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

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

 Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
 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 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 de Nadal: Dies 20 i 23 de desembre i 2 i 3 de 
gener de 9 a 13 h.
Del 24 de desembre a l’1 de gener, tancat
 biblioteca@lacanonja.cat

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

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
  Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
 977 54 53 08 / Fax: 977 55 25 68
 Horari habitual: Matí: dimarts, dimecres i divendres 
de 9 a 13 h. Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20 h.
Horari de Nadal: del 23 de desembre al 3 de gener 
de 9 a 13 h.
 jutjatdepau@lacanonja.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

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

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

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

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Municipal

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

Deixalleria Mòbil

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

Servei de recollida de 
mobles vells i andròmines

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

Cementiri Municipal

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

Mercat Setmanal

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

BASE Gestió d’Ingressos

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

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat

SE
RV

EIS

2

http://www.lacanonja.cat


És molt probable que si un fa l’exercici de pensar en una dita popular 

nadalenca, el primer que pensarà serà: “Per Nadal cada ovella al seu 
corral”. De fet, aquesta és una de les més conegudes. Parla del retro-

bament familiar. I és que els membres de la família que viuen fora de 

casa (ovelles) tornen a la casa pairal (corral) per gaudir d’un dia festiu 

envoltat dels més estimats. Al nostre poble són molts els que tornen 

per passar aquestes festes amb els seus familiars o amics, i des de 

l’Ajuntament els hi donem la benvinguda i els hi desitgem una bona 

estada durant aquests dies tan assenyalats.

Tant per rebre als de fora com per entusiasmar a tots els canongins, 

des de ja fa uns anys que la Canonja viu les festes de Nadal amb molta 

il·lusió i dedicant-hi un esforç important. 

Des del 5 de desembre i fins el 8 de gener, la gran majoria de carrers i 

places de la Canonja lluiran elements decoratius nadalencs il·luminats. 

Gairebé 200 unitats que donaran llum durant un mes: 137 elements 

lumínics aeris o de fanal, tres skyline de la Canonja, dos arbres de ferro 

engalanats de 4,20 metres d’alçada, un arbre de ferro engalanat de 

sis metres d’alçada, diverses cortines penjades a les façanes d’edificis 

municipals i diversos arbres adornats amb tires de bombetes LED.

I amb el poble il·luminat, la Canonja viu les festes amb esdeveniments 

de molta tradició i de gran èxit de públic, com són la cavalcada de Reis, 

la festa de Cap d’Any o el parc de Nadal.

M’agradaria remarcar que la Cavalcada dels Reis Mags d’Orients con-

tinua sent l’esdeveniment amb més afluència i participació de públic 

que fem a la Canonja. 

El Parc de Nadal, que va començar de forma discreta, ara s’ha convertit 

en un gran espai d’oci pels infants del nostre municipi en el que hi 

participen moltes entitats del poble i en el que hi col·laboren indústries 

del territori.

I acabo fent referència a la nit de Cap d’Any que celebrem al Poliespor-

tiu Municipal i que cada any té més èxit entre els canongins i amics de 

fora, que vénen a gaudir de l’espai i de la nostra festa. També destaco 

la proposta pels més joves que s’ofereix, des de fa tres anys, a la carpa 

de la zona de la Cooperativa. 

Tot plegat, un conjunt d’actes i festes que fan gaudir del Nadal a la Ca-

nonja i que necessiten la implicació i participació de tots els canongins.

Bones festes a tots!

Per Nadal cada ovella al seu corral
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El Casal celebra el Dia  
Universal dels Drets dels Infants
El passat 20 de novembre, el Casal d’Infants de la Canonja va celebrar no-
vament el Dia Universal dels Drets dels Infants. Aquest any especialment, ja 
que es commemoren els 30 anys de la Convenció sobre els Drets dels Infants.

Des de la Canonja, el Centre Obert ha apostat per apropar-se a diversos 
espais, entitats i serveis perquè a través de proves i jocs, els infants i famílies 
poguessin divertir-se tot reivindicant alguns dels drets que recull aquesta 
Convenció.

La Guàrdia Municipal, el PIJ, El Mico, el CAP, la Biblioteca, etc. són alguns 
dels serveis als que hem d’agrair la seva participació. I sobretot a tots els 
infants i famílies que hi han acudit!

El Casal “Somriu per  
la Infància” a Port Aventura
El Centre Obert, més conegut com el Casal i que depèn de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de la Canonja, va organitzar una sortida a Port Aventura el 
dissabte dia 9 de novembre pels nois i noies de sisè i d’ESO que participen 
a les activitats del Casal.

El 9 de novembre, FEDAIA, la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a 
la Adolescència, va organitzar la festa “Somriu per la Infància” a Port Aven-
tura i el Casal hi va participar.

Va ser un dia molt carregat d’il·lusions, cohesió i companyerisme. Tot i que 
el temps no va acompanyar massa, els nois i noies van poder gaudir del parc. 
I els monitors i monitores del Casal van animar més la jornada fent-los 
partícips d’un concurs fotogràfic intern, al llarg del dia havien de fer foto-
grafies amb diferents temes: l’espai amb més volum de persones, a la millor 
disfressa, a la més original, al sèsam aventura...

Bemba Saoco porta  
a la Canonja una  
experiència musical diferent
Un centenar de persones van poder gaudir i experimentar un concert de 
música d’una manera molt especial, el divendres 8 de novembre. El Patronat 
de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja va fer una aposta diferent pel 
concert de tardor d’enguany i va portar l’espectacle 360º de Bemba Saoco 
a la sala d’actes de l’Escola la Canonja. El públic assegut, tot i que els més 
petits no es van poder aguantar les ganes de ballar, envoltava els músics 
i els músics envoltaven el públic, que escoltava la música amb auriculars 
d’altíssima qualitat.

Ritmes cubans, rumba catalana i aparicions de música electrònica, combi-
nats amb la veu i el do d’interpretació de la cantant, la Carla, van fer que 
el públic sortís de la sala molt satisfet d’haver viscut aquesta innovadora 
experiència musical.

El judoka canongí David 
García, campió d’Espanya
El judoka canongí, David García Torné, va brillar al Campionat d’Espanya ce-
lebrat el passat dia 30 de novembre a Fuenlabrada, Madrid. A la Fase Final del 
Campionat d’Espanya absolut, David García va fer una excel·lent competició i 
va pujar al calaix més alt del pòdium, proclamant-se Campió d’Espanya 2019. 

L’esportista canongí ha tingut un inici de temporada intens. A finals de setem-
bre, al Grand Prix de Uzbekistàn-Tashkent va fer un ippon que va ser valorat 
com el millor ippon del Campionat, tot i que no va tenir massa sort amb els 
resultats finals. Una setmana després va volar cap a Luxemburg a la European 
Open, on va quedar a les portes de fer pòdium quedant en cinquena posició.

L’1 de de Novembre, David va guanyar la medalla de Bronze al Campionat 
d’Europa sub-23 que es va celebrar a la ciutat de Izhevsk-Rússia. De Rús-
sia va volar a la ciutat d’Okayama, al Japó, amb la selecció Espanyola, per 
competir al Grand Slam d’Osaka, una de les competicions més importants 
d’arreu del món. David García Torné va demostrar una gran forma física i un 
increïble rendiment i va quedar cinquè. 

I de Japó, directe a Madrid per esdevenir Campió d’Espanya. 

David García ha estat mereixedor, un any més, d’un ajut econòmic de l’Ajun-
tament pels excel·lents resultats obtinguts durant el 2018. 
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El dolor i la salut  
bucodental, centre de les 
xerrades per la Gent Gran
Els mesos d’octubre i novembre es van dur a terme dues xerrades dirigides a la gent 
gran del poble en el marc del Programa d’Educació Sanitària de la Gent Gran (PESGG).

Els temes a tractar d’aquesta edició han estat el dolor i la salut bucodental. Les ses-
sions, que van tenir una bona afluència de públic, les va dur a terme el farmacèutic 
comunitari Sr. Oriol Escoda Llop i van ser molt educatives i participatives. 

A més a més de les xerrades, acompanyades per projeccions explicatius i vídeos, 
hi va haver debat i una pràctica d’higiene dental amb una dentadura gegant.

L’Ajuntament de la Canonja es va sumar l’any passat a aquest programa que 
es duu a terme arreu de Catalunya, fruit de la col·laboració entre el Consell 
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i el CatSalut.

Sortida al Liceu per gaudir de la 
sarsuela “Doña Francisquita”
Gairebé 40 canongins i canongines varen poder gaudir el passat 17 de novem-
bre de la representació de la sarsuela “Doña Francisquita” al teatre del Liceu.

