei.
Durant el ple del dia 29 de novembre es va aprovar per unanimitat de
tots els grups, una moció referent a l’actuació duta a terme pels agents
del torn de matí del dissabte 10 de novembre de 2018, quan el conductor
d’un ciclomotor va cometre diferents infraccions greus escapolint-se dels
agents amb una conducta temerària i arribant fins l’extrem d’agredir als
agents, actuació que va acabar amb la detenció del presumpte infractor.
Per aquest motiu es va acordar felicitar als guàrdies Iván López Castro
(TIP 009) i Carlos Cepero Santos (TIP 012) per part de l’Ajuntament per tal
meritòria actuació.
El dia 10 de desembre, els vigilants, acompanyats pels seus familiars i la
resta dels agents, van ser rebuts per la corporació municipal que els hi va
fer extensiva de nou la felicitació.

La Canonja disposa
d’una estació de recàrrega
per a vehicles elèctrics

La Coral de la Gent
Gran participa a la
trobada celebrada a Salou

L’Ajuntament ha posat en marxa la primera estació de recàrrega pública a la
Canonja, al carrer Marina, a l’alçada de la plaça de Catalunya. L’estació permet carregar dos vehicles elèctrics simultàniament, principalment cotxes i
furgonetes, i és totalment gratuïta.

La Coral de la Gent Gran de la Canonja va participar a la Trobada de Corals
d’Associacions de Gent Gran del Tarragonès que es va celebrar a Salou el
passat 14 de desembre.
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El consistori felicita
a dos vigilants municipals
per la seva actuació

Des de l’Ajuntament volem fer palès, en nom de tot el poble, l’agraïment a
tothom que hi participa i que contribueix a l’èxit de la cavalcada, però molt
especialment a la gent jove: organitzadors i ànima d’aquest vespre tan màgic que és la diada de Reis del nostre poble.

No van acabar aquí el seguit d’actes nadalencs, atès que han estat vàries les
entitats que han celebrat aquestes festes amb àpats i trobades, com ara el
Col·lectiu de Dones o la Gent Gran.

A l’acte hi van participar sis corals, la de la Canonja ho va fer en segon
lloc dirigida per Núria Pérez i amb un repertori molt nadalenc alhora que
variat. Cantaren “Aclarida nit de Nadal”, “Nanita nana”, “Sant Josep fa
bugada” i “Rock de Nadal”.

El Grup de Teatre
Camàndules sorprèn
per les dotze campanades

Podeu veure el vídeo al canal de
youtube de l’Ajuntament (Compte!
No és apte pels més menuts!):

La instal·lació ja està en funcionament i el sistema d’identificació per utilitzar el servei és molt senzill i només cal identificar-se a través de l’aplicació
mòbil EVCharge. Amb l’objectiu de facilitar encara més el procés als usuaris,
està previst que a finals del mes de febrer ja es pugui sol·licitar una
targeta sense contacte (RFID) a les oficines de l’ajuntament.
Aquesta inversió és una aposta clara de l’Ajuntament de la Canonja per una
mobilitat més neta, renovable i eficient.
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Els nens i nenes d’educació
infantil de l’escola exposen
les seves obres de Land Art

Visita institucional a la
Canonja de la delegada del
Govern d’Espanya a Catalunya

El president del Port de
La Roda d’Art omple
Tarragona comparteix els
la sala d’exposicions
reptes de futur amb la Canonja del Castell de Masricart

Aquest desembre passat els nens i nenes de P5 d’educació infantil van fer
una exposició al Castell de Masricart. La idea va sorgir a partir del projecte
dels arbres que estaven treballant i van començar a fer activitats plàstiques
amb diferents materials naturals com fulles, branques, escorça... i utilitzant
també diferents materials plàstics com pintures, cintes, llanes, papers...

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la majoria de membres de la corporació van rebre a la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, durant la seva visita institucional al municipi, el passat 14 de desembre.
La delegada anava acompanyada pel Subdelegat del Govern, Joan Sabaté.

El 9 de gener, el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, va
visitar la Canonja continuant amb la ronda de visites institucionals que està
mantenint amb diferents organismes i entitats del territori des de la seva
presa de possessió el passat mes de novembre.

Teresa Cunillera va visitar les dependències municipals i va signar en el llibre
d’honor de l’Ajuntament, mostrant el seu compromís de col·laboració entre
les administracions en benefici dels ciutadans del municipi. Seguidament,
la delegada i l’alcalde van mantenir una reunió de treball en la qual es
va valorar molt positivament el paquet de mesures urgents que el darrer
Consell de Ministres havia inclòs en el Reial-Decret Llei per a l’Impuls de
la Competitivitat Econòmica en el sector de la Indústria i el Comerç per
fomentar la competitivitat del sector industrial, facilitant la reducció del
cost energètic que suporten les empreses, la productivitat laboral i el reforç
de la seguretat industrial.

A primera hora, Cruset acompanyat del director general del Port, Ramón
Ignacio Garcia es va citar amb l’alcalde, Roc Muñoz, amb el primer tinent
alcalde, Salvador Ferré, i amb l’arquitecte municipal Miquel Orellana.

Totes aquestes activitats i treballs no es podien quedar a l’aula i vam pensar
que seria una bona proposta mirar de fer una exposició al Castell i que més
gent: famílies, alumnes... descobrís una corrent artística: el LAND ART o ART
DE LA TERRA, molt motivadora i propera a les nenes i als nens.
El Land Art és un moviment artístic on el paisatge i l’obra es troben molt relacionats. Art creat en la natura i utilitzant materials naturals: pedres, fulles o terra.
El Land Art és molt proper a les nenes i nens. Podem dir que des de molt
petits ja practiquen aquest art. És una forma de relació amb el medi ambient i amb l’entorn. El joc que fan al pati, al parc, a la platja, quan anem a
la muntanya o som al tros o a la parcel·la: amb pedretes, branquetes, fent
forats a terra o “pastetes amb aigua”, barrejant coses o dibuixant amb un
bastó a terra... Els hem vist mil vegades, no? Doncs totes aquestes creacions
efímeres formen part d’aquesta corrent artística.
Ho diem moltes vegades les nenes i els nens porten tots un artista a dins i a
partir del projecte dels arbres hem treballat moltíssim i hem gaudit d’aquesta feina engrescadora que ens ha motivat a tots i que vam voler que tothom
en pogués gaudir.
Per això com des de l’escola teníem l’objectiu de donar visibilitat al poble
de les coses que fem, poder disposar de la sala d’exposicions del Castell de
Masricart ens ho facilitava, no podíem desaprofitar l’ocasió.
L’exposició la vam muntar amb l’ajuda dels alumnes i de l’Antonieta Veciana
que ens assessora en temes de plàstica a l’escola. Es va inaugurar el dia 12 de
desembre i va estar oberta al públic fins el dia 18. Però a l’hora de desmuntar-la també vam demanar la col·laboració de pares i alumnes. Per tant, va
ser en tot moment un projecte compartit, per que si vau anar-hi ja vau poder
gaudir també de l’espai on es podia crear una obra i deixar-la exposada.
Tot un repte per les nenes i nens que de les classes dels Taurons, els Cavalls i les Xocolates que tindran sempre a la seva motxilla una experiència artística inoblidable.
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Les mestres d’Educació Infantil de l’Escola la Canonja

En aquesta trobada, es va parlar del projecte de la nova zona d’activitats
logístiques (ZAL) que ja es troba en tràmits administratius molt avançats i
sobre les connexions terrestres amb els municipis limítrofs.

