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Quan vostè fullegi aquestes planes del butlletí municipal, quedaran 
pocs dies per a la celebració del plenari de constitució de l’Ajunta-
ment de la Canonja. Concretament serà el dissabte 15 de juny a la 
sala noble del Castell de Masricart. Durant l’acte prendran possessió 
del seu càrrec els 13 regidors i regidores escollits per la ciutadania en 
les eleccions municipals del passat 26 de maig. Unes eleccions que 
van tornar a revalidar la majoria absoluta a la candidatura del PSC 
que jo mateix encapçalava com a alcaldable. 

Em sento molt il·lusionat de continuar quatre anys més a l’alcaldia 
de la Canonja per seguir treballant pel nostre poble. Els qui ens dedi-
quem a la política sabem que ser alcalde o regidor és molt gratificant, 
perquè com en cap altre lloc, es pot comprovar l’eficàcia i la imme-
diatesa de les nostres decisions. Però també suposa una gran exigèn-
cia i responsabilitat ja que estem sotmesos a la permanent vigilància 
dels ciutadans sobre les mesures que prenem per a la solució dels 
seus problemes, que de vegades agradaran més i de vegades no tant, 
però que sempre han estat preses amb rigorositat i responsabilitat.

El resultat d’aquestes eleccions ha provocat alguns canvis en la com-
posició del consistori. Així doncs diem adeu a les companyes Encarna 
Quílez, del Partit Popular, que ara es queda sense representació mu-
nicipal, a Montse Tomás del PdCAT i a Joan Pons de la CUP. Gràcies 
per la vostra labor de servei al ciutadà des de l’oposició.

I ara és el moment de l’entrada de nous regidors de Ciutadans, Som 
Poble, Junts per la Canonja i ERC, als quals felicito i encoratjo a tre-
ballar conjuntament, sempre pensant en el bé de la Canonja.

Vull ser l’alcalde de tothom i per a tothom, i amb comprometo a 
treballar amb responsabilitat, compromís de servei i eficàcia, sempre 
amb la mateixa il·lusió que quan vaig entrar com a regidor en aquest 
ajuntament fa ja uns quants anys.

Acabo donant les gràcies a tots els canongins i canongines, tant els que 
ens han votat com els que han apostat per altres opcions polítiques, 
perquè des de l’equip de govern treballarem per tota la Canonja, in-
tentant donar compliment a un programa que pensa en clau de futur.

Gràcies a tots!
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iEl futur no és el 
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com

EDITORIAL

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 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

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 d’estiu: del 25 de juny al 13 de setembre: 
Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i les tar-
des dels dilluns de 16 a 20 h.
 biblioteca@lacanonja.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

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

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

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

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

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

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

BASE Gestió d’Ingressos

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

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat
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Les tapes de “Com a Casa”  
i “Camp de futbol”  
les millors del Destapa 2019
La cinquena edició del concurs “Destapa la Canonja” ja té guanyadors. En un 
acte celebrat al Castell de Masricart es van donar a conèixer els noms dels dos 
establiments que han obtingut el major número de vots. 

Així doncs, el bar Com a Casa amb la tapa “Va por ustedes” va obtenir el premi 
a la Millor Tapa amb un total de 43 vots. El premi consisteix en una nit per a 
dues persones a l’Hotel la Boella que inclou sopar, dormir i esmorzar. El premi 
a la tapa més creativa se’l va emportar el Bar del Camp de Futbol amb la tapa 

“Toma tu màster!”, que va obtenir 25 vots i va ser premiat amb un val de 300 
euros de l’establiment patrocinador Komkal.

Celebrat durant dos caps de setmana del mes d’abril el “Destapa la Canonja” 
ha continuat amb una bona participació durant els sis dies que ha durat la 
ruta de tapes. Enguany s’hi han adherit 7 establiments i s’han recollit 110 
butlletes que han participat en el sorteig de diferents dinars i sopars en els 
restaurants col·laboradors. 

El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca, està satisfet de com 
ha anat la iniciativa durant aquests cinc anys però manifesta que “caldria 
aconseguir més participació de bars i restaurants ja que és una manera de 
promocionar la vida d’oci al poble i que la gent surti de casa. Continuarem 
amb el Destapa perquè des de la regidoria seguirem impulsant tot tipus 
d’accions que promoguin l’activitat econòmica i la vida social a la Canonja”.

Plomes, purpurina, música  
i colors omplen els carrers 
amb la Rua de Carnaval
Com sempre, la Canonja va viure intensament el tradicional Carnaval. El Rei 
Carnestoltes va donar el tret de sortida l’últim diumenge de febrer amb el seu 
pregó al saló d’actes de l’Escola. 

El divendres següent va ser la festa pels més petits, amb el concurs de disfres-
ses infantil. Nens i nenes de la Canonja van participar-hi amb disfresses molt 
originals i divertides. Es van lliurar premis a la caracterització, originalitat i a la 
vistositat, tant individuals com a les parelles. La festa va continuar amb el so-
par de les colles i el dissabte amb el sopar pícnic al poliesportiu Josep Canadell. 

Finalment el diumenge a la tarda la magnífica Rua de Carnaval va treure al car-
rer al voltant de 3.000 persones que van presenciar la meravellosa desfilada de 
les 11 comparses locals, 4 comparses convidades i 3 grups. Sens dubte el nivell i 
la qualitat de les disfresses va augmentant cada any i la rua del diumenge s’està 
convertint en una de les més vistes i vistoses del territori. La desfilada va acabar 
amb el lliurament de premis al poliesportiu, tot i que el jurat no ho va tenir gens 
fàcil per decidir els guanyadors. Finalment el primer premi de comparses va ser 
pel Sector Norte amb “El bosque encantado”, el segon per la Comparsa MC amb 

“Miners i Pepites d’Or” i el tercer per l’Orfeó Canongí amb “som foc”.

Pel que fa a Grups els premiats van ser Magic World amb la disfressa “Cisnes” 
que es van endur el primer premi, el segon va ser per Improvisats amb “Monos 
locos” i el tercer per Gualtrapas amb “Vehículo intervención Mata zombies”.

No en digueu “Impossible”
El primer cap de setmana d’abril va tenir lloc una nova edició del festival de 
màgia Impossible a la Canonja. Carrers i places foren testimoni que el nostre 
poble és ple de màgia i somriures. Pel que fa als actes que tingueren lloc al 
poliesportiu, un cop més es va haver de posar el cartell d’entrades exhaurides.

El divendres dia 5, a la Gala Internacional de Màgia les persones assistents 
van poder gaudir de tot un conjunt de números de diferents estils. Carlos 
Adriano va conduir la gala donant pas a les diferents actuacions a partir de 
números de màgia i gags ben divertits.

El dissabte, els números de mentalisme d’Anthony Blake dins del seu dar-
rer espectacle “Pensamientos confidenciales” van descobrir algunes de les 
històries entre divertides i íntimes de l’audiència del poliesportiu, superant 
allò que semblava impossible i mantenint el llistó molt alt per a la quinzena 
edició de l’Impossible que tindrà lloc l’any 2020.

El Centre Obert surt  
a cuidar el Mur Verd
Coincidint amb el primer dia de la primavera, el Centre Obert va celebrar 
una activitat familiar per descobrir el Mur Verd.