La sortida, emmarcada dins dels actes de “Liceu al Territori” compta amb el suport 
tant de l’Ajuntament de la Canonja com del propi teatre del Liceu i permet gaudir 
a un preu assequible de les obres que es representen en aquest teatre d’òpera.

Uns dies abans, el divulgador musical Pol Avinyó va fer una breu confe-
rència a la sala noble del Castell de Masricart per tal de fer les explicacions 
pertinents sobre l’obra d’Amadeu Vives.

Els assistents foren protagonistes de l’actuació del diferents cantants valo-
rant especialment l’art de la castanyola de mestra Lucero Tena que va rebre 
una calorosa ovació del públic.

La Diputació subvenciona diferents  
actuacions de seguretat i salut pública
La Diputació de Tarragona, en data 23 d’agost de 2019, va resoldre concedir 
a l’Ajuntament de la Canonja una subvenció destinada al finançament de 
les actuacions necessàries per fer complir les normes de seguretat de l’ús de 
les piscines municipals instal·lades al poliesportiu Josep Canadel i Veciana, 
per import de 759,40 €.

En data 1 d’octubre de 2019, també va concedir a l’Ajuntament de la Canon-
ja una subvenció per finançar actuacions de protecció de la salut pública 
per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes 
(artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, per import 
de 5.136,80 €.
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La Setmana  
de la Ciència 
Un any més, la Setmana de la Ciència ha fet parada a la Canonja. Entre els 
dies 8 i 17 del passat mes de novembre, diverses activitats al voltant de 
la divulgació científica van tenir lloc al nostre municipi programades per 
l’Ajuntament de la Canonja.

Aquestes activitats, adreçades a tot tipus de públic, van consistir en una visita 
a l’empresa BASF, una sessió de monòlegs científics a càrrec de “Big Van Cien-
cia” i diferents tallers de divulgació arqueològica a càrrec de Miquel Guardiola, 
responsable de divulgació de l’IPHES, amb explicacions pràctiques a l’hort de 
l’abeurador però també a les aules de l’Institut Collblanc i l’Escola la Canonja.

La Setmana de la Ciència és una iniciativa 
coordinada per la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació.

El Castanyot  
triomfa causant por
El Castanyot de la Por del Casal d’infants, amb la col·laboració del PIJ, en-
guany ha ofert dos dies de passatge del terror, resultant ser tot un encert 
ja que ha tornat a ser un èxit de participació permetent a alguns visitants 
gaudir del recorregut més d’una vegada.

La temàtica escollida pel passatge d’enguany ha estat “la boda sanguinolenta”. 
El recorregut estava dividit en tres parts. Els participants, acompanyats dels 
cicerones, van gaudir passant por en els diferents espais de la sala de cerimò-
nies on descobririen una macabra unió, el saló del convit on ningú gaudia del 
banquet, la sala de ball on els monstres celebraven el ball nupcial...

A banda del passatge del terror també es va dur a terme un taller de maqui-
llatge de Halloween, que també va tenir molt bona acollida. El Castanyot de 
la Por ha estat tot un èxit gràcies a tots els voluntaris, els premonitors i a la 
inestimable col·laboració de José Miguel González Mármol. 

Booktrailers:  
lectura i creació audiovisual
El passat dimecres dia 27 de novembre es va realitzar el taller de booktrai-
lers destinat a joves de 12 a 18 anys. En aquest taller els joves van poder unir 
dues grans passions: la lectura i la creació audiovisual.

En el taller els joves van aprendre tot el que cal saber per a fer un book-
trailer, des de la tria del llibre, passant per l’elaboració del guió, i finalment 
la gravació i edició. Així, es buscava fomentar l’hàbit lector entre els més 
joves, que van experimentar amb nous llenguatges audiovisuals reforçant 
competències com el treball en equip, la col·laboració, la creativitat i també 
les seves habilitats comunicatives.

Teatre màgic a la Canonja
Els passats dies 28 i 29 de novembre, va visitar la Canonja una extensió de 
la tretzena edició del Teatre Màgic Tarragoní amb dos espectacles familiars.

Unes 150 persones van assistir a cada una d’aquestes sessions que, adreçades 
a tots els públics, es van emmarcar dins del bon humor, l’enginy i la il·lusió.

D’aquesta manera, Pepe Lirrojo i Calamidad i Desastre van contribuir a fer 
créixer el món de la màgia al nostre poble, una aposta clara de l’Ajuntament 
de la Canonja en suport d’aquesta faceta artística.

Un aperitiu, sens dubte, del festival de màgia Impossible que ja s’està prepa-
rant i que tindrà lloc la primera setmana d’abril al nostre poble.

Web de la FCRI
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Inauguració  
curs economia i empresa
La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili ha reco-
negut l’Ajuntament de la Canonja com una de les entitats col·laboradores 
en pràctiques empresarials durant més de 15 anys.

El reconeixement es va dur a terme durant la inauguració del curs acadèmic 2019-
20 de la facultat, que es va celebrar el passat 25 d’octubre. El primer tinent d’al-
calde, Salvador Ferré Budesca, va recollir aquest reconeixement a l’Ajuntament.

Els participants a la plantada 
popular planten 80 arbres  
a la Riera de la Boella
El dissabte 23 de novembre, es va dur a terme una plantada popular a la Ri-
era de la Boella, gràcies a la iniciativa que cada any duu a terme la regidoria 
de Medi Ambient de la Canonja amb la col·laboració de ENTRA cooperativa i 
l’entitat canongina La Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat. 

En aquesta jornada els i les participants, de totes les edats, van plantar un 
total de 80 arbres, entre freixes, lledoners i àlbers. 

Us volem donar les gràcies a tots els que vau decidir passar un matí de 
dissabte reforestant una part de la riera i al Mico de la Canonja per la seva 
participació i a Protecció Civil.

Visita de l’alcalde 
de Vila-seca a la Canonja
El passat 4 de desembre, el nou alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va realit-
zar una visita de cortesia a l’alcalde Roc Muñoz amb motiu de la seva recent 
elecció com a alcalde del municipi veí. A la reunió els dos alcaldes van poder 
comentar diversos aspectes d’interès comú per a les dues poblacions.

HA 
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Pressupost municipal  
per a l’exercici del 2020
En el darrer ple de l’any 2019, l’Ajuntament va aprovar el pressupost muni-
cipal per al 2020, que importa 12.838.600 euros.
Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:

 Amortització de l’endeutament
L’Ajuntament de la Canonja no té deute bancari. Conseqüentment, no ha 
d’amortitzar crèdits durant aquest any 2020.

 Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 432.200 € en l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, la qual està integrada per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil. 
L’import es desglossa de la següent manera:

• Administració general Seguretat i Protecció Civil: Importa 55.900 € i 
inclou les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, 
serveis de grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i inversions.

• Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 370.200 € i in-
clou les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses per 
al funcionament del servei.

• Protecció Civil: importa 6.100 € i inclou les despeses de funcionament 
del servei.

 Urbanisme, serveis públics i vies públiques 
L’import pressupostat per l’àrea d’Urbanisme, la qual inclou el departament 
administratiu d’Urbanisme i la Brigada Municipal, s’eleva a 778.700 €; i 
l’àrea de pavimentació de Vies Públiques ascendeix a 577.000 €.
S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, ad-
ministratius i de la Brigada Municipal, les despeses de conservació i man-
teniment de les instal·lacions de la Brigada, subministraments diversos i 
subvencions per arranjament d’edificis.
El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació, con-
servació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el man-
teniment del semàfors.
.

 Neteja viària 
L’àrea de Neteja viària, la qual importa 307.700 €, inclou, entre d’altres, les 
despeses de neteja via pública i de la deixalleria municipal.

 Cementiri municipal
L’àrea de Cementiri i serveis funeraris importa 81.500 € i inclou les despeses 
de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per aquest any 2020, es 
manté una partida de 65.000 € per l’adquisició de finques per un futur pro-
jecte d’ampliació del cementiri municipal.

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

 Parcs i jardins i entorn verd
L’àrea de Parcs i jardins importa 1.125.000 € i inclou les despeses de conservació 
i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la Riera i l’anella verda i, aquest 
2020, l’adquisició de diverses finques per la creació de places i zones verdes.
En relació a la protecció del medi ambient, importa 19.500 € i engloba el manteni-
ment del punt de recàrrega de vehicles elèctrics i l’elaboració de projectes ambientals.