El dia 10 de gener, el tinent d’alcalde, Francesc Roca, va inaugurar l’exposició Roda d’Art que, de la mà del Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví, s’ha pogut veure a la sala d’exposicions del Castell de Masricart,
coincidint amb les dues setmanes de la Festa Major d’hivern. A l’acte hi van
assistir el president del Centre d’Estudis, Francesc Roig i l’artista convidat,
Aleix Antillach.
Antillach presenta a la Roda d’Art 2018-19 “EIUs – Enformacions Íntimes
Universals”. Peces de dues i tres dimensions de les seves dues últimes col·
leccions “ReOrganiTzats i Parèntesis()” que, segons l’artista, d’alguna manera corporeïtzen idees al voltant de les preguntes fonamentals. La tinta,
l’argila, la cors, cables i perfils metàl·lics en són els materials protagonistes.

Unes mesures que, de fet, tenen el seu origen en els compromisos adquirits
el mes de juliol passat per la ministra d’Indústria i Turisme, Reyes Maroto,
amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Després de la reunió, la delegada del Govern, el subdelegat, l’alcalde i alguns
regidors es van traslladar fins a les instal·lacions de BASF, on van poder
visitar el centre de producció que la multinacional del sector químic té en
funcionament en el polígon petroquímic del municipi.

L’Ajuntament reconeix els
mèrits esportius i acadèmics
cinc joves canongins
El 27 de desembre, l’Ajuntament va fer un acte de reconeixement a quatre joves esportistes de la Canonja per la seva trajectòria i mèrits assolits
durant el 2017. L’alcalde Roc Muñoz, en representació del consistori, va
lliurar els diplomes a Nuria Gómez Arias, medallista en el Campionat
de Catalunya, modalitat d’esport individual, de gimnàstica rítmica; Silke
Hurtado, medallista al Campionat de Catalunya, modalitat d’equip, de
natació sincronitzada; Irene Méndez, velocista, medallista al Campionat d’Espanya; i David García, judoca, Campió d’Espanya i finalista en el
Campionat d’Europa. Els quatre esportistes canongins s’han pogut beneficiar de la subvenció que atorga l’Ajuntament per tal de fomentar la
pràctica esportiva.
A l’acte també es va fer menció especial a Roger Salla, que s’ha pogut beneficiar del premi concedit per l’Ajuntament per la millor puntuació en l’expedient acadèmic de segon de Batxillerat.

7

AR
A

CA
TO

TO
CA

A
AR

La Festa Major
d’hivern en imatges

XXXIII Trobada de Tennis
Taula de Sant Sebastià

Amb actes per a petits, grans i més grans, la nostra Festa Major ha esdevingut un espai de diversió i participació des de la cursa de carretons fins
l’escudella popular. Jocs, teatre, esport i tradició han anat emplenant els dos
darrers caps de setmana de gener.

La XXXIII Trobada de Tennis Taula de Sant Sebastià va tenir lloc el dissabte
26 de gener a l’Institut Collblanc, dins el programa de la Festa Major d’hivern de la Canonja. La competició va rebre la participació d’esportistes de
diferents centres escolars, i clubs esportius de Tarragona, Altafulla, Valls,
Reus i de diferents municipis de la Conca de Barberà, a més dels jugadors
locals de l’Escola la Canonja i l’Institut Collblanc. Les edats dels participants
comprenien dels 7 anys als 18.

Els actes organitzats des de diverses entitats també han estat una bona
ocasió de trobada que s’han afegit als actes de més èxit de públic com ara el
concert i el ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella, el talent canongí
de “Las Chicas de Oro”, el campionat d’skate o l’escudella popular.
Així, la nostra Festa, esdevé cada any un nou motiu de diversió que és esperat per tot el poble.

L’edició d’aquest any del torneig que organitza l’AEE Collblanc anualment
al gimnàs del nostre institut per les festes de St. Sebastià ha estat tot un
èxit de participació. Enguany ha augmentat el nombre de participants del
nostre centre.
Els participants del nostre institut van ser en la categoria infantil masculí:
Sergio Gómez, José Cornejo, Derek García de 2n d’ESO i Arnau Baquero de
1r d’ESO; en categoria cadet van ser Mario González (1r classificat), Santi
Crespo (2n) Jacint Veciana (3r) i Guillem González (4t) que van eliminar en
primera fase a Raül Marín (4t) i Emilio Gómez (exalumne).
Pel que fa a la participació de nens i nenes de primària cal destacar la gran
actuació dels alevins masculins amb un 1r lloc de Miquel Galindo i un 4t lloc
de Pol Miracle i els dos primers llocs de les alevins Claire Martínez i Iratxe
Espejo, a més del segon lloc del prebenjamí Gerard García. Tots ells alumnes
de l’Escola la Canonja.
El desenvolupament del torneig va ser ràpid i fluït gràcies a la col·laboració dels
dinamitzadors de 3r i 4t d’ESO que a més de participar en els campionats fan de
suport en les sessions tècniques de tennis taula dels dimecres a la tarda que són
magistralment dirigides per dos alumnes del centre: Joel López i Emilio Gómez.
Nacho López,
Coordinador Activitats Extraescolars Institut Collblanc
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XERRADA “LLEGIR PER CRÉIXER”
A CÀRREC DE JOAN DE BOER,
especialista en activitats de
dinamització lectora

T
ITA

DIMECRES 20 DE MARÇ A LES 19 H
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AL

ITA
T

TU
AC

DEL 15 AL 31 DE MARÇ

“Llegir per créixer” és una conferència que
pretén donar les eines essencials a pares i
mares perquè converteixin els seus fills en
uns bons lectors. Coneixerem estratègies
senzilles i bàsiques perquè els més petits
gaudeixin de la lectura. Dirigida a pares i
mares amb fills en edat escolar, personal
docent i agents culturals.
DIJOUS 21 DE MARÇ A LES 19 H

EXPOSICIÓ: “POMPEU FABRA. UNA LLENGUA
COMPLETA”

L’exposició presenta l’aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran
arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l’impuls a
la llengua que va suposar el seu treball. Exposició cedida per la Direcció
General de Política Lingüística i gestionada pels serveis territorials de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística.
DILLUNS 18 DE MARÇ A LA TARDA