La sortida, a més a més de conèixer l’espai i el seu valor ambiental, tenia 
com a objectiu conscienciar sobre la importància de respectar i cuidar el 
medi ambient i contribuir a reforestar la zona, netejar-la...

Els participants van gaudir d’una petita excursió familiar que es va dividir 
en cinc grups per, de manera rotativa, realitzar les diferents activitats: la 
visita guiada, el taller de reforestació, la mini-brigada de neteja, el taller de 
menjadores biodegradables i el concurs de fotografia.

El francès Corentin Navarro 
s’endú la 33a Challenge
La 33a edició de la Challenge Ciclista de la Canonja, organitzada pel Club 
Ciclista la Canonja i la Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la Canonja, va tornar a ser un èxit de participació amb la 
inscripció de 160 ciclistes en total.

Corentin Navarro va ser el campió d’aquesta 33 edició de la Challenge que es 
divideix en dues curses, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu d’Hivern. El ciclista 
francès era un dels màxims favorits després d’haver guanyat la primera cursa, 
el Trofeu de Sant Sebastià.

El Trofeu d’Hivern de 87 km, la segona i última carrera que integra la compe-
tició, va ser pel seu germà Gauthier Navarro.

1r certamen literari escola  
la Canonja “Bertran d’or”
Aquest any, per primera vegada a la nostra escola, hem realitzat un certamen 
literari amb el nom Bertran d’Or per tal d’homenatjar dos fills il·lustres del 
nostre poble: els germans Bertran, poetes i escriptors. 

Aquesta primera convocatòria ha tingut com a temàtica única La llegenda de 
Sant Jordi aprofitant aquesta tradició cultural i popular tan ben arrelada a casa 
nostra . Tots els alumnes, des dels  més petits fins als més grans, hi ha participat.  

Ed. Infantil hi ha participat de manera col·lectiva presentant un únic treball per 
classe, i a Ed. Primària de forma individual, un treball per alumne i amb el seu 
pseudònim. Cada nivell ha participat amb una tipologia textual diferent.

Escola la Canonja

Descobrim Girona...  
en “Temps de Flors”
L’Escola d’Adults municipal ha visitat Girona aquest mes de maig amb la 
intenció de conèixer el patrimoni històric i cultural  que ofereix la ciutat 
coincidint amb la celebració de la 64a edició de “Temps de Flors”.

Un grup de 30 persones, entre alumnat de tots els diferents programes, la mestra 
i algun familiar acompanyant, va poder recórrer molts dels espais destacats i 
gaudir de la creativitat que oferien els diversos muntatges florals que s’havien 
encabit en aquests indrets singulars i emblemàtics: Catedral, Basíliques, Call jueu, 
Banys Àrabs, Passeig arqueològic, els “Ponts”... i fins i tot es va complir amb un 
dels rituals que diu: “Només podràs tornar a Girona si has fet un petó al cul de la 
lleona” (una escultura al carrer on a sobre d’una columna s’hi enfila una lleona).
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La Canonja i Constantí caminen 
plegades fins al Serrallo
Més d’un centenar de persones de la Canonja i 160 de Constantí es van 
aplegar per la tercera caminada de germanor de les dues poblacions, l’últim 
diumenge del mes de març. 

Els canongins i canongines van anar amb autocar fins a Constantí per es-
morzar i començar la caminada fins al Port de Tarragona plegats. Un cop 
a Tarragona, els participants van visitar el Serrallo, el Museu del Port de 
Tarragona, van dinar al Tinglado i, per acabar, van donar una volta amb 

“golondrina”. Una gran jornada d’aquelles que hom vol repetir.

L’Ajuntament de la Canonja rep 
el premi LocalTIC Cunit pel seu 
procés de transformació digital
El regidor de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de la Canonja, Francesc Roca, i 
el cap del departament, Daniel Prieto, van recollir el 8 de maig el premi al millor 
projecte consolidat de transformació digital en la IV edició del Congrés LocalTIC de 
Cunit, pel projecte “L’e-administració a la Canonja: una transformació fulminant”.

Aquest premi ha posat en valor la gran feina realitzada pels treballadors públics 
en el procés de transformació digital de l’Ajuntament de la Canonja en el que ha 
passat de 0 a 100 en administració electrònica en molt poc temps i a l’administra-
ció per ser i mostrar-se activa en projectes d’innovació i administració electrònica.

En aquesta IV edició del Congrés, que s’ha centrat en la innovació i 
modernització del món públic, la gestió del canvi, l’apoderament públic i 
municipis smart, Daniel Prieto també hi ha dut a terme una ponència sobre 
l’exitós i ràpid procés de transformació digital de l’Ajuntament de la Canonja, 
que seguirà evolucionat incorporant nous sistemes i millores.

El cap del departament de Noves Tecnologies ha destacat la bona organitza-
ció del congrés i el gran nivell de les ponències. Per la seva banda, el regidor 
Francesc Roca ha agraït als treballadors la feina feta i l’esforç per a fer-ho 
possible i els ha donat l’enhorabona per l’èxit aconseguit.

Recordem que a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Canonja 
ja es poden realitzar més de 140 tràmits amb la màxima seguretat, sense 
condicionaments d’horaris ni d’espai i contribuint a un ús més eficaç i efi-
cient dels recursos públics.

Les lletres de la Canonja  
donen la benvinguda al poble
A finals de febrer, l’Ajuntament va finalitzar la instal·lació, al Parc de Campsrodons, 
del conjunt de lletres de benvinguda per l’accés sud del nostre poble per l’avinguda 
de la Pineda. Estan muntades a sobre d’un mur de formigó revestit de pedra de la 
zona d’11 metres de llargada. Les lletres són de fusta contraxapada revestida amb 
una capa protectora acabada amb àrid de marbre polit per simular pedra natural. 
També s’ha instal·lat una tira de LED per il·luminar tot el conjunt des de la base. 

A l’entrada al poble des de Bonavista, a l’avinguda Carrasco i Formiguera, 
s’hi ha instal·lat l’escut de la Canonja amb un mosaic trencadís de colors 
sobre una base d’acer corten amb les lletres de “LA CANONJA”.

Cançons pel Dia  
Internacional de les Dones
La sala polivalent del Centre Cívic va quedar petita per acollir el Cor Al·le-
luia el Dia Internacional de les Dones. El Cor Al·leluia, un cor femení que 
interpreta música moderna, va portar un repertori amb la dona com a tema 
principal. Una petita actuació amb temes que representen a una i mil dones 
com Soñé con ser otra mujer (Els Miserables), Sí, sóc jo (The Greatest Show) 
i Girls gonna ABBA (Medley d’ABBA).

Els canongins ja poden  
gaudir del descompte en  
les tarifes d’autobús urbà
El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar el 18 de març la 
petició que havia cursat l’Ajuntament de la Canonja per aplicar als empa-
dronats al nostre municipi la reducció sobre les tarifes del transport urbà, 
en les mateixes condicions que els empadronats a Tarragona.

