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OFICINES
Carrer Raval, 11  977 543 489
 De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h
Tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19 h
Setmana Santa, agost i període de Nadal:
Tardes tancat
 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 489l matí,

SERVEIS SOCIALS

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

dres de 9 a 13 h 
 ssocials@lacanonja.cat

SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
  Carrer Raval, 8   977 194 720
 Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita 

prèvia)   ocupaciopromocio@lacanonja.cat

LLAR DE JUBILATS
 

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU  
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
  977 546 100
Informació  al carrer Raval, 8

   ssocials@lacanonja.cat

CENTRE OBERT DE LA CANONJA

  Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
 977 545 018 - 620 278 102
 centreobert@lacanonja.cat

BANC DEL TEMPS
 Gestora de la secretaria: Pilar Orellana
 bancdeltemps@lacanonja.cat
 646 745 673

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 7 a 22.15 h. Dissabtes: de 9 a 20 h.

 poliesportiu@lacanonja.cat

ESCOLA D’ADULTS
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)

696 157 973

 

 Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 13 h.

 escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
BIBLIOTECA PÚBLICA

 P

Horari d'estiu fins el 12 de setembre:
matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
 i les tardes de dilluns de 16 a 20 h. Agost tancat 

Horari d'estiu fins el 12 de setembre:
matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h

laça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)

 977 545 308

  

 biblioteca@lacanonja.cat
pcultura@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

 jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE

 Carrer Raval, 25  977 194 039 - 625 063 133

 joventut@lacanonja.cat    Pij la Canonja

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 Tarragona
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

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

Més info:
 emtanemambtu.cat   emt@emt.tarragona.cat
 900 365 114

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.
Diumenge: de 9 a 15 h
 637 262 759

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

 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

Els horaris dels serveis municipals es poden veure afectats degut a la Covid-19

(Els horaris poden variar amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19. Consulteu les xarxes socials del 
Poliesportiu)

TANCAT PROVISIONALMENT AMB MOTIU DE LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19.

(Els horaris poden variar amb motiu de la 
pandèmia de la COVID-19)

El futur no és el 
que somies,
sinó el que fas.
Més informació a wecreatechemistry.com
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Fa uns mesos que es parla molt de l’hidrogen verd com el gran fu-
tur del nostre territori. El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
s’han començat a moure en els darrers mesos per transformar la 
demarcació durant la propera dècada a nivell industrial i social. Un 
centenar d’institucions ja s’han unit al voltant de la Plataforma Hi-
drogen Verd Catalunya Sud, que lidera la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). L’objectiu és captar diners dels fons Next Generation EU per 
convertir la regió en una Vall de l’Hidrogen. Això ha de permetre la 
renovació de la indústria petroquímica, mantenir milers de llocs de 
treball i assegurar la transició energètica un cop s’acabi la vida útil 
de les centrals nuclears.

Però per aconseguir aquest hidrogen hem d’experimentar una trans-
formació energètica de primer ordre. Per entendre tot això primer cal 
saber què és l’hidrogen verd. 

L’hidrogen és un vector energètic, és a dir, una substància que em-
magatzema energia per deixar-la anar de manera controlada quan 
es vulgui. Fa dècades que s’utilitza, especialment a la indústria quí-
mica. Per obtenir-lo tan sols cal trencar per la meitat una molècula 
d’aigua (H2O) mitjançant un procés anomenat electròlisi, aconse-
guint hidrogen i oxigen. Per fer l’electròlisi cal energia, així doncs, si 
es fa amb combustibles fòssils es considera hidrogen gris, i si es fa 
amb renovables, hidrogen verd. 

D’aquesta manera, per substituir els combustibles fòssils caldrà 
energia verda, principalment a partir de plantes eòliques o fotovol-
taiques i panells solars. Això suposa un “gran repte” per la regió per-
què haurà de construir instal·lacions d’energies renovables. Aquesta 
construcció massiva ja fa temps que desperta animadversió al te-
rritori. Alguns ajuntaments fins i tot han decidit suspendre tempo-
ralment l’atorgament de llicències de plantes eòliques per l’impacte 
mediambiental i paisatgístic que suposen, però si no ens posem les 
piles en aquest sentit l’hidrogen continuarà sent gris en lloc de verd.

