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Serveis de l’Ajuntament

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
Agost: tancat a les tardes
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 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
ssocials@lacanonja.cat
al carrer Raval, 8
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

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

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 tardes 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

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

BASE Gestió d’Ingressos
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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Actuem contra la violència de gènere

La violència de gènere comença visualitzant les desigualtats existents entre homes i dones i el seu impacte en la trajectòria vital de
les persones. Per això la regidoria de Benestar social de l’Ajuntament
de la Canonja ha volgut iniciar una campanya amb diferents línies
d’actuació que afectin a tota la ciutadania, des dels més joves fins
a les persones grans. La campanya també ha contemplat accions en
l’àmbit de l’administració pública i del professorat dels centres escolars canongins. També s’han reforçat els serveis municipals d’atenció

i informació a les víctimes de violència contra la dona i s’ha facilitat
formació especialitzada per a professionals de l’àmbit local.
La clau, com en molts casos, està en la sensibilització i l’educació
des de petits. Aquest és el gran repte de futur de la nostra societat
avançada, globalitzada i desenvolupada que no és capaç de posar fre
al tsunami de la violència de gènere.
Fa uns dies, un grup de persones ens vam concentrar davant de
l’Ajuntament per manifestar la contundent protesta contra el cas de
la “manada de Manresa” i contra tot tipus d’agressió sexual. La justícia
és massa laxa en aquestes sentències i no podem permetre que no
s’entengui que NO és NO, i només SÍ és SÍ.
Des de les administracions i les institucions hem de treballar per la
igualtat de gènere i per la no discriminació de cap tipus, fomentant la
formació i educació per a la igualtat i la no violència.
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Quan escric aquestes línies ja són trenta-quatre les dones que han
mort a causa de la violència masclista durant el 2019. Segurament,
quan vostès tinguin el butlletí municipal a les seves mans la xifra ja
haurà pujat, desgraciadament. I és que aquesta és una xacra que ens
esquitxa cada dia amb més brutalitat i sense pietat. Està clar que no
podem seguir així, que les administracions hem de fer el que estigui a
les nostres mans per parar un monstre que avança sense escrúpols i
que un dia ens pot tocar de ben a prop.
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El Casal d’Estiu, l’aposta
segura pel lleure dels infants

Més de cent joves
participen a l’Estiu Actiu

Des de fa 24 anys que els estius dels infants de la Canonja són més divertits,
educatius i estan plens d’aventures.

L’Estiu Actiu segueix sumant èxits de participació. Enguany ha comptat amb
més de cent joves inscrits, que hi han confiat per gaudir d’unes jornades
intenses, plenes d’activitats pensades especialment per a ells i elles.

Enguany, un cop més, el Casal d’Estiu ha ofert una gran varietat d’activitats
refrescants com gimcanes, jocs d’aigua, excursions al Pont del Diable, a la
platja, al cinema, tallers al CaixaForum, tallers de cuina, de fang...
En aquesta edició s’ha reforçat l’activitat oberta, que consisteix en dur a
terme activitats proposades pels mateixos infants com el rocòdrom, el taller
de tatuatges, el racó de dansa i el taller d’acrobàcies. Tampoc hi ha faltat les
activitats extra com la Nit Màgica, la Peonada Aigualida i la Vetllada.

Han estat quatre setmanes plenes de diversió on s’han treballat també valors
socials amb activitats com les gimcanes, sortides en btt, jocs, la pijamada...
I, per tancar l’Estiu Actiu amb el llistó ben alt, es van organitzar tres de dies
de campaments per realitzar totes les activitats en l’entorn natural.
Una vegada més, el PIJ vol agrair l’energia i l’alegria de totes les persones que
n’han format part.

Com cada estiu el Casal és tot un èxit de participació, però enguany ha batut
el rècord amb 307 inscrits. També ha batut el rècord de número de pre-monitors i pre-monitores ja que ha comptat amb la col·laboració de 32 joves
voluntaris que, sense cap dubte, són el motor del Casal d’Estiu.

El regidor de la Canonja,
La Canonja, el centre d’interès
Oriol Olivé, designat conseller del crèdit de síntesi de 1r d’ESO
A final de curs els alumnes d’ESO de l’Institut Collblanc duen a terme el
del Consell Comarcal
El regidor de l’Ajuntament de la Canonja, Oriol Olivé Barberà, ha estat designat
per Amunt per formar part del Consell Comarcal en aquesta legislatura i va
prendre possessió com a conseller en el Ple de constitució de la IX legislatura
del Consell Comarcal que va tenir lloc el passat 15 de juliol.
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El saló de plens es va omplir a vessar en l’acte de constitució que va acollir els
33 consellers designats per formar part d’aquesta legislatura.

crèdit de síntesi. L’alumnat de 1r d’ESO el dediquen al nostre poble i, el 12 de
juny, l’alcalde Roc Muñoz i la regidora d’Ensenyament, Lucía López, els van
rebre al Castell de Masricart. Els alumnes van poder conèixer la història de la
Canonja i l’organització del consistori de la mà de l’Alcalde i realitzar totes
les preguntes dels dubtes que volguessin resoldre. A la biblioteca, la Maria
Pineda els hi va explicar el funcionament i els serveis de la biblioteca i van
aprendre a moure’s per una biblioteca i a trobar els llibres del seu interès
realitzant una activitat entretinguda.
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IQOXE inaugura
la nova planta de derivats
d’òxid d’etilè U-3200
L’alcalde Roc Muñoz va assistir a l’acte d’inauguració de la nova planta de
derivats d’òxid d’etilè U-3200 d’Industrias Químicas del Óxido de Etileno
(IQOXE), el passat 4 de juliol. Aquesta nova planta compta amb un reactor
amb l’última tecnologia disponible per incrementar la producció de derivats
en 30.000 tones amb una millor eficiència energètica.
L’acte d’inauguració va servir també per anunciar l’ampliació de la producció d’òxid d’etilè, incrementant la capacitat productora d’aquest i la
construcció d’una planta bessona. Això suposarà un impuls considerable
pel creixement de l’empresa i obrirà camí a IQOXE per assolir l’objectiu de
convertir-se en el líder europeu de derivats d’òxid d’etilè.
Paral·lelament, comportarà la creació de 500 nous llocs de treball durant la
construcció de la planta i d’uns 50 llocs estables quan entri en funcionament. Durant l’acte es va fer especial incís en les mesures adoptades per a
tenir cura del medi ambient. Les noves instal·lacions disposen de les millors
tècniques per a la reducció d’emissions de CO2 i hi ha prevista la inversió en
una planta fotovoltaica d’1MWh amb l’objectiu d’assolir els majors estàndards de responsabilitat mediambiental del sector.
Per la seva part, Roc Muñoz va manifestar el seu suport al projecte i va
destacar la predisposició per part de l’Ajuntament a impulsar el sector industrial de la zona.

Els alumnes de l’Escola
la Canonja van exposar
les seves obres inspirades
en Salvador Martorell
Aquest mes de març passat els nens i les nenes de Cicle Mitjà (3r i 4t) de
l’escola de la Canonja vam instal·lar, al Castell de Masricart, una exposició de
figures de fang i plastilina inspirada en les obres de Salvador Martorell.
Aquest és el recull d’algunes opinions dels assistents:
• M’ha agradat molt haver participat en l’exposició. Blanca 4tB
• L’exposició era molt “xula” perquè la gent es va esforçar molt.
Wiam 4t B
• M’ha agradat perquè cadascú ha tret la seva imaginació. Elena 4tB
• M’ha agradat molt aquest taller perquè es pot deixar rodar la imaginació. Ingrid 3rB
• El que m’ha agradat és que hem vist a l’Antonieta i hem tocat el fang.
Claudia 3rB
• L’exposició estava molt “xula” i m’ha agradat molt. Marc 4tA
• Hi havia figures i circuits (fets pels alumnes de 6è) molt “xulos”, l’exposició ha estat molt “xula”. Jan 4tA
• Ha sigut una experiència molt bonica. Mariona 3rA
• Ha estat súper bé veure els nostres treballs exposats al castell.
Miriam 3rA
• M’han agradat molt les exposicions, estaven molt ben fetes i eren molt
“xules”. Arianna 4tC
• M’ha agradat molt l’exposició, estic molt orgullós de l’escola de la
Canonja i dels seus alumnes. Ricard 4tC
• Al Castell de Masricart, exposarem el nostre art i creativitat. Arlet 3rC
• En aquesta exposició hi vàrem posar molta il·lusió. Abril 3rC
Cicle Mitjà. Escola la Canonja