D’aquesta manera, els ciutadans empadronats a la Canonja ja es poden bene-
ficiar de la bonificació del 25% de les tarifes dels abonaments dels autobusos 
municipals de Tarragona. En el moment de fer la sol·licitud d’aquest descompte 

als centres d’atenció al client de l’EMT, cal presentar el DNI, una fotografia de 
carnet i un volant d’empadronament que es pot demanar sense cost a l’Oficina 
Municipal d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de la Canonja. Està previst que 
l’EMT disposi d’accés al padró d’habitants de la Canonja per tal que en un futur 
no calgui presentar el volant d’empadronament. Aquesta targeta, amb un preu 
de 3,5 euros, és vàlida durant un any, moment en què caldrà renovar-la. El 
descompte és aplicable a les targetes 20/90, 50/45, TTarraco i TJove, per a 
ciutadans censats a la Canonja.

Per a més informació us 
podeu dirigir a la web de l’EMT

Enllaç a la  
seu electrònica

Els alumnes de 2n de batxillerat 
de l’institut Collblanc celebren 
l’acte de graduació
L’alcalde Roc Muñoz i la regidora d’Ensenyament, Lucía López, van assistir 
a l’acte de graduació dels alumnes de segon de Batxillerat de l’IES Collblanc 
que es va celebrar el passat 23 de maig. 

Un curs més, una trentena de nois i noies acaben una etapa per comen-
çar-ne una altra igual d’apassionant. Enhorabona i molta sort!
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El 15 de juny comença 
la temporada de piscina
Amb un horari ben ampli, de 12 del migdia a 8 del vespre entre setmana i de 
10 a 8 els dissabtes i festius, el dissabte 15 de juny les piscines municipals 
obriran les seves portes per encetar la temporada d’estiu. 
Durant els mesos de juliol i agost també s’hi realitzaran diferents activitats 
aquàtiques, cursets de natació infantil, per a adults i aquagym.

Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta

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

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

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

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

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2019 LA CANONJA

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà 
afegir el Cost del carnet. (cal portar: D.N.I,Passaport i/o 
Llibre de família)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimarts i dijous de 9.15 a 10 h
Dimarts i dijous de 20.15 a 21 h

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

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

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

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

Poliesportiu La Canonja Poliesportiu Municipal La Canonja@PoliLaCanonja portiulacanonja

Obertura de les instal·lacions
Dissabte 15 de juny del 2019
12 a 20 h dies laborables
10 a 20 h dissabtes i festius
A les 19.45 h els usuaris han de surtir de l`aigua

L’ús de tots els abonaments serà personal, intransferible i 
indivisible quedant prohibit compartir-lo prestar o duplicar el 
mateix per qualsevol persona que no sigui la titular.

La Festa de la Municipalitat 
acull el primer concurs  
de pintura ràpida
Els actes de la diada de la municipalitat d’enguany es van iniciar el diven-
dres dia 12 amb un concert del grup Elefantes especialment dedicat al pú-
blic més jove, dissabte va ser el moment de l’esport amb la celebració de 
la cinquena edició de la cursa ciclista “15 d’abril” i el diumenge dia 14 va 
acollir el primer concurs de pintura ràpida de la Canonja amb un gran èxit 
de participació.

Gairebé una quarantena d’artistes ompliren d’art els carres de la Canonja, 
convertint-se en una de les principals manifestacions artístiques que ha 
viscut el nostre poble darrerament. Així, espais emblemàtics de la Canonja 
com la riera de la Boella, el porxo, el carrer Raval o l’Orfeó Canongí van que-
dar fixats a la tela de molts dels pintors amb diferents tècniques.

Els guanyadors d’aquesta primera edició que comptava amb la col·laboració 
de l’empresa AITASA, van ser:

Mercè Humedas Pares, Julio Gómez Mena, Josep Millàs Chia, Judith Gan-
golells Barrufet i Julio García Iglesias, que recolliren els seus diplomes en el 
transcurs de la paella popular que va tenir lloc el mateix dia.

Els més petits també van poder gaudir de la festa durant el matí de diu-
menge amb la presentació del Teatre Arrossegat de Catalunya a la Canonja.

Finalment, dilluns dia 15 van tenir lloc els diferents actes protocol·laris de 
celebració de la diada amb diversos parlaments a la Rambla 15 d’abril.

El Torneig de Futbol Base, 
tota una festa de l’esport
Per Setmana Santa, la setmana del 15 al 21 d’abril, es va celebrar al camp 
de futbol municipal el tradicional Torneig de Futbol Base Sant Sebastià que 
enguany sumava trenta-nou anys consecutius. 

El torneig que aplega més de 70 equips de gairebé una vintena de clubs de 
dins i fora de la comarca, amb uns 800 jugadors d’edats compreses entre 4 
i 14 anys, s’ha convertit en una festa de l’esport on hi assisteixen al llarg de 
la setmana milers de persones, entre familiars, amics i aficionats al futbol.

RESULTATS
Campió Baby: 
Gimnàstic de Tarragona

Campió Prebenjamí:  
Pastoreta

Campió Benjamín:  
Gimnàstic de Tarragona

Campió Aleví:  
CD Floresta

Campió Infantil:  
CD Floresta

Millor jugador:  
Daniel Aceves (CD Huracan)

Millor porter:  
Iker Genesca (CF Canonja)

La Gent Gran Activa  
planta una vintena d’arbres
La Gent Gran Activa de la Canonja, de la mà de les àrees d’Acció social i 
Ciutadania i de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja va celebrar 
la primera plantada d’arbres de la gent gran al poble. El 26 de febrer van 
col·laborar en la plantació de 22 arbres a la zona del Consum, de les espècies 
tamariu, xiprer, plataner i troana. 

Va ser una jornada de sensibilització i conscienciació per la repoblació de 
les zones verdes i un matí de molta diversió pel mig centenar de persones 
que hi van participar.
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El PSC seguirà governant  
a la Canonja amb majoria absoluta
L’alcalde Roc Muñoz revalida l’àmplia majoria absoluta al consistori ca-
nongí, que seguirà governat pels socialistes amb un 62,69 % dels vots i 
nou regidors. 

La resta d’escons han quedat repartits entre quatre partits amb un regidor 
cada un. La segona força més votada ha estat Som Poble amb un 10,3% 

dels vots, seguit de Ciutadans que es presentava a la Canonja per primer 
cop obtenint un 8,28 %, Junts per Catalunya amb un 7,19% i Esquerra 
Republicana amb un 6,83% dels vots.

El ple de presa de possessió del nou consistori se celebrarà el pròxim diu-
menge 15 de juny.

COMPOSICIÓ DEL NOU PLENARI MUNICIPAL
Roc Muñoz MartÍnez (PSC)

Salvador Ferré Budesca (PSC)
Lucía López Cerdán (PSC)

Francisca Márquez Sola (PSC)
Francisco Manuel Roca Gutiérrez (PSC)

Glòria Virgili Gispert (PSC)
José Luis Sánchez Lorente (PSC)

Antonio Manuel Reyes Padrón (PSC)
Marina Clavero Lozano (PSC)

Oriol Olivé Barberà (SP-Amunt)
Francisco Gómez Torres (Cs)

Maite Olivé Guinovart (JUNTSxCAT)
Marc Riu i Rusell (ERC)

Gracias por  
vuestra confianza
Hoy escribo estas líneas para despedirme de la vida política activa en el Ayuntamiento de la Canonja en el que he estado 16 años ejerciendo de regidor. Durante estos años he trabajado junto a mis compañeros con muchísima ilusión y siempre pensando en hacer lo mejor para nuestro municipio. 