Per incentivar el canvi de model i la transició energètica les adminis-
tracions públiques aportarem subvencions, però les empreses també 
hauran d’invertir-hi. Ja coneixem la tecnologia, però cal més investi-
gació per fer-la més eficient i barata.

Per crear la Vall de l’Hidrogen s’estima que caldran uns 6.000 milions 
d’euros durant els propers deu anys. Cal desenvolupar la generació 
d’energies renovables, crear tota la xarxa de distribució de l’hidrogen, 
potenciar la investigació i adquirir tecnologia de tot tipus. Tenim un 
gran repte al Camp de Tarragona i l’hem d’aprofitar, perquè si no ens 
passaran per davant altres comunitats de la resta d’Espanya.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

L’hidrogen verd, un repte de futur

Serveis 2

Editorial 3

Ha estat notícia 4-8

Actualitat 9-11

Serà notícia 12-15

Portaveus municipals 16 i 17 
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Un any més el Casal d’Estiu ha portat alegria a la Canonja, energia i aven-
tura a 287 infants que han passat pel casal durant els mesos de juny, juliol 
i agost.
Enguany, tal i com ja es va fer l’any passat, els infants des de P3 fins a 6è de 
primària, s’han dividit en unitats de convivència de deu infants i un moni-
torper poder realitzar durant la setmana o quinzena les diferents activitats 
amb totes les mesures de seguretat i prevenció.

Aquest estiu el centre d’interès ha consistit a descobrir la Canonja des de 
diferents punts de vista, on els “Petits” (de 3 a 5 anys) han treballat la natu-
ra, la sostenibilitat i els espais verds del poble, els “Grans” (de 5 a 10 anys) 
han viscut una experiència dins de l’agència de viatges on han conegut els 
racons del poble i els “Més Estiu” (de 10 a 12 anys) han conegut el poble a 
través de les diferents èpoques.

A més a més d’aquestes activitats, els infants també han pogut gaudir de 
sortides a la piscina, jocs d’aigua, tallers de les emocions, cinema, gimcanes, 
jocs esportius i dinàmiques de grup, piscina, jocs d’aigua i moltes activitats 
més. A causa de la Covid-19 no s’han pogut dur a terme les activitats comu-
nitàries, però esperem que l’any vinent es puguin recuperar.

És per això que podem dir que és possible fer un Casal d’Estiu segur i amb 
totes les mesures de seguretat, i que a la vegada sigui un lloc perquè els 
infants gaudeixin, es diverteixin i passin un estiu carregat de noves expe-
riències.

Un Casal d’Estiu descobrint la 
Canonja

Evelyn Segura ens ha apropat 
encara més als animals del 
nostre entorn
El dissabte 12 de juny, en el marc de les jornades Ecoverd sobre el medi 
ambient i la vida saludable, la biòloga i comunicadora científica Evelyn Se-
gura, presentadora del programa ¡Qué animal! de La2 i col·laboradora del 
magazín matinal Aruser@s de La Sexta, va oferir una xerrada al Castell de 
Masricart. Amb el títol “Biodiversitat km0”, Evelyn Segura va explicar his-
tòries fascinants i curiositats increïbles sobre els animals que sovint trobem 
al nostre entorn. Una manera divertida de conèixer els aspectes científics 
dels animals que tenim més a la vora. Com que vivim en una zona rodejada 
de mar i muntanya, la biòloga va tocar tots els àmbits, sense oblidar els 

aquàtics i fent participar al públic mitjançant 
l’experimentació. Tot, explicat de manera molt 
rigorosa però també amena.