Impostos
indirectes

Fons de 
contingència

Taxes i altres 
ingressos

Inversions 
reals

Transferències 
de capital

Transferències 
corrents Actius  

financers

Remuneracions 
de personal

Ingressos patrimonials

Transferències  
de capital

Béns corrents  
i serveis

Despeses  
financeres

Impostos directes Transfèrencies corrents

2%

1%

78% 35%

7%

20%

0%
11% 1%

18%1%

1%

25%

0%

0%Pressupost 
ingressos

Pressupost 
despeses

Ingressos (en euros)

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 

Capítol I Impostos directes  10.019.700,00 € 

Capítol II Impostos indirectes  280.000,00 € 

Capítol III Taxes i altres ingressos  879.200,00 € 

Capítol IV Transferències corrents  1.362.100,00 € 

Capítol V Ingressos patrimonials  137.600,00 € 

Capítol VII Transferències de capital  100.000,00 € 

Capítol VIII Actius financers  60.000,00 € 

TOTALS     12.838.600,00 € 

Despeses (en euros)

CAPÍTOL DENOMINACIÓ  PRESSUPOST DESPESES 

Capítol I Remuneracions de personal  2.344.600,00 € 

Capítol II Béns corrents i serveis  3.254.450,00 € 

Capítol III Despeses financeres  23.000,00 € 

Capítol IV Transferències corrents  4.506.250,00 € 

Capítol V Fons de contingència  128.100,00 € 

Capítol VI Inversions reals  2.522.200,00 € 

Capítol VII Transferències de capital  -   € 

Capítol VIII Actius financers  60.000,00 € 

TOTAL    12.838.600,00 € 

Actius  
financers
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 Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
L’àrea de Serveis Socials, la qual importa 673.100 €, inclou les despeses en retri-
bucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions, el contrac-
te programa de col·laboració amb el Consell Comarcal, les despeses relatives al 
Casals d’Estiu i Setmana Santa i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a 
entitats, d’ajuts bàsics a la llar i d’urgència, el servei d’assessorament jurídic per 
a polítiques socials d’habitatge i el programa Servei integral d’atenció a la dona. 
Per a aquest 2020 cal destacar la dotació de 90.000 € per l’adquisició de mobiliari 
per al nou edifici de la Rambla 15 d’abril. L’àrea de Joventut importa 109.450 €, 
destinat íntegrament al funcionament del PIJ i a les diferents activitats destinades 
als joves del poble. L’àrea d’Ocupació importa 152.000 €. En aquesta àrea s’in-
clouen les despeses de funcionament del servei, els cursos d’ocupació (10.000 €), 
projectes d’ocupació (60.000 €) i subvencions per foment de l’ocupació (80.000 €).

 Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 723.050 € per l’àrea edu-
cativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de l’escola, les despe-
ses de conservació i manteniment i funcionament de les escoles, les subvencions 
per ajuts escolars (65.000 €), subvencions a entitats educacionals (62.950 €) i les 
despeses relatives a l’Escola d’Adults (57.600 €). Cal destacar els 300.000 € desti-
nats a la millora i rehabilitació de l’edifici, les instal·lacions i la façana de l’escola.

 Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del patrimoni 
històric i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ascendeix a 433.900€, la qual in-
clou les despeses en el departament de Cultura i les despeses de funcionament del 
Patronat de Cultura i de la biblioteca municipal, les subvencions a entitats culturals 
i la protecció i gestió del patrimoni històric i artístic. Dins d’aquest total, l’àrea d’equi-
paments culturals i museus importa 14.000 €, la qual inclou les despeses de conser-
vació, manteniment i funcionament de les instal·lacions. L’Ajuntament ha destinat 
47.000 € en la Protecció del patrimoni històric (Jaciment del Barranc de la Boella i 
Refugi antiaeri de la plaça de la O) i 313.100 € en festes populars (Sant Sebastià, 15 
d’abril, Festes Majors d’estiu, Parc de Nadal, Cap d’any, Cavalcada de Reis i altres).

 Esports
L’àrea de d’Esports, que importa 372.300 €, inclou les subvencions esportives 
(51.500 €), despeses de conservació i manteniment i funcionament del polies-
portiu, del camp d’esports, piscina municipal i pista d’skate, i inversions diverses. 
Per aquest any 2020 es preveu fer inversions per la millora i rehabilitació del 
poliesportiu per un import de 50.000 €.

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

 Òrgans de govern i Administració general
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració general, 

secretaria, tresoreria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funciona-
ment i gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un import global de 2.243.300 €. 

 Participació Ciutadana
Aquesta àrea, dotada amb 213.500 €, contempla les iniciatives de participació 
de la ciutadania en la presa de decisions municipals, incloent la consignació 
de 200.000 € que es destinaran a propostes d’inversió triades pels canongins 
i canongines mitjançant els pressupostos participatius.

 Atencions ciutadanes
Els 57.000 € destinats contemplen despeses diverses de funcionament de l’àrea 
i les subvencions a entitats veïnals i de lleure, així com les destinades a la redac-
ció de projectes d’activitat per a PIMES, retolació en català d’establiments i ajuts 
als joves per lloguer d’habitatge que aquest any s’amplia fins a 15.000 €.

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

 Transferències a l’Ajuntament de Tarragona
Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als convenis sig-
nats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats a través l’ens tarra-
goní (EMT i el servei de recollida i gestió de residus urbans amb un total de 1.030.000 
€), i els acords econòmics de la segregació, 2.700.000 €, corresponents al 29% dels 
tributs del nucli químic. El pressupost consignat per a les transferències a l’Ajunta-
ment de Tarragona per tots els conceptes abans citats ascendeixen a 3.730.000 €.

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2020
1 Adquisició finques: av. Pineda per zona verda 385.000,00 €

2 Adquisició finques: plaça catalunya per ampliació 275.000,00 €

3 Pavimentació rambla 15 d’abril 250.000,00 €

4 Projectes participació ciutadana 200.000,00 €

5 Adequació terrenys basf entre c/ marina, c/ vila-seca i c/ bassa fonda 150.000,00 €

6 Millora i rehabilitació de l'escola: edifici i instal·lacions 150.000,00 €

7 Millora i rehabilitació de l'escola: façana 150.000,00 €

8 Mobiliari nou edifici àrea social 90.000,00 €

9 Projecte urbanització contenidors carrer raval 85.000,00 €

10 Renovació sistema alarma, incendis i videovigilància seus municipals 80.000,00 €

11 Expropiació i adquisició de finques per ampliació cementiri 65.000,00 €

12 Obres reposició i millora via pública i camins. 50.000,00 €

13 Reforma centre cívic plaça catalunya 50.000,00 €

14 Millora i rehabilitació de poliesportiu: edifici i instal·lacions 50.000,00 €

15 Adquisició nou camió brigada 40.000,00 €

16 Renovació parc cantonada carrer marina - camí de la coma 35.000,00 €

17 Projecte reformes edificis educacionals 30.000,00 €

18 Rehabilitació edificis cultura i promoció cultural 30.000,00 €

19 Mobiliari urbà 25.000,00 €

20 Condicionament mur verd 25.000,00 €

21 Condicionament espais verds 20.000,00 €

ARA TOCA
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Concert de Nadal  
aventurer amb l’Orquestra 
Camerata XXI
L’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus torna al nostre poble per oferir-
nos un concert de Nadal aventurer, com ells diuen, “teiatrero”, divertit i 
animat. La seva voluntat és oferir un concert que ens faci somiar, cantar i 
riure, buscant la màgia d’aquestes festes.

Amb aquest objectiu, l’orquestra ha pensant en fer un bon àpat musical, 
preparant un bol amb “caldo” d’aventures, amb l’intrèpid i seductor Peer 
Gynt que ens narrarà les seves peripècies al ser rebutjat per la seva estimada 
Solveig. Un pessic de somnis amb les més boniques melodies. I per acabar, 
un bon pastís i un polsim de vals que segur ens farà ballar.

La nit del concert de Nadal ha de ser una nit plena d’emocions, una nit on 
tastar i assaborir dolces melodies, una nit per somiar, una nit, en definitiva...  
per no oblidar. Us esperem el proper diumenge 22 de desembre a les 7 del 
vespre a l’església de Sant Sebastià.

Programa: 
ORQUESTRA CAMERATA XXI – CIUTAT DE REUS
David Puertas, Narrador
· E. Grieg: - Peer Gynt   · L. Anderson - Forgotten Dreams 
· J. Strauss - Vals del Danubi Blau · Bis Nadala - Marxa Radetzki

Cap d’Any amb  
la Welcome Band
Torna la Welcome Band per acompanyar l’entrada d’any a la Canonja. Re-
brem el 2020 amb la bona música i el ball d’aquesta orquestra que s’ha fet 
seu l’espai del poliesportiu canongí.

El passat dia 2 desembre es van posar a la venda els tiquets de sopar i cotilló 
per al darrer acte que organitza l’Ajuntament l’any 2019. Sense sortir del 
nostre poble, podrem gaudir d’una revetlla de qualitat tot felicitant l’any 
nou als nostres veïns i veïnes.

Cap d’Any Jove 
La Regidoria de Joventut conjuntament amb el jovent de MKSN organitza la 
festa de cap d’any.