La confianza que depositó en mí el alcalde Roc Muñoz me ha llevado a ejercer de regidor en diferentes áreas: servicios públicos, gobernación, fiestas, deportes, seguridad ciudadana y protección civil, con el convencimiento que merecía la pena trabajar por y para la Canonja. Si alguien se ha sentido ofendido o molesto por alguna de mis decisiones, desde aquí pido perdón y en ningún caso fue mi intención ofender a nadie.

Ahora ha llegado el momento de decir adiós y dar paso a la gente joven, con nuevas ideas y nuevos proyectos, pero seguiré vinculado al partido socialista como lo he estado siempre. Aprovecho para dar las gracias al alcalde y a todos mis compañeros de gobierno durante estos años, a todos los empleados del ayuntamiento y especialmente a vosotros vecinos de la Canonja por vuestra confianza.

Francisco Domínguez Sánchez Regidor de Seguretat ciutadana, Protecció civil i Esports

A les eleccions generals celebrades el 28 d’abril, on hi va haver una alta 
participació, del 77,31%, el PSC va obtenir el 35,62% dels vots, seguit de 
Ciudadanos amb un 18,23%, ECP-Guanyem pel Canvi 15,15%, ERC-Sobi-
ranistes 10,19%, Vox 5,68%, JUNTSxCAT 5,5%, PP 5,32%, PACMA 2,12%.

Pel que fa a les eleccions al Parlament Europeu, el PSC va obtenir el 45,59% 
dels vots a la Canonja, ERC-ARA REPÚBLIQUES el 12,78%, Cs el 11,79%, Jx-
CAT-JUNTS el 10,80%, CeC-PODEMOS el 7,31%, PP el 5,69%, VOX el 2,39%, 
PACMA el 1,29% i altres partits es reparteixen el 2,36% restant dels vots.
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Tosca és l’òpera  
triada pel Liceu per  
oferir-la “a la fresca”
Un any més l’Ajuntament de la Canonja col·labora amb el Liceu per traslla-
dar a la Canonja el seu programa “Liceu a la Fresca”.

El divendres 28 de juny és la data triada per aquesta institució per oferir 
a diferents pobles de Catalunya aquesta aproximació popular a l’Òpera. En 
aquesta ocasió podrem gaudir de “Tosca”, una de les obres més famoses de 
Giacomo Puccini.

La projecció serà el dia 
28 de juny a les 10 de la 
nit al replà de l’església.

Seguint la col·laboració 
d’altres anys amb el 
gran teatre del Liceu, 
està previst que pro-
perament, possible-
ment dins del mes de 
novembre, s’organitzi 
una nova sortida al 
Liceu, en aquest cas 
per tal de gaudir de la sarsuela “Doña Francis-
quita” d’Amadeu Vives, amb direcció de Lluís Pasqual.

SERÀ NOTÍCIASE
RÀ

 N
OTÍC

IA

Fins el 17 de juny  
la Gent Gran celebra  
els Espais Familiars 
El 27 de maig va començar el cicle dels Espais Familiars de la Gent Gran 
2019 amb la xerrada “Cambiemos el cuento” sobre els estereotips de gènere 
i com podem canviar-los a càrrec de l’antropòloga, treballadora i educador 
social especialitzada en gènere, Rosa Casas, i amb un berenar per a tots els 
assistents.

Des del 27 de maig fins 
el 17 de juny, tot un se-
guit d’activitats omplen 
aquest programa dirigit 
a la gent gran de la Ca-
nonja. Xerrades, sortida 
cultural per anar al Tea-
tre Borràs de Barcelona 
a gaudir de l’obra “Oh, 
mami!”, la tradicional 
exhibició de gimnàstica, 
l’acte de germanor de 
corals amb la coral de 
Sant Pere i Sant Pau i la 

Gent Gran de la Canonja, el taller de rebosteria i, 
finalment, l’esperada festa de fi de curs a la plaça Catalunya amb el concert 
de la coral, exhibició grup de balls, ballada de sardanes, música i berenar.

Sant Joan  
a la plaça  
de Catalunya
La revetlla de Sant Joan marca 
tradicionalment el comença-
ment del cicle festiu d’estiu i 
enguany, com en anys anteriors, 
els canongins ens trobarem per 
celebrar-ho a la plaça de Ca-
talunya. Està previst que a dos 

quarts de nou del vespre tingui lloc l’arribada de la Flama del Canigó a la 
plaça gràcies, un any més, al Motor Club la Canonja. A partir de dos quarts 
de deu tindrà lloc el sopar pícnic popular i a dos quarts de 12 de la nit 
l’encesa de la foguera a càrrec del diables de la Canonja que ens tenen re-
servada una especial sorpresa per aquesta revetlla.

La nit finalitzarà amb animació i ball per a tothom.

La Cursa 10 K,  
esport i solidaritat
El Club Excursionista la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja, torna a organitzar la “Cursa 10 K la Canonja” que el pròxim 23 de 
juny, arriba a la vuitena edició. 

Aquest any, igual que en l’anterior edició, esdevindrà una cursa solidària en 
favor del tractament i suport dels malalts de càncer infantil, per la qual cosa 
s’espera que tingui una bona repercussió i participació.

El Club Excursionista ha volgut mantenir el recorregut pel centre del poble, 
una particularitat d’aquesta cursa que té l’objectiu de potenciar-la i fer-la 
més visible, per continuar creixent i fer d’aquesta una de les activitats es-
portives més emblemàtiques de la Canonja.

Us esperem el pròxim diumenge 23 a la Canonja, l’ocasió s’ho val.

El nou consultori  
mèdic en funcionament
El 26 de març es va posar en funcionament el nou consultori mèdic de la 
Canonja un dels reclams reiterats per part de l’Ajuntament i la ciutadania. 
L’edifici, de nova construcció, substitueix l’anterior de l’avinguda Carrasco i 
Formiguera i adequa i millora l’espai físic de l’antic. El consultori està ubicat 
l’avinguda Tarragona, s/n davant la plaça Ernest Lluch i compta amb un 
equip format per 3 metges, 4 infermeres i 1 pediatra. 

Surten 9 propostes  
escollides en els Pressupostos 
Participatius 2019
El primer tinent d’alcalde i regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Sal-
vador Ferré, va donar a conèixer les propostes escollides en els Pressupostos 
Participatius 2019, el 29 d’abril al Castell de Masricart.