Programa d’actes
ESPECTACLE PER A ADULTS: “MESTRE FABRA”
A CÀRREC DE ROSA CADAFALCH

DIMECRES 6 DE MARÇ A LES 17 H

El Dia Mundial de la Poesia, podrem gaudir d’aquest homenatge a Pompeu
Fabra a través d’un monòleg que també enllaça lectura de textos d’escriptors i poetes que han glossat la seva obra i la seva persona. Hi trobarem
textos de Josep Pla, Salvador Espriu, Pere Quart, Antoni Rovira i Virgili i Joan
Brossa entre d’altres.
DIVENDRES 22 DE MARÇ A LES 19 H

ESCAPE ROOM: MISTERI A LA BIBLIOTECA

SENALLÓ DE CONTES A CÀRREC DE PATI DE CONTES

Pati de Contes ens endinsarà a conèixer i descobrir “Contes d’arreu del món”.
D’Àfrica a Rússia i de l’Índia a Perú, recorrerem el món de la mà dels contes
i farem un viatge inoblidable per històries que no deixaran indiferent a ningú; els acompanyaran també instruments de tot el món.

Vine i descobreix quin és el gran misteri que s’amaga a la biblioteca. Fes
servir la teva lògica i ingeni, tindràs 40 minuts per resoldre’l!
Sessió d’Escape Room per a grups de 5 a 6 persones. Dirigit a joves d’entre
12 i 18 anys. Inscripcions i més informació a la mateixa biblioteca.
DIMARTS 19 DE MARÇ A LES 19 H

ACTE PROTOCOL·LARI DEL 25È ANIVERSARI

Aquest acte, que comptarà amb la presència del Sr. Joan Elies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes, té com a finalitat la celebració
oficial del 25è aniversari amb la voluntat de reconèixer la tasca portada a
terme pels diferents regidors de cultura i pel personal de la biblioteca al
llarg d’aquests anys. En el transcurs de l’acte es presentarà també el nou
logotip de la Biblioteca dissenyat amb motiu del 25è aniversari.
A PARTIR DEL 25 D’ABRIL

DIMARTS 12 DE MARÇ A LES 19 H

El 18 de març de 1994, l’escriptora Rosa Regàs inaugurava la biblioteca de
la Canonja. 25 anys després, volem celebrar aquest aniversari i ho volem
fer amb tots vosaltres, totes les persones que heu estat compartint la
lectura des del nostre espai.
En aquests 25 anys, a molts de vosaltres la biblioteca us ha vist créixer
amb els llibres, les primeres lectures amb “el vaixell de vapor” es van substituir pels volums de la Gemma Lienas i, un quart de segle després, amb el
servei de préstec de la xarxa de biblioteques, gaudiu de la darrera novel·la
de la Marta Rojals.
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Des de la regidoria de Cultura, creiem que tot aquest temps viscut bé
mereix una celebració especial. Per aquest motiu, hem preparat tot un
seguit d’actes que volen mostrar l’activitat habitual de la biblioteca. Una
activitat oberta al poble que comprèn tot un ventall cultural més enllà
dels llibres.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS AMB L’ESCRIPTORA
MARGARIDA ARITZETA
Sessió del Club de Lectura d’adults per comentar l’obra: “La filla esborrada”.
En aquesta ocasió el Club de Lectura serà especial i oberta a tothom, ja que
comptarà amb la presència de l’autora, Margarida Aritzeta, recent guardonada amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la seva trajectòria.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MEMÒRIA DE LES
OBLIDADES” DE TECLA MARTORELL,
amb la col·laboració de Joan Pons
“Memòria de les oblidades” recull l’obra de teatre que l’autora va escriure fa
tres anys i que és representada arreu de Catalunya per l’actriu Rosa Andreu
i el músic Ferran Barrios. L’obra de la vida de quatre dones que van morir
víctimes de les condicions extremes que van patir a la presó de les oblates
de Tarragona.

EXPOSICIÓ: “PEDROLO MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS”

L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant en la seva dimensió biogràfica com literària. S’explicita la relació de l’autor amb el concepte de límit i, per
extensió, amb la de llibertat. Pedrolo escriu per tal de bastir el seu complex
corpus literari, multiforme en temes i estils, de gran coherència i sovint censurat. La negació de qualsevol cotilla el mena a traspassar els límits per fer-nos
reflexionar i situar la literatura catalana a l’alçada de qualsevol gran literatura.
Pedrolo fou un avançat al seu temps.
11
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Carnaval 2019
Tot i que la Comissió de Carnaval ja es reuneix des del passat mes de novembre, és ara, un cop passada la Festa Major, el moment en que utilitzant
un símil astronàutic, no en va, l’eix d’animació del Carnaval és l’arribada
de l’home a la lluna, comença el compte enrere fins el diumenge 24 de
febrer on hi haurà el primer acte d’aquest cicle festiu amb l’Arribada de
Sa Majestat Carnestoltes. Unes festes que tancaran amb la lectura del
testament i mercat de la sardina, el dimarts dia 5 de març.
L’acte més esperat i que compta amb major participació serà la rua del dia
3 març, que com és habitual mostrarà en una festa de ball, color i fantasia
el treball de les diferents comparses participants.

El dissabte al vespre tindrà lloc el sopar pícnic amb ball i concurs de disfresses individuals, de parelles i trios.
Els actes, que us presentem enguany, aniran emmarcats amb els dibuixos
guanyadors del Concurs de Cartells d’enguany: Iker Muñoz i Iria Parra.
INSCRIPCIONS ALS CONCURSOS DE DISFRESSES
Per participar al Concurs de disfresses infantil de l’1 de març i al
Concurs de disfresses individuals, parelles i trios del 2 de març: cal
apuntar-se al Castell de Masricart el dies 26, 27 i 28 de febrer

Impossible 2019,
aneu-hi pensant...
Reserveu-vos les dates perquè el primer cap de setmana d’abril torna el
Festival de Màgia Impossible. El poliesportiu de la Canonja serà la ubicació,
a l’igual que l’any passat, de la Gala Internacional de Màgia i de l’espectacle
màgic de dissabte. La resta d’actes es portaran a terme al carrer.
I diem que hi aneu pensant... perquè a més a més de mags de renom internacional, enguany la nit de dissabte es dedicarà a la màgia cervell amb un
dels millors mentalistes del moment: Anthony Blake.

12

El ple aprova
una moció per promocionar
l’horticultura a la Canonja

Amb la publicació del calendari 2019 #Sapsontès? el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví arriba enguany al seu trenta-cinquè aniversari des de la
seva creació amb la voluntat impertorbable de seguir desvetllant incògnites
sobre la memòria històrica del poble de la Canonja, mitjançant publicacions
de llibres i també a través dels anuals calendaris que es reparteixen entre les
llars canongines i també forànies.