Aquesta festa, dirigida a joves majors d’edat, es durà a terme a l’envelat que 
s’instal·larà a l’exterior de la Cooperativa. Els djs Mike Junior i Jordi B seran els 
encarregats de donar la benvinguda al 2020 amb lo millor de la seva música. 

Les entrades es poden comprar al PIJ, els dimarts, dimecres i dijous de 16 
a 20 h i els divendres de 17 a 21h.

El tastet al PIJ
En els darrers sis anys, el PIJ de la Canonja ha estat organitzant per a finals 
d’any una activitat dirigida a joves majors d’edat, el Tastet.

El Tastet és un punt de trobada per aquelles persones que també poden gaudir 
de les activitats organitzades al llarg del curs pel PIJ i així enfortir el vincle. 
Aquesta activitat és diferent de les que habitualment organitza el PIJ i està diri-
gida a persones majors d’edat. 

Aquest taller també reforça l’esperit crític i responsable vers el consum d’al-
cohol. Aquesta vegada, es realitzarà un tast de cervesa artesanal de la nostra 
comarca. El proper 27 de desembre a les 21 h al PIJ. 

La inscripció es pot dur a terme al PIJ, les places són limitades i el preu és de 
15 euros (inclou tast de cervesa i pica-pica).

NAD
AL
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Tres dies de Parc de Nadal
Un any més, el poliesportiu canongí s’omplirà de nens i nenes per tal de 
gaudir d’aquest espai tan especial que és el Parc de Nadal.

El Parc de Nadal de la Canonja està organitzat per l’Ajuntament amb el suport 
econòmic de diferents empreses i amb la important tasca realitzada per les 
entitats canongines que són les que en definitiva nodreixen el parc de la seva 
activitat.

Entre les diferents activitats que s’inclouen al Parc hi ha, un cop més, la 
realització del concurs de cartells de Carnaval que es podran confeccionar a 
l’estand de la Comissió de Carnaval.

Les dates triades per enguany son el 26, 27 i 28 de desembre. Per Sant Es-
teve el parc obrirà a la tarda, però tant divendres 27 com dissabte 28 obrirà 
matí i tarda. L’últim dia, com als darrers anys, l’entrada serà solidària amb 
Càritas la Canonja, així doncs, per entrar-hi caldrà portar articles de neteja 
o d’higiene personal per valor de 3 €, el preu de l’entrada diària. 

Trobareu més informació a:www.lacanonja.cat

Entitats col·laboradores: 

HORARIS I ENTRADES
Dijous 26:
de 16.30 h a 19 hPreu: 3 €

Divendres 27:
d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 hPreu: 3 €

Dissabte 28:
d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 hEntrada solidària

Dissabte dia 28 Entrada solidàriaInverteix els 3 € de manera solidària.
Porta al parc oli, xampú, gel de bany o sabó de rentar roba.

Aniran destinats a Càritas la Canonja  

Organitza:

Amb la col·laboració de:La Regidoria de Joventut, la Regidoria d’EsportsGestió tècnica: En xarxa

DESEMBRE
26 dijous

27 divendres

28 dissabte

Regidoria
de Cultura

Poliesportiu de la Canonja
2019

ParcdeNadal

Amb el suport de:

Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, Amigos del caballo de la Canonja, Diables de la Canonja, Caritas parroquial, 

Club Excursionista la Canonja, Col·lectiu de Dones, Associació de Mares i Pares de l’Escola de la Canonja, 

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança, Escola “La Canonja”, Comissió de Carnaval, Punt d’Informació Juvenil, 

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

Mico de la Canonja, Gent Gran Activa i Casal Infantil, Escola de Rugbi de Tarragona, Gegants de l’Orfeó Canongí, 

Guàrdia Municipal i Protecció Civil.

NADAL
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Els Reis Mags  
d’Orient ja han  
confirmat la seva  
arribada a la Canonja
El passat 2 de desembre es va rebre a l’Ajuntament de la Canonja, enguany 
ja per registre electrònic, la comunicació formal de Ses Majestats els Reis 
d’Orient dient que els seus patges visitaran el nostre poble el proper dia 29 
de desembre al llarg del matí.

Des de l’Ajuntament ens hem posat en marxa per oferir el Castell de Mas-
ricart per a que a partir de les 11 del matí els nens i nenes de la Canonja 
puguin fer arribar les seves cartes a Ses Majestats.

Des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament s’està treballant amb la col·labo-
ració de molts nois i noies del nostre poble en la preparació de l’arribada al 
nostre poble dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar que arribaran el dia 5 
de gener a les 6 de la tarda al capdavant d’una esplèndida cavalcada amb 
els regals que aniran repartint casa per casa als infants del nostre poble.

SES MAJESTATS  

ELS REIS MAGS D’ORIENT

• El 29 de desembre  

serà l’entrega de cartes als patges  

a les 11 h al Castell.

• El dia 5 de gener  

Cavalcada de Reis, amb sortida  

a les 18 h des de l’escola

Cantada de Nadales  
a la plaça del Castell
El dijous 12 de desembre a les sis de la tarda a la plaça del Castell, la 
coral de la Gent Gran, el Cor Al·leluia de Tarragona, i alumnes de l’Escola 
la Canonja oferiran una cantada de Nadales per donar la benvinguda a les 
festes i a l’hivern.

Aquesta cantada estava prevista pel dijous anterior, per l’acte de l’encesa 
de llums, però les previsions de fortes pluges van obligar a suspendre l’acte. 

El Nadal a la Biblioteca
La Biblioteca Pública de la Canonja celebra el Nadal a la seva manera i del 9 
de desembre al 3 de gener la Biblioteca celebra l’Amic invisible! 

Préstec a cegues… desembolica la teva sorpresa! Propostes de lectura em-
bolicades d’entre les novetats literàries d’aquest 2019, la biblioteca us con-
vida a agafar un llibre en préstec durant aquestes festes sense saber-ne 
quin és el contingut. Per a adults, joves i infants.

El passat dia 4  de desembre, la biblioteca ja es va vestir de Nadal amb l’últi-
ma sessió del Senalló de contes de l’any, “Altres contes de Nadal” a càrrec de 
Montse Baró de la Tribu Juganera que ens va explicar els orígens del Nadal i 
vam descobrir altres maneres de celebrar-lo arreu del món.

A més a més, com cada any, la biblioteca tornarà a ser present al Parc de Nadal al 
poliesportiu municipal. Els dies 26, 27 i 28 de desembre la Biblioteca es traslladarà 
a la paradeta del Parc de Nadal on estaran exposades les novetats bibliogràfiques 
d’aquest any i una selecció de lectures nadalenques per a poder gaudir al parc.

NAD
AL
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Petits-grans artistes
Els alumnes d’educació infantil són uns veritables artistes. Els hi agrada 
imaginar, manipular, pintar, retallar, construir, crear... L’escola ha de ser un 
espai on els nens i les nenes tinguin la possibilitat de poder experimentar 
diferents tècniques plàstiques, un espai on es sentin lliures per crear i de-
senvolupar tot el seu potencial artístic.

Aquest trimestre han treballat de valent i han fet tot un seguit de creacions 
que us conviden a veure a l’escola aquest mes de desembre. Un cop més 
hem preparat una exposició.  Els alumnes de P3 s’han fixat amb l’entorn més 
proper i han fet servir diverses tècniques plàstiques. 

Els nens i nenes de P4 exposen creacions relacionades amb el mar, ja que aquest 
ha estat el seu projecte d’estudi i els alumnes de P5 han fet tot un seguit d’obres 
relacionades amb la natura, la tardor i els arbres. Esperem que us agradi. Aquesta 
exposició és per tots vosaltres, però si ens ho permeteu, aquest cop porta una de-
dicatòria especial.  És la nostra manera de donar-li les gràcies a l’Antonieta Veciana. 

A la nostra escola hem pogut treballar l’àrea de plàstica amb l’ajut d’aquesta 
artista local. Més de 20 anys ajudant a nens i nenes a descobrir les possibilitats 
artístiques i creatives dels colors, pintures, pinzells, gomets, papers, teles, cordes, 
plàstics, plastilina, fang... Més de 20 anys d’assessorament als mestres, ja sigui 
fent reunions o fent intervencions directes a l’aula. En definitiva, més de 20 anys 
formant part de la nostra escola. 

Moltes gràcies Antonieta, ens has fet estimar l’art.

Mestres d’Ed. Infantil, Escola La Canonja.

Esquiada  
Jove 2020
El PIJ de la Canonja torna a 
organitzar l’Esquiada Jove per 
aquest hivern. La sortida, de 
tres dies i dues nits es durà a 
terme a Ordino. Les inscrip-
cions es poden fer al mateix 
PIJ, carrer Raval 25, fins el 3 
de gener. El preu, 130 euros, 
inclou dues nits d’hotel amb 
esmorzar, forfait per dissabte 
i diumenge i el transport.