En aquesta tercera edició, la diversitat de les propostes i del seu cost perme-
trà que es duguin a terme nou de les propostes presentades:

1. Renovació de la xarxa i equipaments audiovisuals de les aules d’educació  
especial de l’escola de la Canonja.

2. Millorar les xarxes de protecció i l’enllumenat de les pistes d’Ernest Lluch 
i construir un parell de grades.

3. Il·luminar el carrer A (Lateral Poliesportiu). 

4. Instal·lar un tendal al pati de la llar d’infants.

5. Col·locar al poliesportiu una 2a cortina i col·locar unes porteries per fa-
cilitar els entrenaments. 

6. Instal·lar 2 coixins antivelocitat al C. de Manuel Carrasco i Formiguera. 

7. Construcció d’una bèstia de foc (Mamut) de titularitat municipal. 

8. Instal·lar 3 bancs al parc Agility caní. 

9. Compra i instal·lació a diferents espais de 8 jardineres.

Durant la sessió de retorn, Salvador Ferré també va destacar que gràcies a 
la incorporació del vot telemàtic la participació ha augmentat respecte a 
l’any passat, assolint un 8,3 %, encara per sota però de la participació de la 
primera edició.

Finalment, per tancar el procés es va demanar a tots els participants que 
omplissin un qüestionari de valoració per tal de poder millorar any rere any 
aquest procés participatiu.

Recordem que a la pàgina dels Pressupostos Participatius hi podreu trobar 
tota la informació del procés.

Enllaç a la pàgina dels 
Pressupostos Participatius
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Música i humor  
pel Surt a la fresca
Els divendres d’estiu arriba de nou el programa “Surt a la fresca” amb l’ob-
jectiu de portar a la Canonja tot un seguit d’actuacions amb la voluntat que 
canongins i canongines puguem trobar un motiu d’esbarjo els vespres de 
divendres a 2/4 d’11 de la nit a diferents espais del nostre poble.

Tot i que en edicions anteriors aquesta programació es duia a terme durant 
el mes de juliol, enguany, per motius de programació es farà un espectacle 
el primer divendres d’agost.

S’encetarà el cicle el dia 12 de juliol amb l’actuació d’Aba Taano, un grup de 
gòspel africà que participa del projecte “Música para Salvar Vidas” en el que 
enguany col·labora l’Ajuntament de la Canonja.

El dia 19 de juliol podrem gaudir de la versió per a quatre solistes i piano 
de l’Òpera “La maternitat d’Elna”. Una obra que posa en valor la memòria 
històrica, la lluita pels drets de la dona i les persones refugiades.

La música també protagonitzarà l’espectacle del dia 26 de juliol amb l’ac-
tuació del polifacètic músic Èric Vinaixa que ens presenta en format trio el 
seu espectacle “Llarga vida al Rock’n’Roll”. Un directe acústic amenitzat amb 
anècdotes i històries que situen cada música en el seu espai.

L’humor serà la peça amb que finalitzarà el cicle Surt a la Fresca el dia 2 
d’agost amb el tarragoní Paco Enlaluna. Cançons, imitacions i rialles asse-
gurades per esperar la Festa Major d’Estiu.

Protecció Civil connectada  
a la xarxa RESCAT
Els voluntaris de Protecció Civil de la Canonja ja disposen de les emissores 
RESCAT que milloraran la comunicació i coordinació entre els organismes 
d’emergències. El dia 16 de maig, tècnics de Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya van lliurar les emissores de la xarxa de radiocomunicacions 
d’emergències RESCAT a l’Ajuntament de la Canonja, concretament al seu 
alcalde, Roc Muñoz i als membres voluntaris.

Amb l’entrega dels tres equips de ràdio, més dos que ja tenien, es posa en 
valor la tasca del voluntariat, sobretot quant a la seva participació en serveis 
preventius en actes en què es preveu una gran concurrència de persones 
així com en situacions d’emergència que afectin el seu municipi i en les 
quals estiguin desenvolupant tasques de suport a l’ajuntament.

Una emissora està ubicada a les instal·lacions de la Guàrdia Municipal i les 
altres a les instal·lacions de Protecció Civil municipal.

Les emissores estan configurades per poder contactar directament amb el 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la 
Generalitat en cas de necessitat, amb la Guàrdia Municipal i amb tots els ajunta-
ments de la comarca. La connexió directa del voluntariat de protecció civil amb 
el CECAT facilitarà la coordinació i alhora garanteix les comunicacions en cas de 
caiguda de les telecomunicacions ordinàries (telefòniques i connexió internet).

Aprofitant l’entrega dels terminals, personal del Servei Logístic i Operativa 
Territorial del Departament d’Interior i de la Xarxa RESCAT han dut a terme un 
sessió de formació als voluntaris de protecció civil sobre l’ús de les emissores.

Jocs per a infants de totes les 
edats a la plaça Ernest Lluch
A la plaça Ernest Lluch ja s’han instal·lat nous jocs per a preadolescents. 
Aquesta iniciativa va ser una de les sis propostes escollides del Pressupostos 
Participatius 2018 i ja s’ha executat. 

Els nous jocs per a preadolescents se sumen al rocòdrom i als diferents jocs 
infantils instal·lats en aquesta plaça.

Modernisme  
pels infants a la biblioteca
El dia 31 de juliol, a les 11 del matí, la Biblioteca Pública de la Canonja oferi-
rà l’activitat “Les Formes del modernisme”, una activitat infantil lúdica per 
conèixer el món del modernisme.

A partir de la narració d’un conte explicat amb una posada en escena sorprenent, 
ens endinsarem en l’univers modernista. Descobrirem el Modernisme, aquest art 
total que va comptar amb la participació de molt diverses arts aplicades.

L’experiència acaba fent un petit tast en forma de taller d’arts modernistes. 
Aquesta activitat, a càrrec de Còdol Educació, forma part del Projecte:  “AR-
TER”  Art i artistes del Territori de la Central de Biblioteques de Catalunya.

Les obres de l’edifici  
d’usos polivalents segueixen 
el calendari previst
Les obres de construcció de l’edifici d’usos polivalents situat a la Rambla 15 
d’abril avancen segons el ritme d’obra previst inicialment. Durant l’última set-
mana del mes de maig s’han acabats tots els treballs consistents en l’estructura 
de l’edifici. Actualment ja es treballa en l’execució dels tancaments de façana, 
les divisòries interiors i la coberta de l’edifici. S’han iniciat també els treballs de 
les partides d’instal·lacions de sanejament, aigua i electricitat. D’acord amb el 
calendari i el planning de l’obra, les següents feines a realitzar són les que con-
sisteixen en la totalitat dels tancaments, pavimentacions interiors, instal·lacions 
de climatització i acabats en general.

L’Ecoverd amb el medi 
ambient i la sostenibilitat
El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i la Canonja ho celebra 
amb les jornades de l’Ecoverd, amb programa ple de tallers i activitats que 
pretenen conscienciar de la necessitat de tenir cura del medi natural, apro-
fitar els recursos propis, ser cada cop més sostenible, així com promoure la 
vida saludable.

Com cada any, la quarta edició d’aquestes jornades organitzades per l’àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Canonja es fa realitat gràcies a la 
col·laboració de les entitats canongines que participen en l’organització de 
les diferents activitats. D’aquesta manera l’Ecoverd es converteix en una 
festa verda amb un ampli ventall d’ofertes que van des de conferències, ta-
llers de sabons, de cuina, de reciclatge, 
de minimalisme a teatre a l’escola, sor-
tides per l’entorn natural, exposició de 
vehicles elèctrics, gimcanes amb sopar 
popular i xou.