La popular biòloga admet que sovint tenim 
més informació sobre la fauna més llunyana o 
exòtica que la que ens és més propera, i adver-
teix de la importància de conèixer les espècies 
que conviuen amb nosaltres: «La biodiversitat 
del nostre entorn està molt relacionada amb 
nosaltres i a la inversa i, per tant, és important 
conèixer els animals i tenir-los presents cada 
vegada que fem una acció, perquè al final tots 
estem connectats. És una qüestió d’altruisme i 
d’harmonia en la convivència», subratlla.

L’Estiu Actiu tanca la desena 
edició pensant ja en celebrar 
la següent
L’Estiu Actiu és un programa impulsat per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja que enguany ha celebrat la desena edició amb 
un total de noranta inscripcions distribuïdes entre les quatre setmanes que 
té de durada.

Aquesta edició, degut a les circumstàncies actuals, ha estat diferent i s’han 
hagut d’adaptar les activitats a les mesures sanitàries i preventives contra 
la COVID 19. Això, però, no ha frenat a l’equip educatiu que està al cap da-
vant d’aquestes jornades i que ha dissenyat una sèrie d’activitats perquè el 
jovent hagi pogut gaudir de tot un mes de juliol ben Actiu. Els carrers s’han 
omplert de samarretes de color lila i de joves que amb il·lusió i motivació 
han participat de manera activa de les 
diferents activitats. S’han fet sortides a 
la platja en bicicleta, gimcanes de tota 
mena, jocs, jocs d’aigua, rutes en btt, 
piscina, esports, la “mítica” activitat 
de “panxing” i sortides extraordinàries 
com al Salting i l’Aquópolis.

L’Estiu Actiu ha realitzat el tancament 
de la desena edició amb molt bon sabor 
de boca, desitjant que la propera edició 
es dugui a terme dins la desitjada “nor-
malitat” i engegar i festejar l’Estiu Actiu 
número 10+1. 



5

L’Institut Collblanc ha rebut la Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat 
(prova de selectivitat) que se li atorga als estudiants de Batxillerat de Ca-
talunya que han obtingut molt bons resultats en la fase general. La coor-
dinadora de les PAU a Catalunya, Pilar Gómez, ha fet arribar al centre una 
felicitació a tot l’equip docent de l’institut “perquè un resultat d’excel·lència 
com aquest, sens dubte, reflecteix la dedicació i constància de tot un equip 
de professorat en el desenvolupament d’una tasca formativa duta a terme 
amb rigor i eficàcia, fins i tot quan les circumstàncies no són prou favorables 
com les que hem viscut aquests darrers anys”.

Precisament els alumnes canongins Roger Salla Sendra i Joan Lara Formoso 
han estat els estudiants del Collblanc que han rebut aquesta distinció i han 
volgut expressar en un comunicat al centre el seu agraïment per la formació 
i educació rebuda al llarg dels últims 6 anys: 

“6 cursos després toca acomiadar-se de l’institut, dels companys i dels pro-
fessors. Sis anys en els quals m’he pogut formar tant en l’àmbit acadèmic 
com personal. Puc dir que estic molt content amb els resultats obtinguts, i 
aquests són, sens dubte, resultat del treball de professors i del bon ambient 
amb els altres alumnes. El curs vinent cursaré el grau d’Enginyeria Mate-
màtica i Física a la Universitat Rovira i Virgili, on espero poder aplicar els 
coneixements que he obtingut durant la meva etapa a l’institut. Fins aviat 
Institut Collblanc!” (ROGER SALLA)

 “Se’m fa estrany no haver de tornar a l’institut després de llargs 6 anys estu-
diant al Collblanc. Aquests anys m’han fet la persona que sóc avui dia, i estic 
molt content d’haver sortit amb molts bons resultats cara al futur. Sento que 
m’han preparat molt bé per afrontar la vida com a estudiant i com a persona, 
tot i que hi ha hagut moments bastant difícils. Aquest curs començo un do-
ble grau de enginyeria de telecomunicacions i informàtica a l’Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i si algun dia aconsegueixo arribar lluny, haurà sigut 
en gran part gràcies al professorat i els meus companys de l’IES Collblanc. 
Mai els oblidaré!” (JOAN LARA)

Des de l’Institut Collblanc felicitem especialment a aquests alumnes i  a tota 
la resta d’alumnat de la seva promoció, per l’esforç, dedicació i els grans 
valors que han representat tots aquests anys i que han donat fruit al gran 
èxit obtingut, del qual n’estem molt orgullosos i els desitgem molta sort en 
aquest nou camí.