Resum de l’últim  
ple de l’any
El pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2020, aprovat en el 
darrer ple municipal amb el vot a favor del PSC, l’abstenció de Junts i el vot en 
contra de Som Poble, Ciutadans i ERC, contempla un gran esforç inversor per 
tirar endavant tota una sèrie de projectes de vital importància pel municipi. 

El pressupost consolidat de l’Ajuntament 
de la Canonja per a l’any 2020 ascendeix a 
12.838.600,00 euros, amb un capítol d’in-
versions de 2.522.200 euros. Trobareu la in-
formació ampliada a les pàgines 8 i 9 de la 
secció Ara Toca d’aquest butlletí.

Per altra banda, en el plenari es van apro-
var les bases del concurs de pintura ràpida 
que se celebra dins dels actes de la Festa de 
la Municipalitat. També es va aprovar l’extinció del conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per la redacció del projecte, construcció i explotació del 
sanejament del nucli de la Canonja, per impossibilitat d’assolir l’objecte del 
mateix.

Es van aprovar les noves tarifes de l’aigua i clavegueram per l’any 2020.

Tots els grups polítics de l’Ajuntament, per unanimitat, van aprovar una 
declaració institucional d’adhesió al manifest pel Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Per altra banda, es van rebutjar dues mocions, la primera presentada per 
ERC, Junts i Som Poble per respondre a la sentència per a les persones pre-
ses polítiques catalanes i en defensa del dret de l’autodeterminació, amb els 
vots en contra de PSC i Ciutadans.

I la segona, amb el vot en contra de PSC i Ciutadans, presentada pel grup 
d’Esquerra pel reconeixement de les dones deportades als camps de con-
centració nazis, on es demanava, entre altres coses, posar el nom de Neus 
Català, Conxita Grangé o altres catalanes republicanes deportades a un car-
rer o espai del municipi, així com realitzar una investigació per tal d’identi-
ficar canongins i canongines deportades a camps de concentració. El motiu 
de rebuig de la moció per l’equip de govern va ser que els noms dels carrers 
de la Canonja es consensuen sempre amb el Centre d’Estudis Canongins i es 
dediquen a personatges del poble o relacionats amb ell. I que la investigació 
proposada ja s’ha fet per part del mateix centre d’estudis no trobant-se cap 
persona canongina deportada a camps nazis.

31 DE GENER I 1 I 2 DE FEBRER 
ORDINO - ARCALÍSPREU:130€ INSCRIPCIONS FINS EL 3/1/20INCLOU:2 ESMORZARS I 2 NITSD'HOTEL,FORFAIT DE DISSABTE IDIUMENGE I TRANSPORT.

  ESQUIADA JOVE  
LA CANOJA 2020

El pressupost  
de l’any 2020 
contempla un gran 
esforç inversor per 
fer realitat projectes 
vitals per la Canonja
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La Biblioteca  
amplia el fons  
de manga
La Biblioteca Pública de la Canonja va visitar el Saló del Manga de Barcelo-
na gràcies al programa de suport del Servei de Biblioteques de Catalunya. 
Aquesta visita va servir per ampliar el fons de manga i còmic amb les últi-
mes novetats del mercat.

Des de principis de desembre que aquestes novetats ja estan disponibles per 
agafar en préstec! 

III Festival  
internacional de arte 
poscontemporáneo  
Horizontes Humanos
El Castell de Masricart acollirà de l’11 al 20 de desembre el III Festival inter-
nacional de arte poscontemporáneo Horizontes Humanos.

La Canonja exposarà les obres artístiques que participaran en el III Festi-
val Internacional de arte poscontemporáneo Horizontes Humanos que es 
convoca dins del VII Simposio Internacional Horizontes Humanos que se 
celebrarà a la Universitat Rovira i Virgili del 12 al 14 de desembre.

El simposi, codirigit pel canongí Luis Fernando Valero, pretén conversar en-
torn dels moviments migratoris que han crescut exponencialment en els úl-
tims anys. Dins de l’organització d’aquest simposi s’ha contemplat celebrar 
un festival d’art on hi caben tot tipus d’obres: fotografia, pintura, escultura, 
audiovisual i peça sonora que versin sobre migracions, vides esquinçades, 
humanes, polítiques i socials.

El festival d’art s’inaugurarà el dia 11 de desembre a la tarda al Castell de Masricart

Més informació a: horizonteshumanos.org

Consulta més informació

L’humorista  
Àngel Miralles  
visita l’institut Collblanc
El passat 29 d’Octubre, a l’Institut Collblanc, de la Canonja, vam gaudir de 
la visita de l’actor, humorista, Àngel Miralles, qui va venir a fer una clas-
se magistral de teatre als alumnes de 4t ESO que participaran al musical 
d’aquest any. 

Dins de les optatives ofertades pel nostre centre, els alumnes de 4t ESO 
poden escollir fer teatre musical i gaudir de l’experiència de muntar un 
espectacle partint de zero. Aquesta tasca comprèn des d’actuar, cantar, in-
terpretar, fins a confeccionar els decorats, dissenyar les coreografies, buscar 
vestuari, maquillatge, etc. 

Després de l’èxit de l’any passat amb el musical Sister Act, aquest cop ens 
endinsarem a la ciutat de Nova York per viure la història de la W, una nena 
òrfena que busca desesperadament els seus pares i que de manera inespe-
rada acabarà vivint a la casa d’un dels homes més rics i més importants dels 
Estats Units. 

L’Àngel ens va fer una petita xerrada introductòria a les diferents situacions 
a les que s’enfronta un artista dalt d’un escenari i davant d’un públic, tot 
analitzant els diferents estats d’ànim que et poden afectar en aquell mo-
ment, i ens va ajudar a saber-los gestionar. Després, vam fer exercicis corpo-
rals per connectar amb la musculatura del nostre cos i aprendre a expressar 
no només amb la paraula, sinó amb el gest i el moviment. 

Per finalitzar la sessió, va proposar un exercici d’improvisació teatral. Va ser 
molt divertit i els alumnes s’ho van passar d’allò més bé, a més d’aprendre 
coses tan interessants de la mà d’un professional del teatre com l’Àngel. 

Després de mesos de gran esforç i dedicació, els nostres alumnes acaben 
cada curs representant l’espectacle amb gran èxit, havent après tècniques 
d’escena, de cant, de teatre i de ball que s’enduran per sempre amb ells, a 
més del record d’una activitat tan especial i bella com és la dramatúrgia. I el 
que queda després, a més de l’aprenentatge, és la satisfacció de veure rea-
litzat el projecte en escenaris com el Teatre Metropol, el Teatre de Tarragona 
o el Palau de Congressos de Tarragona. 

La data de l’actuació d’aquest curs encara no és definitiva, però sabem que 
estareu al cas i que no us perdreu l’oportunitat de venir a gaudir un any més 
del nostre musical amb nosaltres. 

Institut Collblanc
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Amb el nou any  
arriba una Festa  
Major d’Hivern  

plena d’activitats  
per a tots els públics

Avançadeta de  
la Festa Major d’Hivern
A hores d’ara, des de la Regidoria de Festes, amb el suport de diverses en-
titats, es comencen a embastar els continguts de la Festa Major d’Hivern. 

Entre els dies 17 i 20 de gener tindran lloc diferents actes, però la festa 
continuarà el cap de setmana següent, els dies 25 i 26 de gener.

Així, la nit del divendres 17 estarà dedi-
cada a la gent jove amb l’actuació de “Loca 
Histeria”.

Dissabte 18, serà el dia de l’Orquestra Ma-
ravella amb doble sessió: Concert i ball.

Diumenge 19 serà un matí dedicat als pe-
tits canongins amb l’actuació de “Super Herois”. I una sorpresa que anirà a 
càrrec dels gegants del nostre poble. La tarda comptarà amb la representa-
ció de la nova obra teatral de “Las Chicas de Oro”.

Dilluns 20, la diada de Sant Sebastià agruparà els actes més tradicionals 
de la Festa i finalitzarà amb un ball de tarda.

El cap de setmana següent podrem gaudir de la tradicional escudella.

De ben segur que a començaments de gener podrem fer-vos arribar una 
programació més completa dels diferents actes.