La Canonja va celebrar el primer plenari de l’any el passat dijous 31 de gener
on es van aprovar diverses modificacions de crèdit del pressupost municipal
vigent. En l’ordre del dia també es va donar compte de les altes i baixes a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja i es va prendre
coneixement dels nomenaments de personal produïts en els darrers dos
mesos. Es va aprovar també la rectificació de l’inventari de béns municipal,
a data 31 de desembre de 2018.

El calendari d’enguany incorpora fotografies de Rosa Maria Llop Tous i Joel
López Fernández, amb text de Francesc Roig Queralt, i s’edita amb el suport
de l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona. La seva finalitat
és la de donar un pas més en la interacció de les canongines i els canongins
que sovint transiten per les places i els carres del poble i no han reparat
en detalls concrets, artísticament sorprenents. Això motiva la pregunta del
títol #Sapsontès? en línia amb els nous temps de la digitalització i en consonància de reclam hashtag amb la transcripció de la fonètica popular del
sapsontès? D’aquesta manera es pretén incentivar la curiositat dels lectors
i que siguin ells mateixos els qui busquin i trobin la ubicació real de les
fotografies exposades a cada pàgina.

Entremig, el Carnestoltes visitarà l’escola acompanyat dels nens i nenes
de la llar d’infants el dilluns 25. El divendres 1 de març, a la tarda, es durà
a terme la festa concurs de disfresses infantil i a la nit les Colles que
participen a la Magnífica Rua de Carnaval celebraran el seu sopar pícnic
al poliesportiu.

VENDA DE TIQUETS PEL SOPAR PÍCNIC AMB BALL I CONCURS DE
DISFRESSES DEL DISSABTE 2 DE MARÇ
Venda anticipada de tiquets al preu d’1€ al Castell de Masricart el dia 1 de
març fins a completar aforament. (màxim 10 tiquets per persona)

El Centre d’Estudis
celebra el 35è aniversari
amb un calendari juganer

Pel que fa a la resta d’actes s’adoptarà el format habitual però amb una
cercavila ben especial i moltes i màgiques sorpreses. També, com a novetat,
les xarxes socials agafaran un nou protagonisme dins del Festival.

En el plenari també es va presentar una moció conjunta de tots els grups
municipals relativa a la promoció de l’horticultura a la Canonja. La moció
contempla impulsar la creació d’un Grup de Treball per estudiar la creació
d’una xarxa d’horts urbans per fomentar l’horticultura urbana amb finalitats
socials i recreatives.

OBRES EN MARXA

Es tracta d’un petit tast visual de l’exterior de moltes façanes amb forjats de
balcons, picaportes, motllures de balustrades, diversitat estètica en la numeració de les cases, finestres i portals
que de manera dispersa s’escampen
al llarg dels nostres carrers i sovint
passen desapercebuts als ulls dels vianants. A cada pàgina hi ha numerades, d’esquerra a dreta, la localització
genèrica de les imatges amb la intensió que siguin els mateixos ciutadans
els qui trobin l’indret exacte de la fotografia en qüestió.
És l’estètica desconeguda que cal
divulgar i que atresora un valor
destacable, en alguns casos prou
important. Tot plegat detalls interessants, com el que reproduïm
a la coberta del calendari i que
mostra la suggerent creativitat de
l’escultor Jordi Rocosa al pati de
llevant del Castell de Masricart.

El mirador del carrer Marina
Al carrer Marina s’hi ha instal·lat un mirador on s’hi col·locaran un
parell de panells informatius d’interpretació del paisatge.
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Alcalde de la Canonja Roc Muñoz i el vicepresident de la Fundació La
Muntanyeta, Pepe Pedregal, signant el conveni

La Biblioteca
reprèn el Senalló
i el Club de lectura infantil
La Biblioteca està preparant la celebració del seu 25è aniversari però no
deixa de banda els seus cicles permanents d’animació a la lectura.
El primer dimecres de febrer, el dia 6, torna el Senalló de Contes amb la
contacontes Mon Mas que ens portarà sobre gegants, pirates i sirenes a
les 5 de la tarda.
Aquest mes de febrer es reprèn també el club de lectura infantil on es
llegiran llibres relacionats amb la Festa Major i el Carnaval, els infants
descobriran així les tradicions i festes alhora que treballaran i reforçaran
els seus hàbits lectors.

OBRES EN MARXA
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Més Challenge
La tradicional Challenge de la Canonja celebra la seva 33a edició els propers
dissabtes 9 i 16 de febrer. Aquesta prova, organitzada pel Club Ciclista la
Canonja amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, s’ha convertit
en la prova ciclista social per etapes més important de les comarques tarragonines on hi participen fins a dos-cents ciclistes.
La cursa es divideix en dues etapes, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu d’Hivern.
El Trofeu Sant Sebastià es durà a terme el dissabte 9 de febrer a la tarda i tindrà
la sortida a les 3 de la tarda des del poliesportiu Josep Canadell i Veciana. Els corredors cobriran una distància de 90,7 quilòmetres, amb el Coll de la Batalla com
a principal dificultat, amb el següent recorregut: la Canonja, Constantí, la Selva
del Camp, Coll de la Batalla, Vilaplana, Alforja, Les Borges del Camp, Maspujols,
Aleixar, Vilaplana, Coll de la Batalla, la Selva del Camp, Constantí, la Canonja.
El següent dissabte, el dia 16 de febrer es disputarà el Trofeu d’Hivern, amb
la sortida al carrer Raval, davant la Societat la Nova Amistat, també a les 3
de la tarda. El recorregut serà de 87 quilòmetres, amb el Coll de la Teixeta
com a punt més alt, seguit de l’Alt de Montclar, i amb el següent itinerari:
la Canonja, Vinyols, Cambrils, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Botarell, Alt de Montclar, Duesaigües, Coll de La Teixeta, Riudecols, Les Borges
del Camp, Reus, la Canonja.

Edifici de la Rambla 15 d’abril

Ponç de Castellví i Escultor Martorell

Les obres de construcció de l’edifici municipal per a usos polivalents de
la Rambla 15 d’abril que es van iniciar a finals de desembre es troben
en la fase de fomentació i avancen al ritme previst. Entre els diferents
usos que es destinaran a aquest edifici cal destacar un espai per a la
gent gran del poble.

Al carrer Ponç de Castellví, entre Major de Masricart i Escultor Martorell,
s’han finalitzat les obres d’ampliació de la vorera i se n’ha millorat l’accessibilitat. Amb el mateix objectiu, al final del carrer Escultor Martorell s’ha
executat un pas de vianants adaptat per a minusvàlids.

D’esquerra a dreta Pepe Pedregal, el vicepresident de la Fundació La
Muntanyeta, Roc Muñoz, alcalde de la Canonja i Rosa María Rizo, presidenta
de la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.