Institut Collblanc

Els cent vint metres de mur de l’avinguda Collblanc ja llueixen decorats amb 
elements propis del nostre municipi fruit d’una proposta que els tres artis-
tes de l’Associació Cultural 27.7 Artgroup, Miki Pérez, Leim i David Martínez 
van fer a l’Ajuntament de la Canonja. El primer tinent d’alcalde i regidor 
de Cultura, Salvador Ferré Budesca explica que “tot va sorgir a partir de 
la proposta dels artistes, que ja havien fet un mural al parc del costat de 
l’escola, i ens van proposar fer un treball similar en aquest mur” i detalla que 
“la idea era que, si en l’anterior mur vam plasmar un paisatge del poble, en 
aquest s’hi poguessin veure elements festius, populars, edificis emblemàtics, 
actes culturals o fins i tot algun canongí, com l’escultor Salvador Marto-
rell”. Així doncs al mural hi llueixen elements, persones, espais i actes tan 
diversos com els Diables de la Canonja, els Gegants i el Mico, els Grallers, el 
rom cremat del dia de les havaneres, l’actuació castellera de la Festa Major 
d’estiu, la multitud celebrant el 15 d’abril del 2010, les dues esglésies del 
poble, l’edifici Època, la façana de l’Ajuntament, el mamut... fins i tot algun 
element del polígon petroquímic i les roselles del camp.

Gràcies al fons fotogràfic de l’Ajuntament el tres artistes van poder fer una 
selecció d’imatges per iniciar el procés artístic. Un cop acordats els con-
tinguts, van projectar les imatges sobre el mur prèviament blanquejat per 
tal de marcar-ne les siluetes. Però aquest mural no és un simple àlbum de 
fotos, té un aspecte modern amb transicions entre els dibuixos que, com 
explica Miki Pérez, “junt amb les gammes cromàtiques que hem escollit, 
acaba donant la sensació que les imatges surten cap enfora, amb un efecte 
molt impactant”. El treball s’ha fet a partir d’una tècnica mixta, amb pintura 
plàstica i acrílica, i esprais.

Alumnat de l’Institut Collblanc: 
resultats satisfactoris a la 
Prova d’Accés a la Universitat

Un mural gegant vesteix cent 
vint metres de mur amb elements 
característics de la Canonja
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Novament, amb la voluntat de portar a terme un programa d’actuacions 
variat i de qualitat, s’han celebrat el seguit d’actes que s’agrupen sota el 
nom genèric de “Surt a la Fresca”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Canonja posa a disposició de canon-
gins i canongines, però també de gent vinguda de fora-vila, una manera 
agradable de sortir els divendres de juliol a la nit. Enguany, amb gran èxit de 
públic, s’ha pogut gaudir d’humor i màgia, música clàssica, jazz i la combi-
nació de musica i poesia, que amb la presència de Joan Isaac i Carme Sansa, 
va encetar el conjunt d’activitats.

L’espai, l’hort del mas de l’abeurador, ha contribuït novament a l’èxit dels 
espectacles que, un any més, s’han dut a terme amb les mesures de segure-
tat que ha anat marcant la normativa vigent en cada moment.

Podem parlar que a la Canonja comptem amb un festival d’estiu plenament 
consolidat que, malgrat les restriccions de la pandèmia, ha aconseguit so-
breviure demostrant que la cultura és un espai necessari.