La Baixada de Carretons  
del 2020 porta novetats!
Un any més, per la Festa Major d’Hivern podrem gaudir de la tradicional baixada de 
carretons, però enguany amb una nova modalitat pensada perquè hi pugui parti-
cipar tothom. Així doncs, enguany es realitzarà la primera baixada d’andròmines 
que començarà una vegada finalitzi la baixada de carretons. Amb aquesta nova 
iniciativa es vol fomentar la participació juvenil, és una activitat oberta. La baixada 
de carretons se celebrarà el divendres 17 de gener a les 5 de la tarda a la Raval. Per 
a poder-hi participar i construir el carretó us heu de dirigir a les Naus de Serveis de 
la Brigada Municipal del 9 al 16 de gener de 4 de la tarda a 8 del vespre. Recordeu, 
els carretons i les andròmines no poden tenir motor, construïu-lo i sigueu originals! 
Hi haurà diferents premis per categoria, per poder-hi participar cal inscriure’s del 9 
al 16 de gener de 4 de la tarda a 8 del vespre a les Naus de Serveis o bé al PIJ.

L’any que ve la Canonja 
tindrà bèstia de foc
L’Ajuntament de la Canonja ja ha posat en mans de l’artista Dolors Sans, 
especialista en el disseny i construcció de bestiari popular, la creació de la 
nova bèstia de foc de la Canonja. Aquest projecte neix de la demanda de 
dissenyar un “Drac Mamut” pel poble arrel d’una de les propostes escollides 
en el procés dels Pressupostos Participatius.

La intenció de l’Ajuntament és poder presentar la bèstia per la Festa Major 
d’estiu de l’any que ve. Val a dir que, tot i que la bèstia de foc serà de titularitat 
municipal, el Ball de Diables de la Canonja seran els encarregats de donar-li 
vida pels carrers del nostre poble i acompanyar-la en les seves sortides. 

Per la seva banda, el Ball de Diables va celebrar, el passat 17 de novembre, l’As-
semblea General Ordinària per encarar la nova temporada.. Un total de 30 socis i 
sòcies van assistir a l’antiga cooperativa on van poder debatre i decidir aspectes 
importants de l’entitat de cara a la temporada vinent. On, a més a més de poder 
opinar sobre el projecte de la nova bèstia de foc, es va presentar l’estat de comptes 
del curs anterior i el pressupost per al proper, ambdós aprovats pels i les assistents. 
També es va decidir començar un treball per tal de facilitar l’entrada a nous mem-
bres i augmentar la massa social de la colla, juntament amb el treball per disminuir 
els residus que es generen quan es fan activitats i/o actes. A més, es va aprovar un 
protocol d’actuació per a millorar la imatge de la colla en les actuacions, 

Així doncs, el Ball de Diables de la Canonja encara una nova temporada amb 
la il·lusió i la motivació d’augmentar la seva massa social, i de seguir-se con-
solidant com a entitat de caire cultural i festiu al poble. La primera actuació 
de la nova temporada serà el dia 27 de desembre a la tarda, al Parc de Nadal.
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Lucía López 
Cerdán

Oriol Olivé 
Barberà

Francisco  
Gómez Torres

La Canonja vota por  
un gobierno progresista 

Una vez más (y ya es la cuarta vez consecutiva 
este año) el PSC ha sido el partido ganador en 
la Canonja en las recientes elecciones gene-
rales. Con un 33% de los votos, los socialis-
tas duplicamos de largo los resultados de la 
segunda fuerza política. Infinitas gracias a 
aquellas personas que, una vez más, habéis 
depositado vuestra confianza en el proyecto 
socialista. Trabajaremos para hacernos mere-
cedores de tanto apoyo y tanto capital políti-
co, podéis estar seguros. 

La Canonja, como el conjunto del país, ha 
votado progreso, convivencia y más política 
social. Son muchos y muchas los que estos 
días nos habéis transmitido vuestra esperanza 
para que este Gobierno progresista, feminista, 
ecologista y social liderado por Pedro Sánchez 
sea una realidad. 

Todos juntos nos lo merecemos porque real-
mente los retos a los que nos enfrentamos 
son muchos. Tenemos que garantizar las pen-
siones, la sanidad y la educación pública y de 
calidad, las ayudas a la dependencia, poner el 
país en el rumbo del progreso, garantizar la 
convivencia en la libertad y el pluralismo en 
Cataluña, apostar por el crecimiento económi-
co vinculado a la innovación y al conocimiento, 
asegurar los derechos de los trabajadores, etc. 
No podemos seguir perdiendo más el tiempo 
porque el futuro de los más jóvenes está en 
juego. Aquí y ahora. Votar en contra de la in-
vestidura de Pedro Sánchez, como sugieren los 
independentistas, sería un nuevo error histó-
rico que, además, daría una gran alegría a la 
extrema derecha de Vox (que afirma por activa 
y por pasiva que su único objetivo es “echar 
fuera” a los socialistas del Gobierno).

En estos momentos la extrema derecha es la 
tercera fuerza política del país y esto repre-
senta un peligro, muy real, para los derechos 
y las libertades conseguidos durante estos 40 
años de democracia. Esto también es un ar-
gumento adicional para dar apoyo inminente 
al Gobierno de progreso, liderado por el presi-
dente Sánchez. No queremos volver al pasado, 
queremos avanzar sin dejar a nadie de lado.

¿Qué harán finalmente los diputados indepen-
dentistas? ¿Votaran “no” de la mano del PP, 
Ciudadanos y Vox? Sería una gran irresponsa-
bilidad porque si después de unas supuestas 
terceras elecciones el PP i Vox sumasen, en-
tonces será demasiado tarde para lamentarlo. 

Per més que feu, no passareu

No és estrany haver sentit pels carrers del nostre 
poble idees com “les ajudes socials només van 
pels immigrants i no hi ha ajudes pels d’aquí”. 
També hem sentit a dir que “aquestes lleis dis-
criminen els homes davant de les dones” o fins 
i tot que “no calia treure Franco del Valle de 
los Caídos, no cal remenar el passat”. Aquestes 
converses que de tant en tant escoltem, de ma-
nera i per sort encara no majoritària, amaguen 
darrere seu un ideal de societat molt proper al 
de règims autoritaris i feixistes. Alhora, aquestes 
propostes polítiques les trobem representades 
en un sistema democràtic que defensa a batze-
gades la llibertat d’expressió i les quals han tin-
gut un notable suport en les últimes eleccions. 
En particular a la Canonja un 12,8%. 

Òbviament aquest augment de la ultradreta 
no l’explicarem sols amb una anàlisi superfi-
cial i anecdòtica d’un moment social determi-
nat, sinó que ho hem de fer a partir de discur-
sos molt estesos en el si de la nostra societat 
com el masclisme, l’homofòbia, la indissoluble 
unitat d’Espanya, el rebuig a la diferència, el 
racisme o el culte a la tradició. Elements po-
tencials que són el caldo de cultiu d’aquestes 
noves formes de feixisme.

Avui però la situació al món (Trump, Bolsano, 
Le Pen) com també aquí, és d’emergència i per 
tant cal donar una resposta ràpida i clara. Les 
companyes d’Andalusia ja han començat a pa-
tir les conseqüències de blanquejar la ultradreta 
en un govern. És necessari a escala institucional 
fer un cordó sanitari a tot moviment, partit o 
expressió de feixisme, en la seva concepció més 
àmplia. Umberto Eco diu que el feixisme s’adap-
ta als temps i muta.  El no passaran, del Madrid 
republicà, ha de ser el crit de tots els homes i 
dones antifeixistes dels nostres temps.  

Ambiciosos y exigentes

No hay un vecino de la Canonja con el que 
hable que sea incapaz de señalar una mejora 
necesaria para nuestro pueblo, para las calles, 
para los parques y, en definitiva, para hacer 
mejor su día a día y el de sus vecinos. Después 
de unos minutos en los que te explica lo nece-
sario que es una u otra cuestión lo normal es 
que después se encoja de hombros y acepte 
que eso nunca ocurrirá y acepta que nunca 
tendremos aparcamientos suficientes para no 
tener que aparcar en descampados embarra-
dos, acepta que no se apoyará firmemente a 
las familias que tienen la heroicidad de traer 
niños a este mundo con subvenciones que les 
permitan llevar a sus hijos a la Llar d’infants o 
al comedor escolar, ni se creará un vivero de 
empresas para apoyar seriamente a los em-
prendedores de la Canonja que quieren crear 
trabajo en la Canonja, tampoco se respaldará 
económica y socialmente a las muchas entida-
des que tenemos, etc. para mi es habitual ver 
que aceptan que nunca habrá dinero para eso. 

Más descorazonador aún es comprobar las 
enormes cantidades de dinero que sí que 
se dedican a proyectos faraónicos, millo-

Confiamos que al final prevalezca el sentido 
común. Los socialistas reiteramos nuestros 
compromisos de siempre: ¡Sí a un país líder en 
el progreso y bienestar social! Sí a una sociedad 
igualitaria donde la violencia machista contra 
las mujeres sea erradicada (escuchen esto se-
ñores de Vox), y sí a una Cataluña donde ningún 
catalán o catalana sea insultado o discriminado 
por ningún nacionalismo identitario (sea de las 
siglas que sea). Estos objetivos tan estimulantes 
nos empujan a seguir trabajando para hacer 
efectivo el mandato democrático que ha salido 
de las urnas gracias a vosotros y vosotras. 