El pas de la Romeria
del Rocío per la Canonja
Centenars de participants de la Romeria del Rocío, com cada any, van fer nit a
la Canonja en el seu tradicional Camino del Rocío des del Serrallo de Tarragona
fins la Pineda on hi tenen instal·lades les casetes.
La nit del 14 de juny, l’Ajuntament de la Canonja va rebre a la Romeria en el
seu pelegrinatge i l’alcalde Roc Muñoz va fer una ofrena floral a la verge. Com
a mostra d’agraïment, els “rocieros” van dedicar unes sevillanes al consistori.
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La canongina Alba Crespo
Gómez, campiona d’Espanya
de Pole Sport
La jove canongina de 15 anys, Alba Crespo Gómez, es va proclamar campiona
d’Espanya de Pole Sport en la categoria amateur júnior, el passat 7 de juliol
a Astúries.
Alba Crespo sempre ha practicat esports des de ben petita, la natació i
l’atletisme van ser els seus preferits, fins que va arribar el Pole Sport, un esport
que consisteix a fer acrobàcies i exercicis en una barra vertical. Alba va conèixer
aquesta disciplina en una escola de circ a Vila-seca, “allí tenien barres, un dia
vaig provar i em va agradar. El professor em va dir que ho feia bastant bé i que
m’apuntés i així va començar tot”, ens comenta l’Alba Crespo. D’això fa tan
sols un parell d’anys, i amb aquest poc temps, la canongina ja s’ha proclamat
campiona nacional i enguany pujarà de la categoria amateur a elit. Gran part
de l’equip que es va presentar junt amb l’Alba al campionat van quedar també
en molt bon lloc i alguns fins i tot competiran en el mundial que se celebrarà a
Canadà. Des d’aquí la nostra enhorabona a tots i a l’Alba en particular.

La secció de tennis taula de
l’AEE Collblanc puja al podi del
Campionat de Catalunya Escolar

La Canonja es volca
en la Cursa Solidària
10K pels nens amb càncer
La cursa 10K, que organitza el Club Excursionista la Canonja i hi col·labora
l’Ajuntament, ha deixat de ser un esdeveniment simplement esportiu per
passar a ser un autèntic acte solidari que aglutina a centenars de persones
en benefici dels nens amb càncer.
Enguany, la cursa que es va celebrar el 23 de juny va comptar amb 508
adults inscrits i 103 nens, aconseguint una recaptació final per l’AFANOC
de 4.413 euros. Si bé és important el número d’inscrits a la cursa, també
ho és el número de voluntaris que de forma desinteressada col·laboren
per fer realitat aquest acte. En aquesta edició hi han participat més de 85
voluntaris i més de 20 empreses, de la mateixa manera ha comptat també
amb la col·laboració d’entitats del poble com el Motor Club i Protecció Civil.
La cursa ofereix la possibilitat de dos recorreguts urbans pel mig del poble, un
de 5 quilòmetres, un de 10 km i una caminada de 5 quilòmetres per fer-la més
popular. Una de les anècdotes de la cursa és que el guanyador de la categoria
absoluta masculina, José Manuel Vieito, i el segon de la 5K, Pedro Ortega, van
lliurar els seus trofeus a la Txell, la filla del president del Club Excursionista la
Canonja, que ha patit la malaltia i que actualment està donada d’alta.

El primer cap de setmana de juny, la secció de tennis taula de l’AEE Collblanc
de la Canonja va competir en el Campionat de Catalunya Escolar assolint un
gran èxit, ja que es va aconseguir una medalla de plata i una altra de bronze
en la categoria cadet masculí.
Els estudiants de la Canonja que van pujar al podi van ser Mario González
López i Óscar Legaz Fonseca que van fer 2n i 3r lloc en la seva categoria. Els
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Collblanc van deixar una mostra del gran
nivell que tenen els jugadors que entrenen cada dimecres a la tarda al gimnàs
de l’Institut Collblanc, fet que demostra perquè el tennis taula de l’AEE Collblanc va ser, després del TT Igualada i CTT Les Borges, una de les institucions
que més representants va aportar als campionats nacionals dels Jocs esportius Escolars de Catalunya, que en aquesta edició es van celebrar a Reus.
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Entre els altres participants cal destacar el 5è lloc per equips que en categoria
infantil van aconseguir els alumnes de 1r d’ESO de l’ INS Collblanc Izan García
i Adrià Veciana, i el 7è lloc de Miquel Galindo i Pol Miracle de l’AMPA Escola la
Canonja en la categoria aleví masculí en la modalitat per equips. El campionat

va cloure amb la participació per equips en la categoria cadet masculí del
grup format per Mario González, Santi Crespo i Guillem González.
L’èxit del Tennis Taula de la Canonja en els Campionats de Catalunya és gràcies als entrenadors Joel López i Emilio Gómez, dos exjugadors i exalumnes
del Collblanc, que porten els entrenaments amb gran dedicació i devoció
desde fa anys per mantenir viu aquest esport i que perdura des de fa molts
anys a La Canonja, fent el municipi un referent d’aquest esport a Catalunya
a nivell escolar.
Institut Collblanc
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El tinent d’alcalde, Salvador
Ferré, repeteix com a diputat
provincial a Tarragona
El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferré
Budesca, ha estat nomenat diputat provincial pel partit judicial de Tarragona
en el Ple de constitució de la Diputació de Tarragona per al període 2019-2023.
En aquest Ple, que es va celebrar el dia 2 de juliol al migdia, vint-i-set nous
diputats i diputades provincials van prendre possessió del seu càrrec.
Salvador Ferré, que formarà part del grup de diputats del PSC, seguirà compaginant
la seva tasca de tinent d’alcalde al consistori amb la de diputat provincial

Benedicció de vehicles
per Sant Cristòfol
L’any 2015 el Motor Club la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de la Canonja i de la Parròquia Sant Sebastià, va recuperar la tradició de la
benedicció de vehicles en honor a Sant Cristòfol, patró dels automòbils i
protector dels viatgers.
En aquesta cinquena edició, el diumenge 7 de juliol al migdia, vehicles de dues
i quatre rodes es van reunir davant de l’Orfeó Canongí per després passar pel
replà de l’església per a ser beneïts pel mossèn Joan Miquel Bravo. Un cop
beneïts van donar un tomb pel poble i, per acabar, els participants van fer un
aperitiu a l’aire lliure, a l’espai del rocòdrom del poliesportiu municipal.

El ple de juliol aprova
l’increment de diversos
ajuts i subvencions
Del ple de l’Ajuntament de la Canonja del mes de juliol, cal destacar l’aprovació de noves bases reguladores de concessió d’ajuts i subvencions: les de
llibres i material escolar, les de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat
amb millor puntuació en l’expedient acadèmic i d’ajuts per estudis universitaris; les de subvencions a la natalitat i/o l’adopció; els ajuts per a fer efectives despeses bàsiques de la llar; i les de subvencions de suport a l’activitat
comercial i empresarial. Cal destacar l’increment dels imports aprovats en les
dues primeres: els ajuts escolars i universitaris dels que teniu la informació
ampliada al “Serà notícia” d’aquest mateix butlletí i els de natalitat i/o adopció
que s’incrementen a 175 €.
El consell plenari va aprovar també una modificació de crèdit que conté, com
element més destacable, la dotació pressupostària necessària per tirar endavant les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici del Orfeó Canongí, el
projecte de les quals també es va aprovar inicialment en el mateix ple.
Altres punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació del compte general de l’exercici 2018 i l’elecció del jutge de pau titular i suplent de la Canonja.
Les actes de les sessions plenàries es poden consultar al Portal de Transparència, que es troba a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament, La Seu Electrònica
de l’Ajuntament
una vegada aprovades en la
sessió plenària següent.

Tres equips d’Handbol
de la Canonja guardonats
Els equips de benjamí masculí, aleví masculí i aleví femení de l’Associació
Amics Handbol la Canonja van quedar sotscampions en la fase comarcal dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC).
L’11 de juny els tres equips van recollir els premis respectius a l’acte de lliurament dels trofeus i guardons de les lligues d’esports d’equip de la Fase del
Tarragonès, al Complex Educatiu de Tarragona.
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L’Ajuntament de la Canonja
L’Hort del Mas
col·loca una placa en record de
de l’Abeurador, un espai
ideal per la cultura a la fresca les víctimes de la Guerra Civil
Aquests darrers divendres, moltes persones s’han apropat a diferents espais
del nostre poble per a gaudir dels espectacles del programa “Surt a la Fresca”
organitzat pel Patronat de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja.

El divendres 19 de juliol al vespre es va dur a terme la descoberta de la placa
en record de totes les víctimes de la Canonja, d’un i altre bàndol, durant la
Guerra Civil i la dictadura franquista, al Refugi antiaeri de la Plaça de la O.

Al llarg dels anys, “Surt a la Fresca” ha
anat omplint les nits d’estiu amb actuacions de qualitat i aquests darrers anys
ha gaudit d’un notable increment de públic, a més d’adoptar les característiques
d’un autèntic festival d’estiu.