Durant la realització d’aquest butlletí, s’han realitzat algunes de les activi-
tats de l’Ecoverd, entre elles el Gimkashow, que en un dissabte ben assolellat 
i calorós va aplegar gairebé 300 canongins de totes les edats des de les 5 
de la tarda amb la gimcana fins a ben entrada la nit amb el bingo i música. 
A l’endemà, unes 140 persones que encara conservaven energia van fer la 
caminada pel Mur Verd i a la tarda hi va haver el taller de cuina vegana. 

Les jornades estan 
tenint un èxit absolut 
de participació
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Conte final

Obres la porta de l’ajuntament, saludes a les tre-
balladores d’atenció al ciutadà, treus la cinta que 
separa el poble del poder, puges fins al primer pis, 
de refiló veus a l’equip de govern fent tertúlia al seu 
despatx, entres a la sala de plens, saludes als pocs 
regidors que, com jo, arriben cinc minuts abans, i 
saludes al secretari i a l’interventor. Comença el Ple, 
amb un to de veu sigil·lós l’alcalde anuncia cada 
punt, aproves per assentiment, de tant en tant vo-
tes alguna cosa en contra, fas alguna pregunta i 
algun prec, escoltes les respostes sovint fora de to 
i marxes sense abans tornar a treure la cinta que, 
aquest cop, separa el poder del poble.

Tristament aquesta pot ser la dinàmica institucio-
nal en la que un pot caure quan és regidor a l’opo-
sició a l’Ajuntament de la Canonja. Però als que 
ens agrada treballar des de les entitats, des dels 
moviments socials, des de l’activisme i també des 

de l’àmbit professional, sabem que la institució no 
ho és tot.

Podria fer el meu darrer article al butlletí municipal 
donant les gràcies a la xifra exacta de votants que 
hem tingut, felicitant públicament al partit socia-
lista o dient lo bé que ho farem els propers quatre 
anys amb el nou regidor de Som Poble. Però això 
està massa de moda i ja hauríeu de saber que no sóc 
massa propens a seguir les tendències.

Acabo el meu pas per l’Ajuntament entenent que 
la institució té límits, cada vegada més evidents. 
Veient també com el fet de creure el contrari, és 
a dir, que l’Ajuntament ho és tot, té molts riscos i 
conseqüències. Les estem patint dia rere dia, aixe-
cant un poble que li costa accelerar-se per si sol. On 
els lideratges unipersonals i l’egocentrisme posen 
en risc el futur del poble en molts àmbits: associatiu, 
cultural, econòmic i polític.

Ens hem d’explicar millor, jo el primer. Hem de sa-
ber fer política des dels objectius i des del model 
de poble que volem, i no des de les accions aïlla-
des, les obres públiques, els àpats populars o els 
dies de festa major. Això no és possible fer-ho als 
plens bimensuals de l’Ajuntament, on la rigidesa 
dels ordres del dia i el reglament orgànic municipal 
no permeten aquests tipus de debats. La política 
institucional com es viu a la Canonja i segurament 

arreu, també propicia que algú parli malament de 
tu, a les teves esquenes, per pur tacticisme par-
tidista. Jo ho he patit. Per tant, hem de tornar a 
treballar on no ens hauríem d’haver mogut mai: 
a les entitats i col·lectius de la Canonja i d’arreu 
d’aquest país, a l’emprenedoria econòmica, a la ci-
ència, a l’esport, l’oci i la cultura autogestionada, 
i als moviments polítics que no pensen només en 
l’Ajuntament ni en escalar la piràmide estructural 
del partit com a única fita.

Sona el campanar, saps que són les vuit del vespre 
i que ja fas tard, t’acomiades del teu company amb 
un petó, d’una revolada baixes les escales de casa, 
surts al carrer, saludes a la veïna que acaba de ser 
mare, retreus a l’altre veí que deixi pixar el gos a la 
cantonada, creues el carrer, fas un cop d’ull a l’apa-
rador de creacions artístiques de la veïna de més 
amunt, saludes a una padrina que diu que t’ha vist 
a la tele i, en poc més de cinc minuts, has repassat 
la teva vida sent tu mateix, sent part del poble que 
t’ha vist créixer i que has fet créixer. Som-hi.

1.734 injeccions d’il·lusió

Sembla que fa quatre dies d’aquell 24 de maig 
de 2015 en que el Partit dels Socialistes de Ca-
talunya de la Canonja va guanyar les eleccions 
municipals per una àmplia majoria del 61,87%. 
Quatre anys després, el passat 26 de maig, la his-
tòria s’ha repetit, 1.734 canongins i canongines 
han tornat a confiar en nosaltres per governar el 
nostre municipi i ho han tornat a fer de forma 
encara una mica més majoritària (62,69%) tot i 
la pèrdua d’un regidor per la distribució que fa 
la llei d’Hont.

Satisfets dels resultats, ens emplacem a tornar a 
ser mereixedors d’aquesta confiança i ho farem 
amb la voluntat de governar per a tothom, pen-
sant només en la Canonja i en la seva gent. La 
nostra prioritat seran les persones sense distinci-
ons d’orígens, llengua, banderes, condició social o 
personal. Com deia la nostra companya Meritxell 
Batet, recentment escollida presidenta del Con-
grés de Diputats: “Cada uno de nosotros somos 

del pueblo, pero ninguno somos el pueblo. Nadie 
debería arrogarse una representación que no tiene. 
Siempre, y en todas partes, hay un otro legítimo y 
distinto, al que solo podemos exigir el respeto a la 
ley”. I d’això  es tracta, d’escoltar a tothom i de 
prendre les decisions pensant en la majoria però 
mirant que ningú se senti exclòs. Efectivament, 
ningú hauria d’arrogar-se una representació que 
no té, fins i tot aquells que representem una ma-
joria important i molt menys aquells que tenint 
un menor suport pretenen ser la veu de tot un 
poble.

Vam acabar el mandat amb un balanç que creiem 
ha merescut una nota alta, amb un compliment de 
les nostres propostes superior al 90%. Hem tornat 
a presentar-nos amb un programa ambiciós que 
contempla actuacions i propostes recollides en 
reunions i trobades amb veïns que han volgut 
participar i també d’altres desenvolupades pels 
mateixos membres de la nostra àmplia i transver-
sal candidatura. Ens proposem, un cop més, un alt 
compliment del nostre programa electoral, serem 
un grup de nou persones amb il·lusió, experiència, 
amb gent jove i gent que no ho són tant però que 
s’hi senten, cinc homes i quatre dones disposats a 
treballar per continuar fent de la Canonja un dels 
millors llocs on viure del nostre territori.

Els integrants del grup municipal volem donar les 
gràcies a totes les persones de la candidatura la 
seva implicació durant la campanya i en els mesos 
previs, als companys i companyes de l’agrupació 

que també s’han implicat i també, molt especial-
ment, als 1.734 canongins i canongines que van 
triar la nostra papereta i amb els que adquirim el 
compromís de no decebre’ls.

Felicitem a les altres forces polítiques que han 
tret representació i donem la benvinguda als seus 
nous representants que s’incorporaran al consis-
tori, estarem sempre oberts a escoltar, a parlar, a 
acceptar propostes, sense línies vermelles però 
també sense renunciar al nostre programa. Tot 
allò que sigui bo per la Canonja i la seva gent no 
ha de ser motiu de discrepància política.