L’Ajuntament col·labora amb La Muntanyeta
en la remodelació del nou centre de Bonavista
L’Ajuntament de la Canonja i la Fundació La Muntanyeta van signar, el 20 de
desembre, un conveni de col·laboració per la posada en funcionament del
nou centre d’atenció a persones amb paràlisi cerebral al barri de Bonavista
de Tarragona. En el marc d’aquest conveni, el consistori atorga a la Fundació
una subvenció de 100.000 euros que es farà efectiva en dos pagaments. El
primer, serà corresponent a aquest any 2018, i el següent, per al proper any
2019. Aquesta subvenció es destinarà, concretament, a les instal·lacions de
fontaneria i d’alguns rails grua que requereix el nou equipament.

Cal tenir en compte que el nou equipament social La Muntanyeta Bonavista permetrà ampliar l’atenció i les activitats destinades a les persones
amb paràlisi cerebral, i així donar resposta a la demanada i llistes d’espera
actuals. La Fundació treballa en aquest projecte de rehabilitació de l’antic
institut del barri de Bonavista des del 2015. Les obres avancen segons el
calendari previst, i la intenció és que finalitzin a finals del 2019. El nou
equipament esdevindrà una residència per a 60 persones i un centre ocupacional de 50 places.

Segons l’alcalde, Roc Muñoz, “aquesta col·laboració és una mostra de l’interès i la preocupació d’aquest Ajuntament cap a les persones amb necessitats
especials amb l’objectiu d’aconseguir crear-los un entorn educatiu, cultural
i d’oci que els permeti desenvolupar-se el màxim possible”.

Amb la signatura d’aquest acord de col·laboració, l’Ajuntament de la Canonja aposta decididament a donar suport a projectes que facilitin el desenvolupament integral dels drets i oportunitats de les persones afectades de
paràlisi cerebral o altres encefalopaties.

De la seva banda, el vicepresident de la Fundació La Muntanyeta, Pepe Pedregal, ha volgut agrair molt sincerament la bona predisposició del consistori. “El
nostre projecte necessita la complicitat de diversos agents del territori i, en
aquest cas, l’Ajuntament de la Canonja demostra que les administracions públiques són claus per garantir la viabilitat de projectes com el nostre que donen servei a persones de tota la demarcació de Tarragona”, apunta Pedregal.

La Fundació La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre dedicada
a l’atenció integral de persones afectades per paràlisi cerebral i etiologies
similars. La seva finalitat és defensar els seus drets, a més d’oferir-los tots
els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial,
inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i tot allò que permeti el seu
desenvolupament i benestar de les seves famílies.

Pas elevat i ferm
de l’avinguda la Florida

Restauració del Mas de l’Abeurador

La Diputació de Tarragona, durant l’última setmana de gener i les primeres
de febrer està renovant el ferm de la carretera de l’avinguda de la Florida.
A petició de l’Ajuntament, a l’alçada de la cruïlla amb el camí vell de Reus hi
instal·larà un pas elevat per tal de reduir la velocitat dels vehicles.

Els treballs han acabat a la façana principal del Mas de l’Abeurador, la que
dóna al jardí, i s’ha començat a treballar en les façanes que donen a carrer, tant
a la placeta de l’antic rentador, com al camí Vell de Reus. Paral·lelament segueixen els treballs de restauració de les pintures del segle XVII, descobertes
a la capella de la planta primera. En concret s’ha descobert que les parets interiors i el sostre també es trobaven totes decorades per pintures d’estil barroc,
amb motius vegetals. A través de l’òcul s’hi pot veure l’Esperit Sant, al sostre.
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¿Quién mejor que Roc?
Se acercan las elecciones municipales y, como siempre pasa en estos casos, el alud de promesas,
muchas inalcanzables, por parte de todo tipo de
candidatos será inacabable. De todas las opciones
solo habrá una, pero, que será segura, porque no
se centrará en vender humo sino en una realidad
tangible. Me refiero a la opción encabezada por
nuestro alcalde, Roc, Roc Muñoz.
Durante estos años he tenido la oportunidad de
trabajar cotidianamente con él. Siempre me ha
sorprendido su capacidad de respuesta, de trabajar sin descanso por aquello que considera
justo por la Canonja, de bajar a pie de calle para
resolver los problemas que se generan precisamente en la calle y que merecen una solución en
la calle misma.

Roc sabe escuchar, no se precipita, piensa y soluciona problemas (y no los crea como hacen otros
muchos “dirigentes” políticos). Tiene otra característica muy adecuada para mí para ser un buen
alcalde: sabe plantarse cuando hace falta ante
quién sea para defender los intereses de la Canonja. La consecución de la plena municipalidad
es el mejor ejemplo.
Creo, honestamente, que es el mejor alcalde para
la Canonja y por eso todos los que hemos trabajado con él nos sentimos orgullosos que los socialistas podamos tener este cabeza de cartel de lujo.
Venimos de una obra de gobierno muy destacable
para convertir la Canonja en uno de los referentes en nuestro territorio en nivel de calidad de
vida y queremos ir mucho más lejos aún. Por eso
nos hace falta liderazgo, ideas claras, proyectos
solventes y capacidad y experiencia para poderlos
llevar a cabo. Y, sinceramente y desde el respeto,
teniendo en cuenta esto que acabo de decir, no
hay alternativa. No la hay.
Ahora bien, para consolidar este gobierno municipal
fuerte, que necesitamos para proyectarnos con fuerza y ganar cuatro años más de progreso para todos
los habitantes de la Canonja, necesitamos vuestro
apoyo y vuestra movilización. En breve empezaremos la redacción de nuestro programa electoral,

como canonginos y canonginas estáis invitados a
participar haciéndonos llegar vuestras propuestas,
bien directamente a nuestros regidores y regidoras
o bien asistiendo a los encuentros que prepararemos.
Y como electores hemos de acudir masivamente a
las urnas el próximo 26 de mayo para garantizar
que ninguna coalición de perdedores extraña, o la
seguridad de una victoria que algunos dan por descontada, ponga en peligro nuestro futuro.
No podemos permitir que esto pase en la Canonja.
Cuando quedan pocos meses para las elecciones
ahora hace falta, más que nunca, defender nuestra identidad como pueblo con personalidad
propia (por eso ganamos nuestra municipalidad),
reforzar los valores progresistas que nos han hecho grandes y dar una gran mayoría Roc Muñoz y
al resto de su equipo para poder continuar impulsando el progreso para todos, sin máculas ni
dependencias de ningún grupo minoritario.
La Canonja nos fascina, estamos convencidos que
podemos continuar creciendo armónicamente, de
forma proporcional y sin cometer errores que hipotequen el futuro de nuestros hijos. Por eso queremos a Roc como candidato porque sabemos que
no podríamos encontrar nadie mejor para combinar
pasión política, liderazgo, capacidad de negociación, proximidad y amor por la Canonja. Creedme.