La instal·lació d’aquesta placa es va
realitzar en compliment de l’acord
unànime del ple de l’Ajuntament de la
Canonja del 27 de setembre del 2018,
que va llegir textualment el primer tinent
d’alcalde i regidor de cultura Salvador
Ferré. En aquest acord es concretaven tres punts: instal·lar, al refugi de la plaça
de la O, una placa que recordi totes les víctimes de la Guerra Civil d’ambdós
bàndols i la dictadura franquista a la Canonja; potenciar la difusió de la memòria
històrica al poble de la Canonja; i, per últim, eliminar totes les referències
d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives
d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i
de la repressió de la Dictadura que es trobin en espais i propietats públiques,
així com càrrecs o reconeixements honorífics, atorgats durant la dictadura, que
l’Ajuntament de la Canonja encara tingui a antics dirigents del règim franquista.

“Surt a la Fresca”
una proposta d’estiu
consolidada i d’èxit
a casa nostra

És evident que la qualitat dels espectacles és un punt determinant per a
l’assistència, així s’exemplifica amb l’actuació de Gospel d’Aba Taano el
passat 12 de juliol, però també hi té molt a veure l’espai on es duen a terme aquestes actuacions. La recuperació en aquest sentit de l’Hort del Mas
l’Abeurador es considera un encert atès que el fa un lloc ideal per a gaudir
d’aquest tipus d’espectacles, que amb pocs requeriments tècnics de so i
llum aconsegueixen un resultat ideal.
De ben segur que l’hort i tot el mas esdevindran properament un nou espai
de referència en la cultura canongina.

La placa és fruit d’un
acord unànime del ple
de l’Ajuntament

Durant l’acte, la periodista Mercè Veciana va llegir un fragment del llibre “Una
guerra a les nostres vides”, una biografia d’un poble a la Catalunya rural, de
Joan Borràs Llop, editat pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví.
I per acabar, l’alcalde Roc Muñoz va recordar la important figura del llavors
alcalde Josep Canadell i Rongés que va vetllar perquè a la Canonja no hi
haguessin víctimes mortals durant el període de la Guerra Civil.

Sant Joan a la plaça
de Catalunya
El 23 de juny la plaça de Catalunya es converteix en el centre neuràlgic de la
Revetlla de Sant Joan. Al vespre, el Motor Club la Canonja i els diables van
arribar des de Reus amb la flama del Canigó per tal d’apropar la flama a les
fogueres canongines.
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La regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja va posar taules i cadires
i una discoteca mòbil per tal que qui volgués fer un sopar pícnic a la fresca i
amb música ho pogués fer a la plaça rodejat de familiars i amics.
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Mamut 2.0

Festa a Masricart

La regidoria de Joventut ha organitzat per aquesta Festa Major dues nits amb
concerts i espectacles per a tots els públics i barres de diferents entitats del poble.

Arriba el 5 d’agost, la Mare de Déu de les Neus i la Festa Major de Masricart.
Potser no tothom coneix que el nostre poble és fruit de la unió de dos pobles
que en el seu moment eren veïns: la Canonja i Masricart.

El divendres 9 d’agost serà una nit plena de sorpreses amb Menéalo On Tour
2019. Hi haurà música en directe i en cabina amb Dj Nacho Lascasas, animació
durant tota la nit amb un equip d’animadors, sorteig en directe, efectes especials,
pluja de marxandatge i convidats molt especials que faran que la festa no decaigui.
L’endemà, el plat fort de la nit serà l’espectacle musical i visual que Porto
Bello porta als escenaris en la gira del seu nou disc “L’ull de la tempesta”,
melodies de quasi arreu del món tot barrejant-les amb ska, reagge, rumba,
rock i punk, entre d’altres. Porto Bello van néixer fa quatre anys a Altafulla
amb ganes d’aportar festa, disbauxa i entreteniment al panorama musical
català, amb un projecte pensat per a capgirar les places més exigents del
país amb un directe mogut i molt festiu.
Abans de Porto Bello, El Malo del Cuento escalfarà la nit amb el seu rock urbà,
enèrgic i potent. El Malo del Cuento, un grup ja conegut a la Canonja, és una
formació de músics experimentats de Tarragona nascuda arrel de la dissolució
d’Ausentes. Actualment, després d’un any i mig de gira recorrent escenaris
amb el seu primer àlbum “Conexión al mundo” (2017) es troben tancats gravant el seu nou treball, però tenen “mono” d’escenari així que aquí els tenim!
Finalment, els djs canongins Jordi B., Dirty i Prieto, participaran una vegada
més a les festes de Joventut assegurant la festa fins les 6 de la matinada.

L’antic poble de Masricart, al voltant del Castell de mateix nom, celebra el
dilluns dia 5 d’agost la seva festa. A la plaça del Castell hi tindran cabuda
gegants, diables, jocs per a la canalla, un aperitiu popular i evidentment, per
seguir la tradició dels nostres pobles, la missa en honor de la Mare de Déu.
Tots aquests actes seran el pròleg d’un sopar de veïns seguit de l’actuació del
grup Mediterrània que acompanyarà la nit masricardenca amb música de ball.

VERMUT + PINTXO = 2€
Anar a fer el vermut. Una costum ben mediterrània que darrerament es torna a posar de moda i que a la Canonja, de cara a la Festa
Major, alguns bars acompanyaran amb música.
El Vermut Pintxo ens proposa un aperitiu amb vermut de Reus i
una tapa elaborada pel bar en qüestió a un preu ben assequible.
Qui vulgui, doncs, esperar els àpats d’aquesta Festa Major en companyia de música i una colla d’amics, té una bona opció anant als
diferents Vermuts Pintxo que compten amb el suport de la Regidoria
de Festes.
DISSABTE 3: Cafeteria Com a Casa. Grup acústic
DIUMENGE 4: Bar Antídot. Trio Imposibl3
DISSABTE 10: La Hela. Música Dj
DIUMENGE 11: Bar Antídot. Trio Imposibl3
DISSABTE 17: La Hela. Música Dj
DIUMENGE 18: Bar del camp de futbol. Chisourray
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Els somriures,
la imatge de la
Festa Major
Els somriures són els protagonistes del disseny de la samarreta de la Festa
Major 2019 de la Canonja, dissenyada per les canongines Anna Martínez
Falguera i Violeta Bofarull Veciana.
“Casi tots els sentiments es poden percebre al rostre. Aquesta és la raó per la
qual s’ha volgut presentar aquest treball analític sobre les diverses sensacions que es transmeten en forma de somriure en aquests dies tan especials.
Independentment de les races, sexes i edats són unes dates de moltes emocions, retrobaments, alegria, nervis, rialles, sorpreses, converses i molt d’amor”.
Aquest any, com a novetat i per iniciativa i gestió del Mico de la Canonja, s’ha
volgut fer una crida a tothom per fer difusió tant de la nostra festa com de la
samarreta penjant a les xarxes socials fotografies compartint moments màgics
de la Festa Major i, sobretot, el somriure, amb l’etiqueta #somriufmcnj2019.

#somriufmcnj2019
Un somriure. Que aquesta sigui la carta de presentació de cadascú de nosaltres durant els dies de
Festa Major.
Perquè un somriure als llavis, com el de la samarreta de la festa d’enguany, invita a mostrar-nos més
oberts i receptius a les emocions i alegries que cada
any ens proporciona la Festa Major d’Estiu.
Rebem amb un somriure als canongins i canongines que retornen per
Festa Major a casa seva, representats enguany pel pregoner. Qualsevol
mena de somriure es pot donar per bo. Des del que simplement és un
signe de complicitat fins al que acaba en una rialla. Això sí, posem-nos
el somriure des de l’inici de la Festa i mantinguem-lo fins el darrer coet
del castell de focs.
És amb aquesta voluntat que des de la Regidoria de Festes, comptant
amb moltes entitats canongines, hem preparat els actes d’aquesta Festa
Major d’Estiu.

Trobem-nos a la Festa i fem-ho amb un somriure.