La Canonja ha tornat a ser el centre d’interès del crèdit de síntesi de 1r 
d’ESO de l’Institut Collblanc. L’alumnat de 1r d’ESO va dedicar la segona 
setmana de juny a conèixer el nostre poble ben a fons des de les diferents 
matèries. Degut a les circumstàncies actuals, l’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, i el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré Budesca, van fer una 
xerrada per videoconferència amb tot l’alumnat per tal d’explicar-los-hi la 
història del poble, els seus espais històrics, els fills il·lustres, etc. i poder 
respondre als dubtes i curiositats que els estudiants poguessin tenir.

Els dies 8, 9 i 10 de juny, repartits en diferents grups, les classes de 1r d’ESO 
van anar a la Biblioteca Pública de la Canonja per tal que la responsable 
de l’espai, la Maria Pineda, els hi expliqués el funcionament i els diferents 
serveis que s’ofereixen a la biblioteca. També van aprendre a moure-s’hi i 
a trobar els llibres del seu interès realitzant una activitat entretinguda. I a 
l’acabar la visita tots els interessats i interessades van marxar amb el full 
d’inscripció per tal de fer-se el carnet.

Cultura segura i de qualitat 
amb el Surt a la Fresca

L’alumnat de 1r d’ESO 
descobreix la Canonja amb el 
crèdit de síntesi

Noves incorporacions al cos 
de la Guàrdia Municipal
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la regidora de Seguretat Ciutadana, 
Lucía López, han rebut aquesta setmana a dos nous agents del cos de la 
Guàrdia Municipal. Amb aquestes noves incorporacions s’ha augmentat el 
personal de vigilants municipals que treballen per protegir a la ciutadania 
de la Canonja, minimitzant els riscos i l’existència de problemes de segure-
tat així com garantint el benestar i la convivència de la comunitat. La idea, 
des d’aquesta regidoria, és continuar incrementant la plantilla i oferir un 
servei de qualitat, les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana.

Els Pressupostos Participatius 
2021-2022 reben 64 
propostes ciutadanes
La cinquena edició dels Pressupostos Participatius tanca la fase de fer pro-
postes d’inversió per part de la ciutadania amb un total de seixanta-quatre 
respostes rebudes, a través de la plataforma online i en paper, sis d’elles 
repetides. Així doncs, durant els propers mesos els serveis tècnics i jurídics 
de l’Ajuntament procediran a la validació d’aquestes propostes per tal de 
que el dia 15 d’octubre pugui obrir-se el període de votació popular.
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La revetlla de Sant Joan se 
celebra amb espectacle de foc
Aquest any es va tornar a celebrar, tot i que d’una manera diferent, la re-
vetlla de Sant Joan a la Canonja. Com cada any, el Motor Club la Canonja va 
anar a Reus a buscar la Flama del Canigó però aquest cop la va passejar pels 
diferents carrers del poble. I com que les mesures de seguretat per fer front 
a la pandèmia no permetien organitzar el sopar pícnic, els Diables de la Ca-
nonja van oferir un espectacle parlat de foc i llum a la plaça de Catalunya.
 
Gràcies a les dues entitats, a la Guàrdia Municipal i a Protecció Civil la Ca-
nonja vam poder tornar a celebrar la nit més curta de l’any i l’arribada del 
solstici d’estiu amb total seguretat.

Més d’una seixantena de 
vehicles són beneïts per Sant 
Cristòfol
El diumenge 11 de juliol, organitzat pel Motor Club la Canonja amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, més d’una seixantena de ve-
hicles, de dues i de quatre rodes, es van trobar a la plaça Ernest Lluch per 
anar junts al replà de l’Església. Un cop allí el Rector de la Parròquia de Sant 
Sebastià, Joan Miquel Bravo Alarcón, va beneir els vehicles en honor a Sant 
Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels viatgers.

El Ple municipal de juliol 
aprova el DUPROCIM 
El ple de l’Ajuntament celebrat el passat 29 de juliol va aprovar el nou Do-
cument únic de Protecció Civil municipal actualitzat i que tindrà una vali-
desa de quatre anys. El DUPROCIM, com s’anomena de manera abreujada, 
és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un 
municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i 
els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència 
del municipi,  garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema 
autonòmic de protecció civil.