Joan Pons
Solé

Amb més experiència i més convençuts
Gener de 2019. 4 anys a l’oposició. Més experiència i per tant més convençuts de la feina que hem
vingut a fer. Radiografia ràpida: de premissa, un
municipi governat amb una majoria des fa més de
20 anys i una oposició autodebilitada. A més, un
alcalde que governarà per 22è any consecutiu i
totes les conseqüències que hom hi vulgui veure
i hagi pogut experimentar. I per acabar, una praxis governativa allunyada de reforçar dinàmiques
participatives, tot i les aparents propostes pseudoparticipatives. En resum, una enganyifa dels partits
de sempre per donar sensació de que canvia alguna
cosa quan la realitat és que no canvia res.

Mª Encarnación
Quílez Valdevira
Montserrat
Tomàs Macias

Fins aviat
Aquest escrit podria ser perfectament el més difícil
que he escrit al llarg de la meva vida política. Ha
arribat el moment d´acomiadar-me, d´explicar-vos
que a les properes eleccions municipals no estaré
al capdavant del partit ni tindré la possibilitat de
tornar-vos a representar com a regidora al nostre
Ajuntament. No es un adéu definitiu, perquè la
meva il·lusió per fer política municipal segueix tan
intacta com al primer dia, només és un “fins aviat”
promogut per varis factors personals, laborals i ideològics, per mi els més importants.
El partit al qual em vaig afiliar fa gairebé cinc
anys, i del que he sigut seguidora i defensora des
de que la majoria d’edat em va permetre votar-lo
en una urna, dista molt del que és ara, per mi, la
Convergència de fa anys era un partit de centre
dreta, capdavanter en polítiques d´economia que
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garantia un creixement territorial pioner respecte
a altres partits, que posava l´accent en garantir un
estat de benestar de qualitat pel que fa a sanitat i
ensenyament, sense malbaratar recursos, que governava pel i per al poble català oferint-los any
rere any un augment econòmic amb majors opcions laborals i millors garanties de futur. Jo no sóc
qui per definir les línies en les que està treballant
el partit al que fins ara he representat, però veig i
escolto dirigents fer crides i lluitar per una fita que
no ens beneficia a tots el catalans, com a mínim
a curt termini.
Els que em coneixeu personalment sabeu que sempre he sigut defensora de l’independentisme, però
des d’un discurs molt moderat. Sí que considero
l’opció que una Catalunya independent “econòmicament” podria tenir unes millors opcions de futur,
però aquesta independència, per mi i per molts
altres catalans i catalanes, podria passar perfectament per un concert econòmic pactat o negociat
amb el govern central, i, indiscutiblement mai sota
una unilateralitat ni fora del marc de la legalitat
constitucional, sinó passant per un referèndum vinculant on tots els catalans i catalanes, tant els partidaris del sí, com els del no, es puguin pronunciar
lliure i democràticament de manera legal. Aquestes
discrepàncies ideològiques i la fidelitat als meus

principis m’impulsen a abandonar temporalment,
em sento òrfena políticament parlant.
A nivell municipal, afortunadament aquestes ideologies poc importen en un poble on l’única premissa
des d’aquell dia de juliol en que vaig jurar el càrrec,
sempre ha estat la de defensar el bé dels canongins
i canongines. La meva política davant la resta del
consistori sempre ha estat la de lluitar per accions
socials que ajudessin als qui més ho necessiten,
defensar una Canonja més verda, amb més parcs
i menys formigó, amb més opció d´oci a l´abast de
tothom i, sobretot, la millor de les tasques, traslladar al ple tot allò que cada un de vosaltres m´anàveu demanat pel carrer, d´això jo li dic fer “política
de proximitat”.
Tot i que jo marxi, darrere la meva persona, i recolzat pels que sempre hem integrat el grup municipal,
s’està creant un moviment nou, fresc, innovador,
que “junts” faran moltes coses per la Canonja, aviat
us podrem donar més informació d´aquest projecte
i de les persones que el defensaran.
Gràcies pels anys que he estat al consistori i gràcies a tots els meus companys regidors que sempre
m´han fet sentir que formava part d´una gran família, fos del color que fos.

¿De qué se trata?
Se trata de que un político ha de tener una vocación de servicio clara, ministro significa siervo. Ministro viene del latín minister (sirviente). El político
tiene que estar claramente al servicio del ciudadano, de los que le votan y de los que no, buscando
el bien común, no su propio interés y bienestar, y
por supuesto, nunca responder a intereses enmascarados como el ego, la vanagloria y la prepotencia.
Debe actuar con transparencia, que todos puedan
ver todo, realizar una buena y clara gestión del bien
público, y por supuesto, hacer los proyectos cuando
se necesitan, no en las cercanías de las elecciones.
Para conocer las necesidades reales de las personas debe escuchar y escuchar. No todas las personas tienen la capacidad de empatizar con los problemas de otros, el político debe hacerlo siempre,
tomando conciencia de las necesidades, siendo incluso, de forma innata, sensible, amable, cercano
y entrañable.

Tenim una situació financera per aprofitar. No ens
pensem que això pot durar per sempre. Mireu Flix,
mireu altres centres industrials que han perdut
d’un dia per l’altre el sector econòmic principal.
Viure de renda només ho fan els rics. Cal aprofitar
el moment per reforçar l’economia cooperativa i fer
ressorgir altre cop el comerç local. Cal més debat
i treball sobre els pressupostos del que han fet el
govern actual i part de l’oposició durant aquesta
legislatura.
Un municipi entre una cruïlla de camins. Avui en
dia millor dit, clavat i ancorat per una gestió territorial nefasta pels ciutadans. Ofec territorial per
part de Reus i Tarragona, polígons urbanitzats i no
construïts i carreteres que ens trinxen. Sort en tenim d’una planificació urbanística aprovada l’any
2018 que trencà amb creixements desorbitats i mal
pensats en les èpoques tripartites. La dita seria: Ni
ARES ni mai!
De l’experiència d’aquests 4 anys també hem après
a relativitzar la feina institucional. Ho podríem resumir dient que la institució no arriba a tot arreu,