Com afrontem des dels municipis aquest 
embat contra el feixisme? A vegades no som 
conscients de la força que tenim a la institució 
municipal per generar canvis profunds en el si 
de la societat. Som la institució més propera 
als ciutadans i per tant la que pot incidir-hi 
més. Però no sols això, sinó que l’Ajuntament 
també pot obrir-se més. Una de les claus per 
lluitar contra aquests nous moviments és ge-
nerar més comunitat i un canvi en la presa de 
decisions que permetin un govern obert.

Alhora hem de teixir unes polítiques que vagin 
a l’arrel d’aquestes concepcions i desmuntin 
certes idees preestablertes. Per això hem de re-
forçar la cultura en el seu vessant més forma-
tiu i pedagògic. La música, el teatre, l’escriptura 
com a espais on sigui impossible imaginar-se 
o plantejar solucions autoritàries o feixistes 
als problemes actuals. Sols lluitant des de la 
base amb propostes concretes amb un marc 
de treball comú es podran crear societats que 
combatin el feixisme. Parafrasejant altre cop 
Umberto Eco, “l’única forma d’evitar que es 
reprodueixi és combatre’l contínuament”.

Des de Som Poble, us desitgem bones festes!
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Maite Olivé 
Guinovart

Marc  
Riu i Rusell

Carta als Reis

Estimats Reixos,

Em dic Esperança i sóc una nena d’un poble 
petit que es diu la Canonja. Tinc dotze anys i 
els amics em diuen que com potser que enca-
ra cregui en vosaltres... La resposta és senzilla: 
hi crec perquè els Reixos són un sentiment 
que fa que les persones s’estimin i es vulguin 
ajudar. Com no he de creure en un sentiment 
de bondat i altruisme com aquest? Ara que 
s’apropa el Nadal ja estic escrivint la carta. 
Aquest any no vull demanar res per mi. Ja co-
menço a ser gran i no vull joguines.

El que m’agradaria és que la meva àvia pogués 
estar a casa amb nosaltres i que els meus pa-
res la puguin cuidar. Ells ara no poden. Han de 
treballar tot el dia perquè, si no ho fessin, no 
arribarien a fi de mes. Així que la meva àvia 
està en un Centre de Dia a Reus. Jo sóc massa 
petita per poder anar a veure-la sola: per anar 
a Reus he d’agafar un bus a Tarragona i des 
d’allà un altre a Reus. El que us demanaria és 
que inspiréssiu una mica del vostre sentiment 
al nostre ajuntament perquè construeixin un 

Els drets es defensen exercint-los

Estem vivint un moment històric en què 
totes les decisions que es prenen tenen 
una incidència molt elevada en la nostra 
vida i en la dels que vindran. De manera 

dissimulada, de vegades sense fer soroll, 
d’altres sense cap tipus de pudor, ens reta-
llen, ens limiten o ens treuen drets que ha-
vien costat molt de guanyar. Però els estem 
perdent a poc a poc. En nom del Procés o 
utilitzant-lo com a cortina de fum (recor-
dem la llei 14/2019 aprovada recentment!), 
veiem múltiples situacions en què ens van 
escapçant les llibertats personals.

Dues de les principals són la Reforma La-
boral i la Llei Mordassa. 

Els nostres drets laborals van minvant gra-
dualment. No ens podem posar malalts, ja 
que actualment ens poden acomiadar per 
faltar un 20% de les jornades hàbils en dos 
mesos consecutius. Encara que siguin fal-
tes justificades. També ens volen imposar 
la motxilla austríaca, amb la qual ens paga-
rem nosaltres l’acomiadament o la jubilació. 
Això sí, com sempre, els bancs seran els més 
afavorits. La bretxa salarial entre homes i 
dones continua essent enorme. Les dones 
ocupen les feines pitjor pagades, tenen més 
possibilitat d’estar en jornada parcial i, a 
l’hora de promocionar, es troben amb més 
dificultats. I aquesta precarietat és un dels 
factors que ajuda a perpetuar una de les xa-
cres més abominables de la nostra societat, 
que és el maltractament a les dones. 

Ja fa més temps es va aprovar la Llei de 
Seguretat Ciutadana, més coneguda com 
la Llei Mordassa, imposada el 2015 pel PP, 
però en cap moment derogada quan el 
PSOE ha estat al govern. Sota el seu parai-
gua poden castigar qualsevol manifesta-
ció, ja sigui per reclamar la independència 
o per reclamar drets socials, drets laborals, 
un desnonament..., vaja, per qualsevol 
cosa. Sota el seu nom s’han permès fer de-
tencions arbitràries, vergonyants, indignes 
en l’Europa d’avui. 

El 14 de novembre vam conèixer la Sen-
tència que marca i marcarà el futur polític, 
tant en l’àmbit nacional com en el local. És 
un cop molt dur a la democràcia, ja que 
suposa condemnar a cent anys de presó 
nou persones per defensar una votació, 
per les seves idees polítiques. I això té un 
nom: preses i presos polítics. Només hi ha 
un camí per solucionar-ho, que és seient i 
parlant. La repressió no és la via.

Per això és necessari ser conscients del que 
està passant. Perquè és el primer pas per 
lluitar i defensar els nostres drets. La jornada 
laboral de vuit hores es va aconseguir amb la 
vaga de La Canadenca, ara fa cent anys, que 
va paralitzar Barcelona i la indústria catalana 
durant quaranta-quatre dies. I tots ens hem 
beneficiat de la lluita d’aquelles persones. Els 
drets es lluiten, ja que ningú no te’ls regala. 
No ho oblideu. La millor manera per defensar 
els drets és exercint-los.

nes de euros en edificios que, siendo nece-
sarios, no precisaban de tanto lujo. 

Es tarea nuestra, de los ciudadanos que hemos 
entregado parte de nuestro tiempo a hacer po-
lítica, el animarlos a no resignarse. Vivimos en 
democracia y eso hace que todo sea posible si 
creemos en ello. Una Canonja mejor es posible, 
mejor para las familias que quieren tener hijos, 
mejor para aquellos que quieren iniciar un ne-
gocio, una Canonja en la que sus ciudadanos 
son ambiciosos y exigentes con la gestión de 
sus impuestos para que incidan en su día a día. 

¿Cuál es la responsabilidad propia de un ayun-
tamiento? En nuestro grupo lo tenemos claro, 
todo aquello que afecte directamente a nues-
tros vecinos y esté dentro de las posibilidades 
reales del Ayuntamiento, y posibilidades hay 
muchísimas más de las que se nos dicen. Ape-
nas se hace nada de lo que se podría hacer por 
hacer de la Canonja un lugar mejor para todos 
y encima hay quien quiere hacernos creer que 
ya se hace demasiado y, lo que es peor, que no 
sería bueno excederse en ayudas, en mejoras.

Desde el grupo municipal Ciutadans de la Ca-
nonja os invitamos a que seáis ambiciosos y 
exigentes con todos los políticos, para esto sí 
que vale la pena aquella frase “apreteu, apreteu”.

Centre de Dia al nostre poble, i així poder anar 
a veure a la meva àvia cada dia. Sé que a ella i 
a les àvies i avis dels altres els faria molt feliços.

Una altra cosa que m’agradaria és veure el 
meu poble amb més arbres, més vegetació i 
flors, per sortir, per passejar, per jugar… Vivim 
al costat d’unes fàbriques que sembla que ens 
donen molts diners. I el nostre ajuntament 
se’ls gasta en coses de ciment que a ningú 
no agraden. M’agradaria que les places fos-
sin llocs plens de vida, amb activitats, i que 
a l’estiu convidessin a estar-se a l’ombra dels 
arbres. A la meva altra àvia, que encara viu 
sola, li agrada molt asseure’s amb les ami-
gues, xerrant i mirant com passa la gent. Ella 
sempre em diu que és una llàstima com s’està 
buidant el poble de comerços. Abans hi tro-
baves tot el que necessitaves: roba, sabates, 
carn, fruita, pa i pastissos. Fins i tot et podien 
arreglar les sabates. Ara gairebé tot ho hem 
d’anar a comprar a fora. I jo penso: es podria 
canviar? I crec que es podria almenys intentar 
tenir un poble millor en molts aspectes.