Degut a que la Canonja és una població afectada per diferents riscos defi-
nits com a riscos territorials i riscos especials segons el Mapa de Protecció 
Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament ha d’elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal. 
Cal destacar que s’han inclòs els riscos territorials, i els riscos forestals, 
d’inundacions, químic, transport de mercaderies perilloses, radiològic, ae-
ronàutic, sísmic, nevades i ventades.

En l’àmbit econòmic i financer es va aprovar el compte general de l’exercici 
2020, així com la modificació de crèdit número 6 del pressupost municipal 
en la que s’habiliten noves partides per l’adquisició de diverses finques per a 
l’execució de diversos projectes i se suplementa la partida per la reforma del 
Centre cívic de plaça Catalunya.

També es va aprovar la designació de les dues festes locals per a l’any 2022 
que seran el 20 de gener i el 16 d’agost.

Com a punt destacat, el ple va prendre coneixement de la re-
núncia al càrrec del regidor Oriol Olivé Barberà del Grup Muni-
cipal de Som Poble-Amunt.

La sessió del ple va finalitzar donant resposta a diferents precs i preguntes 
dels grups de l’oposició.

Les gravacions de les sessions plenàries es poden veure al canal de Youtube 
de l’Ajuntament i les actes es poden consultar a l’apartat de Transparència 
de la Seu Electrónica una vegada aprovades en la sessió posterior.

CANAL DE 
YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCw63Iu87vYCf_P17E9EyFIw/featured
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La campanya “Rasca i Guanya 
a la Canonja” finalitza amb 
el sorteig de 5 premis de 100 
euros
El passat 6 de juny va finalitzar la campanya “Rasca i Guanya a la Canonja” 
que ha dut a terme l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la 
Canonja, amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona per dinamitzar 
i promocionar el comerç local. Durant 10 dies, els establiments adherits 
a la campanya lliuraven targetons per cada 10 euros de compra mínima. 
Aquests podien estar premiats amb 5 o 10 euros, que s’havien de gastar 
en el mateix establiment i en el moment de la compra. Les butlletes no 
premiades van participar en un sorteig de 5 premis per valor de 100 euros 
cadascun. La campanya ha distribuït 15.000 € en premis.

Al sorteig hi van assistir cinc comerciants d’establiments que han format 
part de la campanya, el primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré i un re-
presentant de la Cambra de Tarragona. També hi va ser present el tècnic 
d’administració general de l’Ajuntament que va aixecar acta del resultat 
del sorteig. Cada premiat va rebre 10 vals de 10 euros per poder gastar en 
qualsevol dels establiments que van participar en aquesta campanya.

Els premiats foren: Jaume Marí, Juan Carlos Díaz Guerrero, Isabel M. Do-
mínguez Páez, Dolores Fernández Langa i Gabriel González Benítez.

La regidora d’Acció Social i 
Ciutadania visita la Fundació 
Topromi
La regidora d’Acció Social i Ciutadania, Paqui Márquez, va visitar aquest juliol 
la Fundació Topromi i es va reunir amb la nova directora Eva Calvés. El motiu 
de la trobada era conèixer de primera mà els projectes que ha dut a terme 
la fundació amb la subvenció que els hi atorga l’Ajuntament de la Canonja 
de forma anual.

La subvenció del 2020 va anar destinada plenament a un projecte de trans-
formació digital de les activitats del Centre Ocupacional. “Vam dotar el cen-
tre d’aparells electrònics, principalment tauletes i portàtils, que ens han anat 
molt bé per trencar els grups bombolla i per poder fer comunitat entre els 
usuaris. També hem fet seguiment amb els que han estat confinats i fem el 
“bon dia” amb tots els grups”, ens explica la directora Eva Calvés.

La regidora va visitar l’hort terapèutic que s’ha fet amb taules de fusta per-
què sigui accessible a tothom i inclou verdures ecològiques de temporada i 
herbes aromàtiques. Aquest és el projecte que han desenvolupat amb la sub-
venció del 2021 i ara de cara al futur contemplen obrir el centre a la població 
de la Canonja. “Volem fer comunitat amb l’IES, amb el col·lectiu de la gent 
gran...”, comenta Eva Calvés.