Amb el canvi de consistori acomiadarem a la 
Montse Tomàs del PDECAT, el Joan Pons de la CUP 
i l’Encarna Quílez, la representant del Partit Popu-
lar que aquesta vegada no ha aconseguit treure 
representació; persones amb les que, malgrat les 
discrepàncies polítiques, hem tingut una relació 
cordial, educada i respectuosa per damunt de tot. 
Seguirem trobant-nos pel poble i seguirem par-
lant i debatent sobre totes aquelles coses que ens 
preocupen a uns i altres.

Finalment, volem fer un esment especial al nostre 
company de grup Francisco Domínguez que du-
rant quatre mandats ha exercit de regidor amb il-
lusió, dedicació i ganes de fer el millor pel nostre 
poble, ell va tancar la llista de la nostra candida-
tura i  tampoc continuarà com a regidor. Gràcies 
Paco per la teva disposició i per la feina de tots 
aquests anys.

Gràcies

Dins l’actual context polític, amb una societat 
polaritzada entre dos corrents de pensament, era 
molt difícil traspassar les etiquetes que molts ens 
han volgut penjar. Arribar amb el nostre missatge 
a la majoria dels veïns del poble ha sigut una tasca 
molt difícil, però ens n’hem sortit bé.

Nosaltres des del primer moment hem intentat expli-
car que no venim a fer política ni de dretes ni d’es-
querres, hem vingut a fer política de persones, hem 
fet un programa adreçat a tota la gent del poble.

Aquest programa reflecteix el que tothom al poble 
vol, el que tothom al poble demana, és un progra-
ma que no té res a veure amb pensaments polí-
tics, només té a veure amb les persones i el seu 
benestar.

Algú pot pensar que no han sigut els millors resul-
tats, però nosaltres estem molt contents, sabem 
que hem fet una bona feina i creiem que hem fet 
un pas ferm i segur, i no defallirem, perquè el camí 
és aquest. Els pròxims quatre anys amb la Maite al 
capdavant nostre com a regidora, treballarem més 
fort encara si convé, per defensar a l’ajuntament el 
nostre projecte, ja que estem convençuts que és el 
millor projecte pel poble.

Felicitem al PSC per la seva victòria i els hi dema-
nem que escoltin a la gent, perquè electoralment 
guanyen ara còmodament, però no estan fent les 
coses tot el bé que es podria. Felicitem també a ERC 
i C’s pel seu regidor aconseguit, i a Som poble per 
mantenir el seu regidor i pel seu programa, esperem 
que els pròxims anys ens puguem entendre, nosal-
tres farem tot el possible per a que sigui així.

Volem agrair a tots i totes els què ens heu donat 
suport durant la campanya, els que heu vingut als 
actes, els que ens heu parat pel carrer i ens heu 
donat ànims, també els que ens heu criticat cons-
tructivament, amb tots hem tret alguna conclusió 
positiva, als que al final ens vau votar i als que no, 
als nostres amics i famílies per la paciència que heu 
tingut i per les hores de vida familiar robades, a tots 

moltíssimes gràcies, sou la força que ens empeny a 
continuar avançant. 

Pel que a mi respecta, ha estat un plaer treballar 
per a vosaltres al consistori, representant-vos i de-
fensant els vostres drets. Agrair el bon ambient en 
el que governants i oposicions hem sabut treballar 
sempre, amb el respecte i cordialitat a l´alçada de 
les persones que ho integràvem. I sobre tot agrair a 
tot el personal de l’ajuntament, que ens guia en el 
camí i facilita tota l´ajuda que convingui per poder 
exercir la nostra tasca. Moltes gràcies.

Deixo la meva cadira en les millors mans possibles, 
la Maite Olivé i tot el grup local que l´envolta han 
donat el primer pas per continuar apropant-vos al 
consistori, i us assegurem que en vindran molts 
més, mil gràcies a tots i totes.

FINS ARREVEURE!

Agradecimiento

Quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad 
que me ha dado de vivir la experiencia de entrar y 
mantenerme casi siete años en el mundo de la po-
lítica. Se agolpan en mi recuerdo muchos momen-
tos muy gratificantes en los que he aprendido y 
madurado, y en los que he podido abrir mis ojos a 
muchas realidades que no conocía o conocía poco. 
He tenido la oportunidad de convivir con muchas 
personas muy valiosas que de otra manera no hu-
biera conocido y, sobre todo, he tenido la oportu-
nidad de servir, de ayudar y de aportar. También 
ha habido momentos muy difíciles, impactantes, 
incluso en los que me embargó la incertidumbre 
y el miedo, pero que una vez superados, me han 
hecho más humana y mejor.

Quiero dar las gracias a todos lo que me habéis 
ayudado en este tiempo, a los que habéis estado 

a mi lado y a los que habéis leído mis artículos en 
esta revista y me habéis felicitado, pues habéis 
sido de gran estímulo. Siempre los he escrito des-
de el corazón, y con el fin de ayudar. No sé si lo 
habré hecho bien o lo habré hecho mal, pero sí sé 
que he puesto el corazón y mi amor en ello. Pero 
ahora nos movemos en lo único cierto y verdade-
ro que es el presente, pues el pasado queda a la 
merced de lo que queramos recordar y el futuro 
nadie lo conoce.

Me hubiese gustado que fuese de otra forma, pero 
ha llegado el tiempo de dejar el Consistorio. Han 
faltado unos pocos votos para conseguirlo y la re-
alidad es ésta. No sé si en este nuevo Consistorio 
de color rojo, amarillo y naranja, se echará en falta 
el azul, pues en este fuego podría haber aportado 
con mi color las aguas del remanso y la concordia 
que siempre he buscado. Deseo de corazón, que 
los acuerdos sigan siendo la máxima de esta legis-
latura, para así mejorar entre todos la convivencia 
y la calidad de vida de todos los vecinos. Y, sobre 
todo, que se gobierne para todos y se tenga en 
consideración a todos.

Muchas gracias a todos mis compañeros del Con-
sistorio, siempre me han expresado su cariño y 
compañerismo, ya les estoy echando de menos.

Estas palabras no son una despedida. Pues aquí es-
toy, mi trabajo es la ayuda social, todos los sabéis, 
y por ello, por vocación y por voluntad, estoy para 
serviros y quedo a la espera de que la situación por 
la que estamos pasando como partido se recupere 
y cese el castigo para que volvamos a representar 
y ayudar a los que nos necesitan.

Joan Pons 
Solé

Mª Encarnación 
Quílez Valdevira
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FINS EL 7 DE JUNY
INSCRIPCIONS ESTIU ACTIU 2019
HORARI I LLOC: Tardes de dimarts a dijous de 4 a 
8 del vespre i divendres de 5 a 9 de la nit, al PIJ 
(C/ Raval, 25)

FINS L’1 DE JULIOL
Període de cobrament de l’impost de béns 
immobles urbans; impost de vehicles tracció 
mecànica; taxa de recollida i eliminació 
d’escombraries; guals i cementiri.