Violeta i Anna

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes

Lluís Miquel Hurtado Coronado,
el pregoner de la Festa Major
El periodista canongí, freelance a l’Orient Mitjà, Lluís Miquel
Hurtado, serà l’encarregat de
pronunciar el pregó i honorar
la nostra Festa Major d’estiu.
Nascut a la Canonja l’any
1986, Lluís Miquel Hurtado
s’ha convertit en un periodista
expert en conflictes internacionals i guerres. Actualment
des de Teheran tracta d’estar sobre el terreny per tal de ser testimoni
de la realitat i transmetre-la de la manera més veraç i rigorosa.
Hurtado va començar a estudiar Arquitectura i al cap d’un mes ja va
tenir clar que no era el que buscava, així que va estudiar Publicitat i
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Relacions Públiques a la URV i es va acabar llicenciant en Periodisme a
la Universidad Rey Juan Carlos.
Va començar fent pràctiques en mitjans com Agencia Efe, ADN.es i la
LaSexta i treballant en els mitjans locals Reus TV i Diari de Tarragona.
L’any 2010 va treballar per El Mundo com a editor de vídeo i dos anys
més tard va decidir que ja era l’hora de complir el seu objectiu vital de
ser reporter autònom i se’n va anar a Turquia.
Fins l’any 2017 va fer base a Istanbul per cobrir esdeveniments històrics com les protestes al parc de Gezi, el conflicte kurd, les successives
victòries electorals de l’islamista Recep Tayyip Erdogan i també el cop
d’estat que va intentar sense èxit enderrocat el govern.
A banda, fora de Turquia, també va cobrir la guerra de Síria, la crisi
dels refugiats a les illes gregues, les eleccions presidencials d’Iran i els
esforços per reconciliar Xipre.
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La Festa Major de la Canonja dóna la volta a l’estiu. Converteix el
calorós agost en un mes refrescant, ple d’actes i activitats que fan
sortir la gent al carrer a trobar-se amb els veïns, a gaudir dels espectacles, a refrescar-se amb un vermut o amb els jocs d’aigua, a ballar...
De l’extens programa de la Festa Major, hem volgut destacar les diferents orquestres que faran moure amb diferents ritmes tots els canongins i canongines, l’estrena a la província de l’espectacle de circ
Fili Buster i la gran varietat d’activitats aquàtiques.

Fili Buster
El circ de carrer. Hereus del festival Trapezi, Mortelo&Manzani porten a la
Canonja una aventura arriscada en què els actuals ensinistradors de l’Elefant del Trapezi posaran en perill les seves vides i les de tot el públic que
envolti l’escenari a menys de quatre metres de distància.
Evidentment es tracta d’una broma. Sense perills, però amb molta emoció,
es presenta al nostre poble una divertidíssima proposta de circ i pallasso
apta per a qualsevol edat, amb tècniques de funambulisme i amb un aparell
únic! Aquest espectacle és una coproducció del Festival Circada Sevilla.
No us perdeu Fili Buster el divendres 16 d’agost a les 8 del vespre a la Plaça
Ernest Lluch.

Venda de
samarretes
Divendres 2, a les 7 del vespre
presentació de la samarreta de la Festa
Major al pati del Castell de Masricart
Diumenge 4 al Vermut pintxo (Bar Antídot)
Dilluns 5 de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre a la plaça del Castell
Dies 6, 7, 8, 9 i 13 d’11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del
vespre a la font de la Raval
Diumenge 11 a les 6 de la tarda, durant l’acte “La Clau, la cloenda” a la
plaça del Castell
Dimecres 14 de 2/4 de 7 fins l’anada a la tronada a la plaça del Castell
Dijous 15 a la 1 del migdia durant la ballada de sardanes al carrer Raval
Divendres 16 a les 8 del vespre a l’acte “Fili Busters” a la plaça Ernest Lluch
Dissabte 17 a les 7 de la tarda, durant la diada Castellera, al carrer Raval
Diumenge 18 a les 2 del migdia, venda i fotografia amb la samarreta de la
Festa Major al Camp d’Esports municipal

Orquestres
Welcome Band

Parlar d’aquesta orquestra a la Canonja és anomenar l’èxit i les ganes de ballar.
Enguany vénen amb ganes de treure’s l’espina després que la pluja impedís la
seva participació l’any 2018. El grup ofereix una actuació que s’inicia amb la típica
música de ball de Festa Major, continua amb un concert in crescendo i acaba amb
un apoteòsic final. Dimecres dia 14 a les 12 de la nit a la plaça de Catalunya.

Saturno

Encarregada enguany també del concert. Ens visita un clàssic de Festa Major. Amb músics de primer nivell procedents de les millors formacions del
panorama musical. Una orquestra de referència en el món de la Festa Major.

Dijous dia 15 a les 8 del vespre hi haurà el concert, i a les 12 de la nit el ball.
Ambdues actuacions a la plaça de Catalunya.

Cimarron

Des de les terres ebrenques ens visita una orquestra amb gairebé 50 anys d’història. És una de les orquestres amb més tradició i solera de Catalunya. Una diversió
assegurada per a qui li agradi ballar grans cançons d’abans i d’ara. L’orquestra Cimarron acumula diferents premis pel seu treball sobre els escenaris. De ben segur
que us animarà i farà sortir a la pista de ball amb les millors versions musicals en
viu i en directe. Divendres dia 16 a les 12 de la nit a la plaça de Catalunya.

Tremendos

Ells s’autodefineixen com un grup amb molta festa. Ens trobem amb un
grup de versions al voltant del Rock’n’roll que des de l’any 1993 participa a
les Festes Majors aportant la festa amb el seu ambient jove des de l’inici del
seu espectacle. Premi ARC al millor grup de versions català. Dissabte dia 17
a les 12 de la nit a la plaça de Catalunya.

Aquafest
Des de fa varis anys, la piscina
municipal participa amb diverses
activitats a la Festa Major d’Estiu.
Enguany, però, volem destacar
la novetat d’un tobogan gegant
que de ben segur farà gaudir a
totes les persones que participin
a l’aquafest del dissabte dia 17.
Així que no us perdeu, aquest
any especialment, la Festa Major
d’aigua a la piscina municipal.
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La constitució del nou
consistori i l’organització
de l’equip de govern
El dissabte 15 de juny es va celebrar l’acte de presa de possessió de l’alcalde
i els 12 regidors que composen l’Ajuntament de la Canonja. El socialista
Roc Muñoz va tornar a ser investit alcalde gràcies a la seva victòria en les
eleccions municipals del 26 de maig, amb un 62,69% dels vots. D’aquesta
manera el consistori queda format per nou regidors socialistes, un de Som
Poble, un de Ciutadans, un de Junts per la Canonja i un d’ERC.

D’aquesta manera
queda definida la
nova organització
municipal de l’equip
de govern durant els
pròxims quatre anys

Francisca
Márquez Sola
Quarta tinent d’alcalde
Àrea d’Acció Social i
Ciutadania i Àrea de
Salut (PSC)

Els regidors de Som
Poble, Ciutadans,
Junts per la Canonja i
d’Esquerra Republicana queden a l’oposició
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Cinc dies més tard, el 20 de juny, Roc Muñoz va signar els decrets de nomenament de les tinences d’alcaldia i creació de la Junta de Govern Local, i
de delegació de competències als regidors i regidores per la direcció i gestió
d’assumptes en les àrees en què s’organitza l’ajuntament.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
Àrea d’Urbanisme i
Llicències i Àrea de
Relacions Institucionals
(PSC)

Salvador Ferré Budesca
Primer tinent d’alcalde
Àrea de Cultura, Àrea
de Governació, Àrea de
Participació Ciutadana
i Àrea de Comunicació
Social (PSC)

Lucía López Cerdán
Segona tinent d’alcalde
Àrea d’Ensenyament i
Àrea de Seguretat
Ciutadana i Protecció
civil (PSC)

Francesc
Roca Gutiérrez
Tercer tinent d’alcalde
Àrea de Festes, Àrea de
Relacions Ciutadanes, Àrea
de Promoció Econòmica i
Ocupació i Àrea de Noves
Tecnologies (PSC)

Glòria Virgili Gispert
Regidora
Àrea de Medi Ambient i
Gestió de Residus (PSC)

José Luis
Sánchez Lorente
Regidor
Àrea de Serveis Públics,
Àrea de Neteja Pública i
Àrea d’Hisenda (PSC)

Antonio M.
Reyes Padrón
Regidor
Àrea d’Esports (PSC)

Marina Clavero Lozano
Regidora
Àrea de Joventut (PSC)

Oriol Olivé Barberà
Regidor
(Som Poble-Amunt)

Francisco Gómez Torres
Regidor
(Ciutadans)

Maite Olivé Guinovart
Regidora
(Junts per la Canonja)

Marc Riu i Russell
Regidor
(ERC)
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L’Ajuntament augmenta
Obres pel nou curs
les subvencions per la compra a l’Escola la Canonja
Com cada estiu, l’època de vacances escolars és l’època de reformes i mide llibres i material escolar
llores de l’Escola la Canonja. Enguany les obres es divideixen en tres grans
Per sisè any consecutiu, l’Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la
concessió de subvencions individuals per despeses de llibres i material escolar per a infants i estudiants des de la llar d’Infants fins als estudis universitaris i, pel curs vinent, hi haurà un increment de les quantitats atorgades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per als nens i nenes inscrits en Llars d’Infants..............................20€
Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5).......................................30€
Per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n).............................................45€
Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4t)................................................55€
Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è).........................................70€
Per als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)..........70€
Per als alumnes de Batxillerat (1r i 2n)...............................................70€
Per als alumnes dels Cicles Formatius................................................70€
Per als alumnes de Centres d’Educació Especial.............................70€
En el cas de famílies nombroses o monoparentals, s’atorgaran
15 € suplementaris per alumne