Visites al refugi de la 
guerra civil
El refugi de la plaça de la O ha estat visitat durant l’any per diferents escoles. 
Alumnes del col·legi Aura i de l’Institut Collblanc s’hi van apropar durant el 
mes de juny.

El dissabte 3 de juliol es va reobrir per tal que els nostres convilatans po-
guessin accedir-hi i d’aquesta manera recordar, a través de la informació 
dels panells explicatius i el recorregut pel refugi, un retall de la memòria del 
nostre poble que resta emmarcat en aquest element patrimonial.

Posteriorment, entre les activitats del casal d’estiu, també es va incloure una 
visita explicativa al refugi que va despertar molt d’interès entre els nens i 
nenes.
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Novament ens toca viure la in-
certesa davant de la Festa Major 
d’Estiu.

Els darrers rebrots de la pandè-
mia, que també han afectat al 
nostres convilatans, ens obliguen 
més que mai a actuar amb res-
ponsabilitat i a respondre escru-
polosament a la normativa que 
en cada moment estigui vigent.
Des de la finalització de la Fes-
ta Major de l’any 2020 hem es-
tat treballant i construint amb 
il·lusió la Festa d’enguany amb el 
convenciment que amb la nostra
feina i la de les entitats del segui-

ci popular, podríem superar l’escull que significa el coronavirus, espe-
cialment per a les activitats de cultura tradicional i popular.

Tot i així, la complexitat que significa la organització de la Festa Ma-
jor, limita la capacitat de transformació dels actes, espais, horaris i 
aforaments de tal manera que es facin compatibles amb la seguretat, 
la comoditat i la diversió que en tot moment desitgem des d’aquesta 
regidoria.

Malgrat tot, demanem a tots els canongins i canongines que enca-
reu aquests dies que falten fins la Festa Major amb optimisme i que 
estigueu atents a qualsevol possibilitat de canvis de darrera hora que 
s’aniran anunciant per tots els mitjans al nostre abast.

Comptem novament amb la plataforma “Codetickets” per tal de facili-
tar la reserva d’invitacions als actes, i, com no pot ser d’altra manera, 
estem adoptant totes les mesures que ens marquen les disposicions i 
recomanacions de les autoritats sanitàries i de Protecció civil, en tot 
moment.

Finalment, des de l’Ajuntament de la Canonja, us volem demanar que 
sigui quin sigui el format final de la festa, la gaudiu amb responsabi-
litat.

Glòria Virgili Gispert
Regidora de Festes de l’Ajuntament de la Canonja

Aleix Mañé Sáez, ballarí i coreògraf ca-
nongí, va començar els seus estudis de 
ben jove al centre oficial de dansa Ar-
temis. Després d’estar-hi quatre cursos, 
l’any 2001 i amb només quinze anys, va 
ingressar a l’Institut del Teatre de Bar-
celona i, al cap de dos cursos d’estudis, 
Mañé va rebre la beca internacional 
Roseta Mauri, que el va dur al Real 
Conservatorio Profesional de Danza de 
Madrid, on va continuar la formació.

L’any 2005 participa com a solista a la 
producció Blancaneus, de Ricard Cué, 

amb Tamara Rojo com a ballarina convidada. El 2006 guanya el primer 
premi al Concurso de Danza de Castellón i aconsegueix una beca per al 
Nederlands Dans Theater II on s’incorpora com a aprenent. El mateix any, 
treballa amb la Nafas Dance Company, dirigida por Patrick de Bana per, a 
continuació, al setembre del mateix 2006, ingressar a la Compañía Nacio-
nal de Danza 2 i posteriorment ascendeix a la Compañía Nacional de Danza 
sota la direcció de Nacho Duato.