Sin arrogancia, ni superioridad, debe favorecer y
no obstaculizar, saber unir fuerzas, no confrontar
ni crear conflicto, buscar los puntos de encuentro,
los puntos en común, las semejanzas y aprender
a positivizar las diferencias. Respetar todas las
opiniones, todos los estados, y no imponerse, sobre todo con la fuerza de su posición, puede estar
equivocado y terminar siendo un déspota. Está
claro que no lo sabe todo, ni es experto en todo,
por lo tanto, la delegación en un buen equipo de
consejeros, asesores y técnicos es fundamental
para conseguir éxito en las empresas que se pretendan hacer.
Se han de emprender proyectos reales que abarquen las necesidades reales, no que sean fruto de
su capricho, electoralismo o populismo fácil, pero
de imposible implantación. El político debe beneficiar a todos y defender los derechos de todos. Debe
ejercer la solidaridad y el amor por el más desfavorecido, débil y necesitado, poniéndolo por delante,
e incluso, que se le pare la respiración ante la injusticia, la maldad y la desgracia.
Por último, se debe completar con sabiduría, cultura, conocimientos y madurez suficiente para poder gestionar.
Es difícil que todas estas cualidades y habilidades se den en una única persona, el político ideal,
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Salvador Ferré
Budesca

i per tant, on no arriba la institució, hi ha d’arribar
la societat organitzada. Necessitem que la Canonja
sigui sent un exemple de poble viu i organitzat a
través del teixit social que dinamitza la societat i
també fa de contrapoder al poder polític i econòmic.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem seguir treballant amb les eines que creiem adequades en cada moment i amb un objectiu clar: ser
més ciutadanes amb ganes i il·lusió per participar i
treballar, aportar idees i discutir. Sobretot discutir.
Això també ho hem trobar a faltar al ple municipal.
Ara creiem que un projecte més municipalista és
l’eina més eficaç per ser més i més fortes. Per fer
visible aquesta Canonja desencarada, treballadora,
participativa, que s‘estima l’entorn. Antipatriarcal
i que no li agraden les formes autoritàries vinguin
d’on vinguin. Internacionalista també, que cuida
les persones migrants i que li agrada la democràcia
sigui tant per decidir la segregació del nostre poble
o el futur polític del nostre país. Sense excuses ara
hem de ser poble. Som poble.

pero lo que sí se puede, es conformarlo con un
buen equipo. Si comenzamos por los Ayuntamientos, estos deben ser gestionados por un grupo
de personas representativas de todos los colores,
pensamientos, valores, y profesiones, con voluntad de llegar a acuerdos y consensos, con capacidad para encontrarse, sabiendo manejarse en la
diferencia y aceptando las aportaciones, críticas
y diferentes visiones, con el objetivo único de
llegar a establecer el bien común y servir de forma excelente, haciendo posible la convivencia y
el progreso.
El PP aporta que es un partido de gobierno, con
experiencia, democrático y cristiano, con valores y principios sólidos. Son muchos los que
trabajan para que así siga siendo, contentos por
limpiar lacras de corrupción y esperanzados en
el buen hacer de los nuevos y jóvenes dirigentes
tanto a nivel nacional como autonómico, provincial y local.
En las próximas elecciones piensa bien lo que
vayas a hacer, pues la gestión municipal es la más
cercana a ti. Sin que te lo cuenten otros, puedes
decidir directamente sobre cómo conformar el
equipo de gestión, pues conoces a las personas de
primera mano, y claramente confiar en personas
confiables, que te inspiren confianza y seguridad,
entregadas al bien común.
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L’AGENDA de febrer i març 2019
DIMECRES 6 DE FEBRER
SENALLÓ DE CONTES: Contes de
gegants, pirates i sirenes amb Mon Mas
HORA I LLOC: a les 17 h, a la Biblioteca Pública de
la Canonja

SOPAR PÍCNIC COLLES DE CARNAVAL
HORA I LLOC: a

les 21 h, al poliesportiu municipal
Acte adreçat únicament a les comparses de la Rua.

PREU: 1

€ per persona

DIMECRES 6 DE MARÇ

SENALLÓ DE CONTES: Contes d’arreu del
món amb Pati de contes
les 17 h, a la Biblioteca Pública de
la Canonja.

HORA I LLOC: a

DISSABTE 2 DE MARÇ

SOPAR PÍCNIC AMB BALL I
CONCURS DE DISFRESSES

a les 21 h, al poliesportiu municipal
Acte obert a tothom.
HORA I LLOC:

DISSABTE 9 DE FEBRER

33a CHALLENGE CICLISTA: TROFEU

VENDA ANTICIPADA: 1 €, al Castell de Masricart
el dia 1 de març fins a completar aforament.
(màxim 10 tiquets per persona).

SANT SEBASTIÀ

Fes propostes
Durant l’elaboració d’aquest número
del butlletí municipal els Pressupostos
Participatius es troben en la fase de
Fes Propostes.
Fins el dia 10 de febrer, la ciutadania
podrà aportar les seves propostes d’inversió a través d’un formulari en paper
o telemàticament. La presentació del
formulari en paper es pot realitzar a
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana i al Castell de Masricart i telemàticament des de
la pàgina web municipal, www.lacanonja.cat. Cada persona podrà presentar
un màxim de 2 propostes.
NOVETAT!!!: Per tal d’afegir el debat col·lectiu al procés, es duran a terme
tres sessions temàtiques perquè la ciutadania interessada en cada tema a
debat pugui elaborar propostes compartides.
1. Sessió temàtica ESPORTS, LLEURE I CULTURA: 29 de gener, a les 7 de la
tarda al Castell de Masricart.
2. Sessió temàtica FAMÍLIA, EDUCACIÓ I GENT GRAN: 5 de febrer, a les 7 de
la tarda al Castell de Masricart.
3. Sessió temàtica JOVENTUT: 8 de febrer, a les 7 de la tarda al PIJ.
A cadascuna d’aquestes sessions, obertes a tothom, hi seran també convidades explícitament totes aquelles entitats que puguin tenir relació amb
l’eix de cada sessió.

Estat d’execució de les
propostes escollides el 2018

a les 15 h, davant del
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

DISSABTE 16 DE FEBRER

33a CHALLENGE CICLISTA: TROFEU
D’HIVERN

De la segona edició dels Pressupostos Participatius 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 la de realitzar millores al pati
de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure. L’Ajuntament està pendent de consensuar amb l’AMPA les actuacions a dur a terme,
ja que en aquests moments l’AMPA es troba en un procés de debat intern
al voltant d’aquest tema.
La segona proposta fou la instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la Plaça Ernest Lluch, que ja s’està tramitant la seva adjudicació.
Està previst instal·lar-hi una enorme estructura de nou plataformes amb
dos ponts, rampes, barra de bombers i panells de jocs, dos tobogans, tres
rocòdroms i dues xarxes d’escalada.
La tercera proposta fa referència a la canalització d’aigües al camí de la Creu,
darrere de l’Escola la Canonja i ja s’està finalitzant la redacció del projecte.
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. Aquesta aplicació, els tècnics han considerat convenient integrar-la en un programa de gestió urbanística que, entre
moltes més coses, permetrà enviar avisos i incidències. Actualment es troba
en la fase de redacció de plecs tècnics per part del departament informàtic
per fer la posterior licitació.
La cinquena proposta sorgida de l’edició del 2018 és la instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure en un parc que ja està executada. La
instal·lació de Street Workout es troba a la zona del Sector Nord.
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, es troba en fase d’execució. Ja es disposa dels suports i en aquests
moments s’està elaborant la informació gràfica per part del geògraf.

les 15 h, al carrer
Raval, davant de la Societat la Nova Amistat

DIVENDRES 22 DE FEBRER
XERRADA: AVISTAMENT DE
CETACIS I TURISME: QUINES SÓN LES
CONSEQÜÈNCIES?
HORA I LLOC: a les 20 h, a l’Ateneu Popular la
Mina (C/Raval, 55 baixos)
ORGANITZA: La

sostenibilitat

CLUB DE LECTURA D’ADULTS amb

l’escriptora Margarida Aritzeta
les 19 h, a la Biblioteca Pública de
la Canonja.