Com m’agradaria que vosaltres poguéssiu 
fer la vostra màgia i ens ajudéssiu a fer que 
el nostre poble recuperés la vida i tornés a 
ser un lloc bonic i amable, on els nostres 
avis hi estiguin a gust i tranquils; els nostres 
pares poguessin treballar i gaudir del po-
ble, gaudir d’un bon teatre o escoltar bona 
música; i els nens i nenes com jo poguessin 
jugar als parcs i places del poble, amb més 
contacte amb la natura, com van poder fer 
abans els nostres pares i avis. Ara els nens 
podem gaudir d’activitats a l’estiu, però 
recordo que el local és molt petit, i per fer 
qualsevol activitat havíem de desplaçar-nos 
a un altre espai del poble. D’aquí a poc 
temps ja seré una adolescent. És just dema-
nar un altre espai pels joves, en condicions, 
per reunir-nos, xerrar, jugar i fer activitats.

Espero que els vostres desitjos per aques-
tes Festes es facin realitat. I desitjo que 
també els meus.

Bones Festes de Nadal amb pau i llibertat. I 
un molt feliç Any Nou per a tothom!
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Bona feina feta per combatre  
els aiguats del 22 d’octubre
Tot i que la Canonja no va ser uns dels municipis on va caure més aigua la 
nit del dimarts 22 d’octubre, si que vam registrar pluges intenses que van 
acumular fins a 109 litres.

La intensitat de la pluja va ocasionar alguns desperfectes. Però gràcies a la 
ràpida intervenció i l’esforç del personal de la Guàrdia Municipal, la Brigada, 
Protecció Civil La Canonja i els treballadors de la neteja, els desperfectes 
ocasionats van ser lleus i aviat tot va tornar a la normalitat. 

El dilluns al vespre, la Guàrdia municipal ja va rebre el comunicat del CECAT 
conforme s’activava el pla INUNCAT en fase d’alerta i van realitzar els segui-
ments de la informació meteorològica corresponents. I a primera hora del 
matí ja van realitzar els talls preventius dels passos de la Riera de la Boella 
i les zones inundables del camí de la Coma.

Quan les pluges es van intensificar i va augmentar el cabal de l’aigua de la 
riera de la Boella es va activar l’associació de voluntaris de Protecció Civil 
que van donar suport als agents actuant durant els serveis realitzats de talls 
de circulació, regulació del trànsit, seguiment de la informació meteorològi-
ca i de les zones inundables del municipi.

Al migdia, també es va activar el pla VENTCAT en fase d’alerta. 

A la tarda, la intensitat de la pluja va augmentar considerablement, així com el 
cabal de les rieres. Això va provocar que s’haguessin de dur a terme diferents 
intervencions: Regulació del trànsit a la N-340 amb talls de circulació per ga-
rantir la seguretat; senyalització de les tapes de clavegueram d’alguns carrers 
que es trobaven obertes; tall de circulació de vehicles a diferents carrers del 
poble; comprovacions d’inundacions a l’Escola la Canonja i al bar del polies-
portiu municipal; i assistència a cinc vehicles que havien quedat atrapats en 
el corrent d’aigua procedent de la riera a l’alçada del pont del pàrquing que 
creua l’N-340 després de comprovar que els ocupants es troben fora de perill.

Passades les onze de la nit, el CECAT va activar el pla INUNCAT en fase 
d’emergència. La Guàrdia Municipal es va reunir amb l’alcalde Roc Muñoz, 
informant de la situació, que com a màxim responsable municipal va coor-
dinar les actuacions i, conjuntament, amb el primer tinent d’alcalde, Salva-
dor Ferré, i la segona tinent d’alcalde, Lucía López.

A les 5 de la matinada el personal de la Brigada Municipal va ser convocat 
d’urgència per realitzar diverses actuacions per tal de restablir la normalitat 
al municipi el més aviat possible. La Brigada va treballar als camins de la 
riera de la Boella, a diferents carrers del poble afectats per la força de l’aigua 
i a edificis com l’escola, la cooperativa i el poliesportiu.

A l’Escola la Canonja l’aigua va entrar fins inundar el hall de cicle inicial i el pas-
sadís d’entrada de cicle superior, biblioteca, sala de professors i algunes classes. 
El conserge de l’escola, el personal de neteja, i fins i tot algun veí voluntari, van 
estar treballant des de les nou del vespre fins la mitjanit per tal de treure l’aigua, 
i a les 5 de la matinada el personal de la brigada va acabar de netejar per tal que 
l’endemà es poguessin dur a terme les classes amb total normalitat.
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DIMARTS 10 DE DESEMBRE
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
HISTÒRICA “LA MEMÒRIA 
SALVADA” DE JOSEP LLOP TOUS
HORA I LLOC: A les 19.30 h, al Castell de Masricart

DE L’11 AL 20 DE DESEMBRE
EXPOSICIÓ DE LES OBRES 
ARTÍSTIQUES DEL III FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTE 
POSCONTEMPORÁNEO  
HORIZONTES HUMANOS
LLOC: Al Castell de Masricart

DIJOUS 12 DE DESEMBRE
CANTADA DE NADALES
HORA I LLOC: A les 18 h, a la plaça del Castell

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
CONCERT DE NADAL AMB 
L’ORQUESTRA CAMERATA XXI
HORA I LLOC: A les 19 h,  
a l’Església de Sant Sebastià

26, 27 I 28 DE DESEMBRE
PARC DE NADAL
HORARI: Dia 26 de 16.30 a 19 h,  
dies 27 i 28 d’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h
LLOC: Poliesportiu municipal
ENTRADA: Dies 26 i 27: 3 €; i el dia 28: entrada 
solidària

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
VISITA DEL PATGE  
DE SES MAJESTATS  
ELS REIS MAGS D’ORIENT 
HORA I LLOC: A les 11 h, al Castell de Masricart

DIMARTS 31 DE DESEMBRE
REVETLLA DE CAP D’ANY 
HORA I LLOC: Sopar a les 21 h i cotilló a les 
23.30 h, al poliesportiu municipal
VENDA D’ENTRADES: Fins el 20 de desembre al 
poliesportiu

CAP D’ANY JOVE
LLOC: Envelat situat a l’espai de la Cooperativa
VENDA D’ENTRADES: Al PIJ (dimarts, dimecres i 
dijous de 16 a 20 h i divendres de 17 a 21h).

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

DEL 17 AL 26 DE GENER
FESTA MAJOR D’HIVERN

DEL 31 DE GENER AL 2 DE FEBRER
ESQUIADA JOVE
INSCRIPCIONS: Fins el 3 de gener al PIJ.
PREU: 130 €, inclou 2 nits d’hotel amb esmorzar, 
2 dies de forfait i transport

HORARI DE NADAL DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LA CANONJA

• Divendres 20 i dilluns 23 de desembre:  
de 9 a 13 h
• Del 24 de desembre a l’1 de gener:  
Tancada*
• 2 i 3 de gener: de 9 a 13 h

*ELS DIES 26, 27 I 28 DE DESEMBRE: Ens trobaràs 
amb les novetats bibliogràfiques al Parc de Nadal

RECOLLIDA DE PAQUETS
DIES 3 I EL 4 DE GENER A L’ESCOLA, 
DE 10 A 12 H I DE 16 A 20 H

L’AGENDA desembre 2019 i gener 2020



VENDA D'ENTRADES:
DEL 2 AL 20 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

1R PLAT
-Cava  benviguda

-Gotet de mousse de ceps, foie i gelé trufa
-Gyoza de llangostins amb salsa d’ostres

-Focaccia de verdures amb cruixent 
de pernill ibèric 

-Empanada gallega

2N  PLAT
-Amanida de foie amb confitura de gerds, 
ceba, caramel·litzada , gamba vermella i 

torradetes
-Medallons de vedella confitats amb salsa de 

vermut Yzaguirre i guarnició del xef 

POSTRE
-Tarta tatin amb cremós de xocolata 

BEGUDES
-Aigua, cafè, gotes de licor i pa 
-Vi blanc de blancs de Grimau

-Vi Negre Criança rubicundus de Grimau
-Cava Grimau Brut Nature

-Raïm de la sort , torrons i neules 

Menú  

Únicament cotilló:
Adult: 20€ (venda anticipada)

     24€ (el mateix dia)
Amb el carnet PIJ: 14€

Infantil: (menors de  14 anys) 6€
 

-Macarrons bolonyesa
-Pollastre amb patates

-Pastís de xocolata
-Refrescos + cotilló 

Menú infantil  

LA CANONJA
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I  VECIANA

BALL AMB WELCOME BAND

60€

20€

SOPAR A LES
9 DEL VESPRE

COTILLÓ A 
2/4 DE 12 DE LA NIT

(AFORAMENT LIMITAT)

REVETLLA CAP D’ANY

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

El cotilló inclou: Bossa cotilló, raïm de la 
sort, una consumició al bar o una ampolla 

de cava per cada dos tiquets, coca amb 
xocolata desfeta a la matinada.

(NO INCLOU RESERVA DE TAULA). 

http://www.lacanonja.cat