DILLUNS 3 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA: XERRADA “AHORA ME TOCA A MI”
HORA I LLOC: A les 4 de la tarda, al Castell de 
Masricart

DIES 3 I 4 DE JUNY
ECOVERD: L’INSTITUT COLLBLANC VISITA 
EL MUR VERD

DIES 3, 4, 6 I 7 DE JUNY
ECOVERD: TALLERS 
DE RECICLATGE
Activitat pels infants del 
servei de menjador de 
l’Escola la Canonja

DIMECRES 5 DE JUNY
ECOVERD: TALLER DE MINIMALISME: 
“VIURE AMB MENYS COSES I MILLOR”
HORA I LLOC: A 2/4 de 7 de la tarda, al Castell de 
Masricart

INSCRIPCIONS: Fins el 2 de juny a  
lacanonja3@lacanonja3.org

SENALLÓ DE CONTES AMB LA 
SENYORA PIRULETA
HORA I LLOC: A les 5 de la tarda, a la Biblioteca 
Pública de la Canonja

DIJOUS 6 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA: EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA I 
SESSIÓ DE TAI-TXÍ
HORA I LLOC: A 2/4 d’11 del matí, al Poliesportiu 
Josep Canadell i Veciana

DISSABTE 8 DE JUNY
TORNEIG 12H FUTSAL
HORARI I LLOC: de 10 del matí a 
10 de la nit, al Poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana.

INSCRIPCIONS: Fins el 28 de maig al PIJ

DIMARTS 11 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA: GERMANOR DE CORALS
HORA I LLOC: A les 5 de la tarda, al Centre Cívic

DIJOUS 13 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA: TALLER DE REBOSTERIA
HORA I LLOC: A 2/4 de 10 del matí, al Centre Cívic

INSCRIPCIONS: Els dies 20, 21 i 22 de maig

DILLUNS 17 DE JUNY
ESPAIS FAMILIARS GENT GRAN 
ACTIVA: FESTA DE FI DE CURS
HORA I LLOC: A les 7 de la tarda, a la Plaça 
Catalunya

DIUMENGE 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
A 2/4 de 9 del vespre: arribada de la Flama del 
Canigó
A partir de 2/4 de 10 de la nit: Pícnic popular
A 2/4 de 12 de la nit: Espectacle pirotècnic 
dels Diables de la Canonja i encesa de la 
foguera. 
A continuació ANIMACIÓ I BALL AMB 
DISCOTECA MÒBIL.
LLOC: Plaça Catalunya

DIVENDRES 12 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA: CONCERT 
GOSPEL AMB ABA TAANO
HORA I LLOC: 2/4 d’11 de la nit, al Mas de 
l’Abeurador. En cas de pluja: A l’església de Sant 
Sebastià.

DIVENDRES 19 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA: CONCERT “LA 
MATERNITAT D’ELNA”
HORA: 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la O. En cas 
de pluja: A l’església de Sant Sebastià.

DEL 19 AL 21 DE JULIOL
FESTES DEL SECTOR NORD

DIVENDRES 26 DE JULIOL
SURT A LA FRESCA: ESPECTACLE 
“LLARGA VIDA AL ROCK’N’ROLL” AMB ÈRIC 
VINAIXA 
HORA: 2/4 d’11 de la nit, al Mas de l’Abeurador. 
En cas de pluja: A la sala noble del Castell de 
Masricart.

DIMECRES 31 DE JULIOL
LES FORMES DEL MODERNISME 
Activitat infantil
HORA I LLOC: A les 11 del matí, a la Biblioteca 
Pública de la Canonja

DIVENDRES 2 D’AGOST
SURT A LA FRESCA: PACO ENLALUNA
HORA: 2/4 d’11 de la nit, al Mas de l’Abeurador. 
En cas de pluja: A la sala noble del Castell de 
Masricart.
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Sant Jordi, la llegenda i el 
mercat d’intercanvi de llibres
Per Sant Jordi, com cada any, la Biblioteca va baixar els llibres al pati del Cas-
tell per poder gaudir d’aquest dia tan assenyalat. La Biblioteca va exposar les 
seves novetats bibliogràfiques i els alumnes de l’escola van venir a jugar al 
Joc de l’Oca de Sant jordi on van descobrir elements de la llegenda que encara 
no sabien i van poder gaudir de la lectura a l’aire lliure. Els petits de la Llar 
d’Infants també van venir al Castell per gaudir de la llegenda de Sant Jordi. A 
la tarda, per petició popular, es va recuperar el mercat d’intercanvi de llibres, 
la Fira Tengui-Falti.

Les activitats regulars:  
el Senalló de Contes  
i el Club de Lectura
Al mes de juny acaba el cicle del Senalló de Contes 2018-2019. El dimecres dia 5 
de juny se celebrarà l’últim Senalló amb la Senyora Piruleta que ens vindrà explicar 
contes per donar la benvinguda a l’estiu, contes amb gust de sal i brisa de mar.

Per altra banda, el club de lectura infantil ja va donar per acabat el curs amb la 
lectura del Senyor Flat i el club de lectura d’adults comentarà la lectura “Se sabrà 
tot” de Xavier Bosch i s’enduran una guia de recomanacions literàries per a l’estiu.

La Supernit a la Biblioteca
Per segon any s’ha tornat a celebrar la Supernit del Club Super 3 a la Biblio-
teca Pública de la Canonja. Més de 40 nens i 20 adults van tornar a vèncer al 
Senyor de les Ombres que aquest cop havia robat els llibres de la Biblioteca 
per fer sortir els malvats dels contes. Gràcies a la màgia de les orelles èlfi-
ques que havíem creat en un taller que vam fer amb anterioritat vam sortir 
vencedors i vam gaudir d’una jornada molt especial. Gràcies a tots!

Els 25 anys de la Biblioteca
Aquest any la Biblioteca Pública de la Canonja celebra els seus 25 anys d’his-
tòria. Per a commemorar-ho, la tercera setmana del mes de març, la biblioteca 
va organitzar tot un seguit d’actes per a totes les edats i tots els gustos. 

El primer acte de la celebració va ser un Escape Room, on els joves par-
ticipants havien de trobar l’arma del crim per resoldre el gran misteri de 
l’assassinat a la biblioteca. A l’endemà, va tenir lloc la presentació del llibre 

“Memòria de les oblidades” a càrrec de l’autora Tecla Martorell i Joan Pons. 

L’especialista en activitats de dinamització lectora, Joan de Boer, hi va posar el 
punt més didàctic al programa amb un xerrada dirigida a pares i mares per do-
nar a conèixer estratègies bàsiques perquè els més petits gaudeixin de la lectura.

El Dia Mundial de la Poesia vam poder gaudir d’un monòleg homenatge a 
Pompeu Fabra a càrrec de Rosa Cadafalch i divendres va tancar el progra-
ma l’acte protocol·lari de l’aniversari que va comptar amb la presència de 
l’alcalde Roc Muñoz, el primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Salvador 
Ferré, l’exregidor de Cultura Fernando Valero (regidor en el moment de la 
inauguració de la Biblioteca) i Jordi Agràs, Director dels Serveis Territorials 
de Cultura. A l’acte, que va ser un petit reconeixement de la trajectòria de 
la biblioteca des de la seva creació, també hi van ser convidades totes les 
treballadores que han format part de la Biblioteca durant aquests 25 anys. 

25 anys 
compartint la lectura
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