HORA I LLOC: a

DEL 15 AL 21 DE MARÇ
EXPOSICIÓ: “POMPEU FABRA. UNA
LLENGUA COMPLETA”
LLOC: Castell de Masricart

HORA I LLOC DE SORTIDA:

HORA I LLOC DE SORTIDA: a

DIMARTS 12 DE MARÇ

BALL DE CARNAVAL AMB CONCURS DE

DISFRESSES INDIVIDUALS, PARELLES I TRIOS

HORA I LLOC: a les 23 h, al poliesportiu municipal.
CAL APUNTAR-SE: al

Castell de Masricart els dies
26, 27 i 28 de febrer.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat
des de l’arribada fins a l’entrega de premis.

Canonja 3 - Poble, paisatge i

DILLUNS 18 DE MARÇ
ESCAPE ROOM MISTERI A LA BIBLIOTECA
HORA I LLOC: a la tarda, a la Biblioteca Pública de
la Canonja
a la Biblioteca.
Dirigit a joves d’entre 12 i 18 anys. Grups de 5 a 6
persones.

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ

DIMARTS 19 DE MARÇ

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MEMÒRIA

DE LES OBLIDADES” de Tecla Martorell, amb
la col·laboració de Joan Pons
HORA I LLOC: a les 19 h, al Castell de Masricart

DIUMENGE 24 DE FEBRER

ARRIBADA DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES I LECTURA DEL PREGÓ
HORA I LLOC DE TROBADA:

l’aparcament de l’escola.

a les 17.30 h, a

CERCAVILA PER l’Avinguda Manuel Carrasco i
Formiguera. LECTURA DEL PREGÓ al saló d’actes de
l’escola.
Amb la participació de la Txaranga “Band tocats”

DIUMENGE 3 DE MARÇ

MAGNÍFICA RUA DE CARNAVAL
HORA I LLOC: A

les 17 h, sortida de l’avinguda de
la Florida i arribada al Poliesportiu on hi haurà
l’entrega de premis.

INSCRIPCIÓ oberta a grups i comparses al Castell
de Masricart fins el dia 22 de febrer.

DIMARTS 5 DE MARÇ

VETLLA FÚNEBRE DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES
HORA I LLOC: de

l’escola

DILLUNS 25 DE FEBRER

SA MAJESTAT CARNESTOLTES VISITA
L’ESCOLA amb els nens i nenes de la Llar
d’Infants
HORA I LLOC: a les 10 h, a l’Escola la Canonja

DIVENDRES 1 DE MARÇ

FESTA CONCURS DE DISFRESSES
INFANTILS
HORA I LLOC: a

l’escola.

les 18 a 19 h, al saló d’actes de

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

DIMECRES 20 DE MARÇ
XERRADA “LLEGIR PER CRÉIXER” a càrrec
de Joan de Boer, especialista en activitats de
dinamització lectora
HORA I LLOC: a les 19 h, al Castell de Masricart
DIJOUS 21 DE MARÇ

ESPECTACLE PER A ADULTS: “MESTRE
FABRA”, a càrrec de Rosa Cadafalch
a les 19 h, al Castell de Masricart

HORA I LLOC:

DIVENDRES 22 DE MARÇ

ACTE PROTOCOL·LARI DEL 25è
ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA
HORA I LLOC:

a les 19 h, al Castell de Masricart

LLOC: a la zona recreativa de l’escola amb les
especialitats gastronòmiques de les diferents
colles de carnaval (preus populars).

les 18.30 h, al saló d’actes de

al Castell de Masricart el dies
26, 27 i 28 de febrer. Fins a 12 anys (alumnes de
primària). Inclou berenar per als nois i noies

CAL APUNTAR-SE:
FES PROPOSTES!:
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Dissabte 2 de març
Sopar pícnic amb ball i concurs de
disfresses

Diumenge 24 de febrer
Arribada de Sa Majestat Carnestoltes

C

A 2/4 de 6 de la tarda a l’aparcament de l’escola.
Cercavila per l’Avinguda Manuel Carrasco i Formiguera.
Lectura del pregó al saló d’actes de l’escola.
Enguany comptarem amb la participació de la txaranga
“Band tocats”.
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Dilluns 25 de febrer
Sa Majestat Carnestoltes visita l’escola
A les 10 del matí.
Els nens i nenes de la llar d’infants acompanyaran a Sa
Majestat Carnestoltes a l’escola de la Canonja on serà
rebut pels seus alumnes.

Divendres 1 de març
Festa concurs de disfresses infantils

Fins a 12 anys (alumnes de primària).
A 2/4 de 7 de la tarda al saló d’actes de l’escola.
Inclou berenar per als nois i noies.
Per participar al concurs és imprescindible apuntar-se al
Castell de Masricart el dies 26, 27 i 28 de febrer.

Sopar Pícnic Colles de Carnaval

A les 9 del vespre al poliesportiu.
Acte adreçat únicament a les comparses de la Rua.
Preu 1 € per persona.

Organitza:

Comissió
del Carnaval

Banda de
Cornetas y Tambores
Diables de la Canonja

Regidoria de Festes

A les 9 del vespre al poliesportiu.
Acte obert a tothom.
Venda anticipada de tiquets al preu d’1€ al Castell de Masricart
el dia 1 de març fins a completar aforament. (Màxim 10 tiquets
per persona).*
A les 11 de la nit començarà el

Ball de Carnaval amb Concurs de
disfresses individuals, parelles i trios

Per participar al concurs es imprescindible apuntar-se al
Castell de Masricart els dies 26, 27 i 28 de febrer.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat des de
l’arribada fins a l’entrega de premis.

Diumenge 3 de març
Magnífica Rua de Carnaval

A les 5 de la tarda.
Sortida de l’Av. de la Florida i arribada al Poliesportiu on
hi haurà l’entrega de premis.
Inscripció oberta a grups i comparses al Castell de Masricart
fins el dia 22 de febrer.

Dimarts 5 de març
Ve t l l a f ú n eb r e
Carnestoltes

de

Sa

M a j e s t at

De 6 a 7 de la tarda al saló d’actes de l’escola.
Lectura del Testament.
Processó funerària per l’Avinguda Manuel Carrasco i
Formiguera.
Enterrament i inauguració del mercat de la sardina a la
zona recreativa de l’escola amb les especialitats
gastronòmiques de les diferents colles de carnaval
(Preus populars).
Fi del Carnaval 2019.
* Les inscripcions i venda de tiquets al Castell
de Masricart es faran en el seu horari
habitual d’obertura.

www.lacanonja.cat