Premis per 2n de Batxillerat i subvenció per estudis universitaris
En les bases dels ajuts escolars també s’ha aprovat la concessió d’un premi al
millor expedient acadèmic de 2n de Batxillerat pel curs 2019-2020. L’import a concedir serà de 1.000 €. Però en cas que el premi especificat en l’apartat no hagi estat
destinat a un alumne de l’IES Collblanc, es concedirà un altre premi de 800 € per
a l’alumne que hagi obtingut millor puntuació en l’expedient acadèmic de 2n de
Bat. en aquest institut, dels alumnes que la sol·licitin, empadronats a la Canonja.

actuacions: l’ampliació de la vorera de davant de l’escola, les obres d’inversió i les de manteniment.
Pel que fa a l’ampliació de la vorera, des l’accés a Cicle Superior fins una allargada de gairebé 34 metres direcció el camp d’esports, respon a la problemàtica de l’amplada actual que és totalment insuficient per aglutinar tota la gent
que entra i surt de l’escola, més els vianants, quan hi coincideixen. A més a
més, en el mateix punt existeix una marquesina de la parada de l’autobús, fet
que encara complica més la gestió del moment d’entrada i sortida de l’escola.
Per aquest motiu, s’ampliarà la vorera existent, que passarà de tenir 2,45 metres a una amplada màxima de 4,25 metres, ocupant la zona d’aparcament,
i la marquesina es desplaçarà al punt més a l’est d’aquesta ampliació. Just
davant dels dos accessos de l’escola també s’instal·larà una barana per tal de
protegir els vianants del trànsit de l’avinguda M. Carrasco i Formiguera.
Respecte a les actuacions d’inversió, s’estan realitzant millores al pati de l’escola creant una separació entre la zona del camp de futbol 7 de la resta del
pati i executant també una cuneta perimetral de recollida i conducció de les
aigües pluvials per la millora de les escorrenties d’aigua en episodis de pluja.
També s’ha instal·lat un fals sostre acústic a la zona d’accés a educació
infantil i s’han fet diferents actuacions contra-incendis.
Finalment, en quant al manteniment, s’estan reparant esquerdes i fissures
de les parets de les aules, pintant de manera generalitzada parets, sostres,
armaris i portes d’aules; reparacions puntuals de fusteries d’alumini i tancaments de lames; i col·locació de nous revestiments de paret fins a mitja
alçada al passadís d’educació infantil.

Finalment, la subvenció per als alumnes d’estudis universitaris passarà de
100 a 125 €.
Aquestes subvencions i premis s’han de sol·licitar formalment a l’Ajuntament, d’acord amb les bases, i caldrà justificar
la despesa derivada de l’obtenció de llibres i material escolar.
El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà a partir del
dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria
al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el
31 d’octubre de 2019.
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La Biblioteca,
concursos de lectura,
poesia de Joan Brossa i... vi
LLEGIR TÉ PREMI Per segon estiu consecutiu la Biblioteca participa al Concurs llegir té premi per a joves de 8 a 16 anys amb l’objectiu de fomentar la
lectura durant les vacances d’estiu. Aquest concurs es duu a terme a través
del portal Llegir té premi. Els participants poden optar a guanyar diferents
premis en funció del nombre de lectures realitzades i la verificació de la
comprensió lectora de les obres llegides. Una vegada llegida l’obra els participants han de respondre preguntes sobre el títol triat, com més títols llegits
i respostes encertades més punts sumen al compte del lector.
Aquest any, onze lectors i lectores canongines estan participant de forma activa en el concurs deixant a la biblioteca de la Canonja en molt bona posició.
HORARI D’ESTIU Durant el mes d’agost la biblioteca romandrà tancada i
obrirà el 2 de setembre, fins al 13, en l’horari d’estiu, tots els matins de 9 a
13 h i les tardes del dilluns de 16 a 20 h.
A partir del 16 de setembre la Biblioteca tornarà al seu horari habitual, totes les
tardes de 16 a 20 h i els matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h.
BIBLIOTECA AMB D.O. Aquest any la Biblioteca Pública de la Canonja ha entrat
a formar part del cicle Biblioteques amb DO, per això es realitzaran una sèrie d’activitats relacionades amb la literatura i el vi. Durant el mes de setembre la biblioteca
tindrà un expositor de llibres relacionats amb el món del vi, i el 23 setembre a les
7 de la tarda es durà a terme l’espectacle per a adults: “De vins i mots” a càrrec de
David Vila i Ros.
El projecte iniciat al 2013 i impulsat pel Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya dedica cada mes a una Denominació d’Origen i al mes de
setembre la protagonista és la DO Tarragona.
BROSSA POLIÈDRIC Per commemorar el centenari del naixement del poeta
Joan Brossa, del 26 de setembre a l’11 d’octubre, la biblioteca tindrà la mostra
Brossa Polièdric composta per deu plafons, un llibre gegant i tres cubs, una mostra
divulgativa sobre la vida i l’obra del poeta.
A més, per complementar la commemoració es realitzarà el taller Brossabreakout: “el secret de l’artista”, a càrrec de Teresa Saborit, el dilluns 30 de setembre a les 5 de la tarda. L’activitat va dirigida a joves d’entre 14 i 18 anys. Els
participants només tindran una hora per resoldre tots els enigmes. Un munt de
capsetes, plenes de pistes, els portaran a descobrir una obra brossiana. Sereu
capaços de descobrir el secret de Joan Brossa abans que se us acabi el temps?
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A l’estiu, sopars de veïns
Quan arriba el mes de juliol els veïns surten al carrer a celebrar els tradicionals sopars a la fresca per gaudir d’una estona de germanor i convivència. El
carrer Ravaleta acostuma a ser el primer de la llista que celebra el seu sopar.
Va ser el dia 6 de juliol i va aplegar més de 250 persones. Com també ja és
tradició en el cas de la Ravaleta, després del sopar es va celebrar un bingo
que va repartir un bon grapat de premis.
A mitjans de juliol també arriba el cap de setmana de les festes del Sector
Nord. Enguany s’han celebrat els dies 19, 20 i 21 de juliol. L’Associació de Veïns
del Sector Nord prepara tres dies d’actes i activitats per a tots els veïns del
barri, de totes les edats. Actuacions musicals, balls, jocs infantils, bicicletada,
paella i fideuà popular i tot un etcètera omplen el seu programa. A l’agost,
serà el torn de les festes de Masricart, Pere Gran Marca i Mossèn Enric Gispert.

L’Ajuntament
de la Canonja posa
en marxa un programa
contra la violència de gènere
Amb la finalitat de caminar cap a un municipi més igualitari i lliure de violències
masclistes, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Canonja, en
col·laboració amb l’associació DHIDES (Dones i Homes per la Igualtat i el DESenvolupament), ha organitzat tot un seguit de
projectes per dur a terme durant el 2019.

S’ha creat un servei
d’acompanyament
a dones en situació
de violència

Les accions versen sobre quatre línies
d’actuació: campanyes de sensibilització i
prevenció; reforçar els serveis municipals
d’atenció i informació a les víctimes de
violència contra la dona; facilitar formació especialitzada per professionals d’àmbit local en matèria d’igualtat entre
homes i dones i en les formes de violència contra la dona; i educació per la
igualtat i la no violència.

En el marc d’aquest projecte s’ha creat un programa d’acompanyament
a dones en situació de violència, així com incorporat la figura de l’agent
d’igualtat a l’escola i a l’institut durant un mes.
També s’han programat diverses activitats com conferències, espais de trobada, cursos, tallers a l’institut i teatre-col·loqui.
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Renovació del camp de futbol El programa de la Gent
A mitjans de juliol van començar les obres de substitució de la gespa artificial Gran Activa incorpora nova
del Camp d’Esports municipal, ja que la gespa havia superat el seu cicle de
vida, perquè portava casi dotze anys instal·lada. No obstant això, els rotlles activitat i obre inscripcions
de gespa que es troben el millor estat de conservació, aproximadament uns
1.500 m2, es podran reaprofitar per a l’execució d’un camp de futbol 7, amb
menys requeriment tècnic, com és el camp de futbol de l’escola.
Pel que fa al reaprofitament, també es reutilitzarà el cautxú i la sorra de farciment de la gespa antiga. La gespa s’ha extret amb una maquinària especial
que separa el cautxú de la sorra i analitza l’estat en què es troba. Els materials
que es troben en bon estat es reutilitzaran en gran part a la gespa del camp de
futbol 7 de l’escola i també com a base de la nova gespa del camp d’esports.
La nova gespa del camp d’esports, és una gespa d’última generació amb diversitat de filaments, que fan que sigui una gespa més trempada i que no tingui
tants problemes d’aixafament. El seu reblert serà a base de part del cautxú i
sorra existents, excepte pel que fa a l’última capa de cautxú que serà de color
verd, per tal que l’impacte visual del color negre no sigui tant evident.
Juntament amb el canvi de gespa s’estan executant dues obres més de forma coordinada. Coincidint amb l’interval en què no hi ha gespa sobre la superfície del camp,
s’executaran els treballs de substitució de les lluminàries del camp d’esports per unes
noves lluminàries amb tecnologia led, energèticament més eficients que les actuals.
També s’han iniciat els treballs de fonamentació de l’estructura de la nova
marquesina del camp que se situarà sobre la plataforma dels vestidors, i
servirà per donar ombra i aixopluc als usuaris i espectadors del camp.

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania ja està preparant el nou curs de la Gent Gran
Activa i ha incorporat una nova activitat al ventall de tallers oferts. Vist l’èxit
d’algunes classes extraordinàries que s’han dut a terme en anys anteriors, es
duran a terme classes de tai-txi de manera regular durant tot el curs.
Les persones interessades en inscriure’s a les activitats de la Gent Gran Activa hauran de reservar dia i hora al bar del Centre Cívic (senyor Enrique)
del 26 d’agost al 16 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia, on se’ls hi
donarà un comprovant de la reserva.
Del 17 al 25 de setembre al matí, es
realitzaran les inscripcions a les oficines de Serveis Socials al carrer Raval
número 8. Per realitzar la inscripció és
necessari portar el DNI i el comprovant
de reserva.

Reserva d’hora per
les inscripcions: del
26 d’agost al 16 de
setembre

El dilluns 30 de setembre a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del Centre
Cívic, es realitzarà la reunió informativa de la Gent Gran Activa 2019-20.
Durant aquest curs, de novembre a maig, també es tornarà a programar el
Taller d’Estimulació Cognitiva a càrrec de Yolanda Almagro, professora de
Psicologia URV i UOC. Les places per participar d’aquest taller són limitades.

La Canonja celebra
la Diada i els Tres Tombs
El 15 de setembre, el diumenge de la setmana de la Diada Nacional de Catalunya, tornen els Tres Tombs a la Canonja. Ja són onze edicions les que han convertit aquesta jornada de germanor en una tradició al poble. Carros, carruatges
i centenars de cavalls, vinguts de diferents punts de la província, desfilaran pels
nostres carrers gràcies a l’organització de l’entitat “Amigos del Caballo”, la col·
laboració de l’Ajuntament de la Canonja i el suport d’altres entitats i empreses.
Per l’11 de setembre, l’Ajuntament de la Canonja torna a organitzar l’acte institucional de la Diada al pati del Castell de Masricart. Tots els canongins i canongines i entitats, són convidats a l’acte i a l’ofrena floral a l’escultura d’homenatge als catalans i catalanes que lluitaren per la llibertat i la democràcia.
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Salvador Ferré
Budesca

La salut és el que importa
(també a l’estiu)
Ha arribat l’estiu i una vegada més, i això
ve succeint des de fa uns quants anys, les
autoritats sanitàries han decidit deixar el
consultori mèdic de la Canonja sense servei a les tardes.
Aquesta pràctica suposa que els veïns i
veïnes de la Canonja s’hagin de desplaçar
fora del nostre municipi, a Bonavista, per
rebre assistència primària, la del metge de
família, la del pediatra, per fer receptes,
per tramitar una alta o una baixa, és a dir,
per les qüestions més bàsiques relatives a
l’atenció sanitària.
Tot plegat és un problema endèmic que es
justifica per part del Departament de Salut
amb arguments d’eficiència econòmica i
d’optimització de recursos que no són més
que una excusa, doncs el problema real és
la manca de plantilla de professionals de
la salut que fa que no es cobreixin ni les
vacances ni les baixes laborals. Una situació que a més s’agreuja pel fet que, segons
quina època de l’any, quan es demana cita
per a una visita no urgent el termini es pot
allargar fins a dos mesos.
Aquesta situació ha portat a diversos veïns
i veïnes del nostre poble a presentar reclamació per escrit, al mateix centre o per internet, queixant-se d’aquest fet. Des del PSC
de la Canonja animem i donem ple suport a
aquestes iniciatives sorgides de la iniciativa
popular i adreçades a fer palès el malestar
dels usuaris de la Canonja.
També des de la regidoria d’Acció social i Salut i des de la pròpia alcaldia s’ha fet arribar
aquesta preocupació, en diferents reunions,
als responsables territorials del Departament
de Salut. La resposta ha estat, un cop més, la
de sempre: el personal ha de fer vacances, no
hi ha metges per cobrir aquestes absències
i, per tant, s’han d’optimitzar els recursos i
es veuen obligats a tancar el consultori a les
tardes durant tot l’estiu.
Aquestes respostes no ens convencen, no
són de rebut, seguirem insistint, seguirem
queixant-nos, la ciutadania de la Canonja no
renunciarà a tenir un dels serveis més bàsics
al seu propi municipi. No pot ser que s’ha16

gi construït, després de molts anys de lluita,
un nou edifici amb unes bones instal·lacions
per a que aquest romangui tancat les tardes
d’estiu i d’època nadalenca. Els canongins i
canongines tenim les mateixes necessitats
d’atenció a l’agost que a l’octubre o qualsevol
altre mes de l’any i els responsables de Salut
del Govern de Catalunya n’han de ser conscients i donar-nos una solució. No ens donarem per vençuts, podeu estar segurs que ho
seguirem reclamant, l’excusa de les retallades
ja fa masses anys que dura, aquest Ajuntament no vol renunciar a que els seus veïns i
veïnes tinguin un CAP en funcionament matí
i tarda, i on no et donin hora per visitar-te al
cap de dos mesos.

interès. Sense aquests dos elements no cal ni
parlar-ne. La participació ha de tenir una dimensió transversal que impregni i cohesioni.
Per fer això, s’ha de consolidar un pla director
del municipi que s’ha de configurar a partir
d’un pacte polític entre els grups municipals
i amb les entitats i els moviments ciutadans,
en tots dos casos per garantir el dret a la participació. També fa falta capacitat de fer-ho.
Necessitem eines i idees, experiències reals, suport, seguiment i, per últim, molta pedagogia
per explicar que és molt millor un govern amb
mecanismes de participació reals que no pas
un govern sense aquests mecanismes. Ja no
estem en el temps de governar per les persones sinó governar amb les persones.

Bona Festa Major a tothom.

Els plens de l’Ajuntament són un bon exemple d’espais poc participatius. És veritat que
el reglament orgànic municipal és antic i
poc procliu a obrir i crear espais de participació. No dóna marge, però tampoc cap
govern de la Canonja ho ha volgut canviar.
I així és com articulem espais com el Patronat de Cultura que tenen una estructura del
tot representativa o uns pressupostos participatius molt limitats. Ara vénen dies festa
major, i aquesta també dista molt de ser un
bon exemple de festa major participativa.
Cap comissió de festes, Barraques del Mamut desmuntades... Cap a on anem?

Oriol Olivé
Barberà

La Canonja, un exemple
de model de societat poc participatiu
Encara avui en dia generar debat, contraposar idees o tenir una actitud empàtica és vist
en la nostra societat, i sobretot en el món
de la política, com una feblesa. En aquest
model de societat, la participació no acaba d’encaixar. No obstant això, a través dels
moviments socials, la societat ha sigut qui ha
generat un marc propens per aprofundir en
una democràcia més participativa i menys
representativa. Com sempre, l’oxigen arriba
des de baix i sense ajuda de la bombona de la
institució. Com deia Gramsci: “L’Estat és tot
just una trinxera avançada darrere la qual
s’assenta la robusta cadena de fortaleses i
fortins de la societat civil”. I tot i així, en els
últims anys, hem vist com molts governs començaven a generar com a bolets polítiques
participatives que eren ben bé un “lífting”, un
mer rentat de cara per tot un sistema, inclosos els ajuntaments, que no hi creu massa en
la democràcia participativa.

Francisco
Gómez Torres

En el discurso de toma de posesión como
regidor de la Canonja, ya dijimos que queríamos ser altavoz de todos los ciudadanos
dentro del ayuntamiento, pero queremos
llegar más lejos dándoos la voz a vosotros
mismos en esta revista ya que es vuestra.
Para un pueblo como el nuestro tener una revista municipal es fundamental, pero ¿justifica eso los 22.000€ anuales que nos cuesta?
La respuesta depende del uso que se le dé.

A la Canonja encara estem a temps de revertir
la situació i generar un ric projecte de participació que englobi totes les àrees i que sigui un
model de referència. Des de Joventut a Economia, passant per Festes i Cultura, Medi ambient, Ensenyament i Serveis socials. Cada àrea
amb un projecte de participació i de generar
espais de debat i de construcció de propostes.
Però per això fan falta un grapat d’ingredients
que ara no tenim. En primer lloc, voluntat i

Algún artículo de interés general, vale. Al
final un artículo de opinión de cada grupo
político en el ayuntamiento, bueno. Y en
medio, páginas y más páginas a todo color
explicando todas y cada una de las iniciativas del gobierno socialista. Una media de
15 artículos explicando sus iniciativas, proyectos, etc. ¿puede decirse que la revista
municipal es de nuestro municipio?

Desde Ciutadans la Canonja queremos entregar la revista municipal a quien le corresponde, al pueblo de la Canonja. Queremos
reflejar las iniciativas de nuestras asociaciones, explicar sus proyectos para inyectarles
vida, y ayudar a que todo el pueblo pueda
conocerlas y disfrutar de ellas.
Pero no sólo las asociaciones, en nuestro
pueblo hay mucho talento y muchas personas que tienen cosas que comunicarnos
y queremos que sean escuchadas.
Claro que entendemos que las iniciativas
del ayuntamiento han de reflejarse en la
revista, pero en una proporción correcta
que ceda el protagonismo a sus habitantes
y a sus asociaciones sin ánimo de lucro.
Porque los protagonistas de la Canonja son
sus vecinos y de ellos ha de hablar su revista.

Maite Olivé
Guinovart

tiu, amb veïns i veïnes més implicats i més
compromesos. Per la part que ens toca només
recordar-vos que som gent del poble que vol
treballar per millorar la vida de tots vosaltres.
Volem que la Canonja pugui abastir a les persones, en tots els àmbits i en totes les edats.
Perquè pensar en els nostres infants, és normal; pensar en els nostres joves, és normal;
pensar en els adults i la nostra gent gran, és
normal; i pensar en tenir un poble sostenible,
verd amb parcs i jardins, és normal!
I per complir dues promeses que vaig fer a
dos canongins que s’estimen també el poble: des del nostre grup municipal volem
que es doni prioritat a la construcció d’un
Centre de Dia (més endavant Residència)
perquè quan ens arribi el moment puguem
quedar-nos al nostre poble, dignament i en
el lloc adequat, a prop dels nostres familiars i amics, en un bon edifici amb vista a
espais verds i el més proper possible al CAP.
L’altra promesa és la de treballar perquè la
política a l’Ajuntament sigui més propera,
més transparent i més fàcil d’entendre. Hi
farem tot el que estigui al nostre abast,
fent públiques les nostres propostes i explicant en un llenguatge més proper les
decisions i debats en les que prenguem
part a l’Ajuntament.
Aprofito per desitjar-vos una molt bona Festa Major a tots els canongins i canongines.
Us animo a participar en tot el que pugueu i
que ajudeu a fer poble entre tots. Segur que
ens hi veurem! Que tingueu un bon estiu!

Perquè estimo el meu poble
Arribo de nou a l’Ajuntament, on m’hi agra-

daria trobar ganes de treballar, cooperació i
un bon enteniment. Per la meva part, arrenco amb la il·lusió que m’ha portat fins aquí
i les ganes de treballar pel meu poble. Dono
les gràcies a tots els canongins i canongines que ens han fet confiança i ens han
votat. Gràcies a tots! És un gran honor per
mi poder representar-vos al nostre Ajuntament. Gràcies als meus companys de llista i
a la resta de companys que formen part del
nostre grup de treball. Sense vosaltres això
no hagués estat possible. També agraïr als
de casa per tot el suport que m’han donat i
tota la paciència que han tingut.
Els canongins i canongines som persones actives i participatives, que ens agrada formar
part de les iniciatives que surten del poble.
Com ja bé sabeu, des de Junts per la Canonja
sempre diem que les coses les hem de poder
engegar i tirar endavant tots junts. Per tant
continuarem treballant per a fer créixer la
participació i tenir un poble més actiu, més
viu, més verd, més sostenible, més competi-

Tots som la Canonja

Marc
Riu i Russell

Ja estem aquí.
Avui comença la primera (de moltes) intervencions en aquest espai. I, quan s’arriba a
una nova casa, és d’educació presentar-se,
explicar, encara que sigui breument, què
venim a fer, quins són els nostres objectius.
ERC arriba aquí, amb humilitat, amb la
certesa de saber que estem començant un
nou camí, amb tot el que implica el verb
començar, iniciar. I amb el convenciment
de que hi ha molta feina a fer. I de ganes
de treballar no ens en manquen.
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El peso propagandístico del ayuntamiento
es tan grande que más bien, podría denominarse: La Revista del Ayuntamiento.

Sí. Som conscients de que estem aquí amb
un sol representant. Som perfectament
sabedors que es podria tenir més impacte
tenint 9 regidors. Però farem valdre aquesta oportunitat. Amb un regidor es pot fer
molta feina. Algú ens pot tractar d’ingenus.
Nosaltres diem que és simplement il·lusió.

Arribem aquí amb un propòsit molt simple,
molt clar: fer efectiu el nostre programa
electoral. I treballarem sempre amb aquest
convenciment. Amb persistència, amb tossuderia. Amb transparència.
Ens esforçarem per tal de que els valors
republicans estiguin ben vius dintre del
consistori. Però, quan parlem de valors republicans, a què ens referim? Doncs, simplement, fem esment de tres conceptes,
que són els pilars del nostre ideari: llibertat, igualtat i fraternitat. Són tres. Només
tres, sí. Però que donen sentit a tota la política que fem, a tota la política que farem
durant aquests anys.
Llibertat, perquè la persona és el més important en la política, i cal posar-la en el
centre, en l’eix de gravetat.Igualtat, perquè
tots els ciutadans som iguals, homes i dones. Fraternitat, perquè tots i totes hem de
viure amb bona relació, en un entorn.
I això és el que venim a fer aquí: simplement a treballar de manera persistent,
sense pausa, per tal de que els valors republicans puguin estar presents en aquest
Ajuntament. Venim a lluitar per la Canonja
que volem, una Canonja molt diferent a la
que ens ha proposat durant aquests anys
el consistori governant. I convé recordar,
no hem d’oblidar mai, que de recursos
aquest Ajuntament en té molts.
Ens presentem aquí amb la voluntat de ser
la veu de totes aquelles persones i entitats
que necessitin tenir una representació dintre de l’Ajuntament. Perquè, simplement,
ens devem a la gent del poble. A tota la gent
del poble. Aquesta serà una de les nostres
principals tasques: escoltar-vos i lluitar per
cobrir totes les vostres necessitats.
Estem aquí amb la plena convicció de que
la República es comença a construir en el
municipi. Una República d’esquerres. I no
ens demaneu ser equidistants. Som el que
som. Ara que ja ens coneixem, ja sabeu que
estem a la vostra disposició. Sempre. Per a
tots i totes.
Ens trobareu a qualsevol hora, a qualsevol
moment (per exemple ens podeu contactar
a través del nostre correu: lacanonja@esquerra.cat).
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Engeguem els 35!

Cursos supeditats a

Aquest mes de setembre l’Ajuntament posarà en marxa el que serà el
35è aniversari de l’escola municipal d’adults. Un projecte iniciat l’octubre de l’any 1985 per impulsar i possibilitar una altra oportunitat
a un elevat nombre de joves que sortien d’una escolarització bàsica
obligatòria sense titulació i mostrant una desmotivació per continuar
estudiant.

DEBATS

SORTIDES
CULTURALS

FORMACIÓ
BÀSICA

CATALÀ
A, B, C
CASTELLÀ
ORAL

Un projecte que també oferia l’ocasió de compensar un temps perdut
a aquelles persones a qui per circumstàncies de la infantesa “se’ls va
robar” el dret a aprendre a llegir i a escriure.
Al llarg d’aquests anys s’ha estat atent per copsar i recollir les necessitats i demandes bàsiques de formació de les canongines i canongins i
poder-los donar resposta. Per aquest motiu s’ha anat oferint un ventall
de cursos d’alfabetització, de formació bàsica, de diferents nivells de
català, de teòrica del carnet de conduir, de castellà per a persones nouvingudes i d’informàtica inicial.
L’Escola d’Adults ofereix l’ocasió a la població adulta del poble de
formar-se en aprenentatges bàsics que li permeti desenvolupar-se
en el dia a dia amb autonomia, més seguretat i més possibilitats
laborals i, alhora, també impulsa les relacions interpersonals, la
potenciació de valors i actituds positives i el desvetllament per
l’interès en la cultura.
Coincidint amb el 35è aniversari es programarà, durant la primavera, una Setmana Cultural plena d’activitats, amb algunes propostes obertes al conjunt de la població i la resta destinades a
l’alumnat i a la seva família.
Les inscripcions per al curs 2019-2020, s’iniciaran durant la primera
quinzena de setembre, en horari de tarda, al Centre Cívic, lloc on és
ubicada l’Escola d’Adults.
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Passi-ho bé i fins el curs que ve!
El 21 de juny, l’Escola d’Adults municipal va celebrar la finalització del curs
2018-19 amb un dinar.
Una trentena d’alumnes juntament amb la mestra van voler compartir
l’últim dia rememorant la satisfacció d’haver culminat un curs de treball
intens, amè i fructuós.
A l’Escola d’Adults s’hi va a aprendre, tot gaudint dels continguts i de la
bona companyonia.
Bones vacances!

Mesures de seguretat pel correfoc i actes pirotècnics

18

Per evitar accidents, cal treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc com, per exemple, els testos amb plantes, les taules i cadires, etc.

Es prohibeix l’estacionament de vehicles a la zona delimitada dins de l’itinerari
dels correfocs, per evitar mals pitjors a la gent i al propi cotxe.

Les finestres i obertures en general han de romandre tancades mentre es dugui a
terme el castell de foc, correfoc o traca, per evitar que qualsevol coet o guspira
pugui provocar un incendi a l’interior de l’habitatge.

Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres per tal d’evitar que les guspires puguin malmetre aquests elements.

Els establiments oberts al públic, com ara bars, botigues o restaurants, tindran
cura també de retirar qualsevol element de les terrasses que pugui ser malmès
per guspires o presenti risc d’incendi.

Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per prevenir que es puguin
encendre.
Us preguem que tingueu en compte les esmentades precaucions i respecteu les
instruccions que es donin en el moment de l’activitat per part de l’organització.
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L’AGENDA de agost i setembre 2019
DISSABTE 3 D’AGOST

VERMUT+PINTXO

AMB DJ I LA DESBANDADA
HORA I LLOC: A partir de les 12 h,
a la Cafeteria Com a Casa

DIUMENGE 4 D’AGOST

VERMUT+PINTXO

AMB TRIO IMPOSSIBL3
HORA I LLOC: A partir de les 12 h, al Bar Antídot

DILLUNS 5 D’AGOST

FESTA DE MASRICART
HORA I LLOC: A

les 17.30 h, a la Plaça del Castell

DIES 9 I 10 D’AGOST

BARRAQUES DEL MAMUT 2.0

HORA I LLOC: Obertura de portes a les 22.30 h,

carrer de Vila-seca. (Més informació a la pàgina 9)

DIVENDRES 9 D’AGOST

FESTA POPULAR
D’ENTITATS I MELONADA
HORA I LLOC: A

les 18.30 h, a la plaça Europa

MONÒLEG DE L’ANA POLO

HORA I LLOC: A les 20 h, a la plaça de Catalunya
A CONTINUACIÓ: OBRA DE TEATRE: “QUE

COMENCI L’ESPECTACLE!”
DISSABTE 10 D’AGOST

VERMUT+PINTXO AMB MÚSICA DJ
HORA I LLOC:

A partir de les 12 h, a La Hela

FESTA POPULAR. Ballada dels gegants, el

DIMECRES 14 D’AGOST

CERCAVILA DE FESTA MAJOR a càrrec

de la banda de cornetas y tambores de la Canonja
les 8 h, inici a l’avinguda M.
Carrasco i Formiguera

HORA I LLOC: A

GRESCA I BALLADA DEL MICO
HORA I LLOC: A

les 19 h, a la plaça del Castell

VESTIDA DELS GEGANTS BIÀ I
ESPERANÇA i primera balladeta de la Festa Major

HORA I LLOC: A

les 19.30 h, a la plaça del Castell

BALL DE FESTA MAJOR

amb l’Orquestra CIMARRÓN
HORA: A les 24 h, a la plaça de Catalunya

DISSABTE 17 D’AGOST

AQUAFEST

HORA I LLOC: De les 11 h a les 14 h i de les 16.30 h a

les 19 h, a la pl. Ernest Lluch i a la piscina municipal

VERMUT+PINTXO

AMB MÚSICA DJ
HORA I LLOC: A partir de les 12 h, a La Hela

PREGÓ DE FESTA MAJOR

DIADA CASTELLERA Colla Jove Xiquets de
Tarragona i Colla Xiquets del Serrallo
HORA I LLOC: A les 19 h, davant de l’ajuntament

UN COP FINALITZAT EL PREGÓ: Anada d’autoritats a
l’encesa de la tronada. Tronada a l’avinguda de les
Garrigues. Correfocs. Remullada al carrer Raval

CAMPIONAT D’SKATE/SCOOTER

BALL DE FESTA MAJOR

TEH SHOW

HORA I LLOC: A

les 20 h, a la Sala Noble del
Castell de Masricart

amb la WELCOME BAND
HORA I LLOC: A les 24 h, a la plaça de Catalunya

DIJOUS 15 D’AGOST

MATINADES DE FESTA MAJOR
HORA: A les 8 h
I DESPRÉS: ANADA

A OFICI amb els gegants
Bià i Esperança, i acompanyats dels grallers Els
Veciana i Pelacanyes de l’escola de música de
l’Orfeó Canongí

OFICI DE FESTA MAJOR I PROCESSÓ
PER LA PART ALTA DEL POBLE amb la
cobla, els diables i els gegants
HORA: A les 11 h

HORA I LLOC: A

les 20 h, a l’Skatepark municipal
Inscripcions: a les 19.30 h.

HORA I LLOC: A les 20.30 h, a la plaça Ernest Lluch

BALL JOVE DE FESTA MAJOR

amb Tremendos
HORA I LLOC: A les 24 h, a la plaça Catalunya

DIUMENGE 18 D’AGOST

VERMUT+PINTXO

AMB EL GRUP CHISOURRAY
HORA I LLOC: A partir de les 12 h,
al Bar del Camp de futbol

FOTOGRAFIA

AMB LA SAMARRETA DE LA FESTA MAJOR
HORA I LLOC: A les 14 h, al Camp de futbol municipal

Mico de la Canonja i encesa del Ball dels diables
les 19.30 h, a la pl. de Catalunya

EXHIBICIÓ I BALLADA DE SARDANES

HAVANERES I ROM CREMAT

SOPAR ECOLÒGIC

CONCERT DE FESTA MAJOR

ANADA AL CASTELL DE FOCS

HORA I LLOC: A

HORA I LLOC: A les 21 h, a la plaça Catalunya

Cal comprar el tiquet amb anterioritat. Més
informació a: www.facebook.com/lacanonja3/
I DESPRÉS: BALLS FOLK amb música en directe

DIUMENGE 11 D’AGOST

VERMUT+PINTXO

HORA I LLOC: A

HORA I LLOC: A

les 13 h, al carrer Raval

les 20 h, a la plaça de Catalunya

BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra SATURNO
les 24 h

HORA: A

DIVENDRES 16 D’AGOST

AMB TRIO IMPOSSIBL3
HORA I LLOC: A partir de les 12 h,
al Bar Antídot

TEST DE VERMUTS KM 0

“LA CLAU”, LA CLOENDA

TORNEIG DE FUTBOLÍ

amb el Mico de la Canonja
HORA I LLOC: A les 18 h, a la plaça del Castell

DIMARTS 13 D’AGOST

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:

Aquella festa major de 1969
HORA O LLOC: A les 20 h, al Castell de Masricart
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 9 h a 13 h

HORA I LLOC: A

les 13 h, a l’Ateneu la Mina

HORA I LLOC: De les 12 h a les 16 h, a la rambla de les
Garrigues. Inscripcions: joventut@lacanonja.cat

9È CONCURS D’ESCALADA
INFANTIL I JUVENIL
HORA I LLOC: A

partir de les 17 h,
al rocòdrom del poliesportiu municipal

FILI BUSTERS
HORA I LLOC: A

HORA I LLOC: A

les 20 h, a la plaça de la O.

amb les colles infantils de diables
HORA I LLOC: A les 21.30 h,
sortida de davant de l’ajuntament

CASTELL DE FOCS

HORA I LLOC: A les 23 h, a la zona de les Garrigues

DIMECRES 11 DE SETEMBRE

ACTE INSTITUCIONAL
PER LA DIADA DE CATALUNYA
LLOC: Al

pati del Castell de Masricart

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE

X TRES TOMBS DE LA CANONJA
DILLUNS 23 DE SETEMBRE

DE VINS I MOTS

a càrrec de David Vila i Ros
HORA I LLOC: A les 19 h, a la Biblioteca Pública de la
Canonja

les 20 h, a la plaça Ernest Lluch
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Vermut pintxo
de 12 del migdia a 3 de la tarda

DISSABTE 3

Cafeteria Com a casa. Dj i La Desbandada

DIUMENGE 4

Bar Antídot. Trio Imposibl3

DISSABTE 10

La Hela. Música Dj

DIUMENGE 11

Bar Antídot. Trio Imposibl3

DISSABTE 17

La Hela. Música Dj

DIUMENGE 18

Bar del camp de futbol. Chisourray

PREUS
Vermut/canya/refresc + pintxo 2 €