L’any 2013 és ascendit a solista sota la direcció de José Carlos Martínez. 
Des de llavors ha ballat papers destacats en peces de diferents coreògrafs 
com William Forsythe, Jirí Kylián, Mats Ek, Johan Inger, Nacho Duato, Ohad 
Naharin, Itzik Galili, Marcos Morau, Juanjo Arques, Sharon Fridman, etc. El 
2013 estrena el paper de Romeo a Romeo & Julieta, de Goyo Montero. Com 
a coreògraf destaca la seva peça SelF amb la que guanya el primer premi 
de l’”Emerging Dancer” de l’English National Ballet en el Salder’s Wells de 
Londres i altres peces per a gales internacionals como CaminO o NinU. Des 
de 2010 imparteix diferents workshops de Duato, i els seus propis treballs.
La Compañía Nacional de Danza ha estat el que sens dubte ha mar-
cat la seva carrera professional. Seria impossible enumerar la quantitat 
d’escenaris i de països on l’Aleix ha pogut deixar-hi marca amb la seva 
dansa, sumant aplaudiments arreu del món. 

Al setembre del 2018, als 32 anys, pren la decisió de començar la seva 
carrera com a freelance i aconsegueix el primer premi amb l’estrena de 
la seva obra “ExiliO” amb la companyia americana Milwaukee Ballet a la 
“Genesis Coreographic Competition” el febrer del 2019. El febrer de 2020 
crea “SixthBreatH” per a Milwaukee Ballet. I actualment segueix participant 
a gales com a ballarí convidat i desenvolupant la seva faceta de coreògraf 
i assistent de Duato a diferents companyies i conservatoris de dansa, així 
com a ballarí solista de la Compañía Nacional de Danza.

Treballem per la Festa El ballarí i coreògraf, Aleix 
Mañé, pregoner de la Festa

El dia 6 d’agost, sota el títol “Expedició Mamut”, el Ball de Diables i l’Ajuntament de la Canonja, amb la 
col·laboració de Grup de Teatre Camàndules, han organitzat l’acte de presentació de la nova bèstia de 
foc canongina, el Mamut. La bèstia representa l’animal prehistòric que gràcies a les restes arqueolò-
giques trobades al jaciment del Barranc de la Boella ja s’ha convertit en un símbol al nostre municipi. 

A l’acte hi assistirà també l’artista i escultora, Dolors Sans i Osete, encarregada de dissenyar i materia-
litzar el Mamut. Dolors Sans, de Vilafranca del Penedès, suma més de trenta anys d’experiència profes-
sional en el disseny i construcció d’imatgeria festiva. El nou mamut de la Canonja pesa 45 quilos, i està 
fet de fibra de vidre (resina de polièster) i les potes i els suports dels portadors són d’alumini. Disposa 
de nou punts de foc distribuïts entre els ullals, les orelles i la cua.

La construcció d’aquesta nova bèstia de foc, s’ha fet realitat gràcies a l’edició de l’any 2019 dels Pres-
supostos Participatius de la Canonja, ja que va esdevenir una de les propostes guanyadores. 

La Canonja ja té nova bèstia de foc:
el Mamut
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La Fundació Topromi ha 
dissenyat la imatge de la 
Festa amb els gegants com a 
protagonistes

La Fundació Topromi ha estat la guanyadora del concurs de disseny de 
la imatge de la Festa Major d’estiu 2021 amb un disseny fresc i desen-
fadat amb el gegants Bià i Esperança com a protagonistes. El jurat ha 
valorat molt positivament la seva qualitat artística i la seva expressi-
vitat incorporant els elements festius de la festa major de la Canonja. 
També vol agrair la participació a tots i totes les concursants, vuit en 
total, que han posat en valor aquest primer concurs de la imatge de la 
festa i que han fet més difícil la decisió del jurat.

“La Fundació Topromi és una entitat de la Fundació Catalunya La Pe-
drera, que treballa per a la integració social i laboral de les persones 
amb discapacitat i per a la inserció sociolaboral de persones en risc 
d’exclusió social. Una de les accions orientades al desenvolupament de 
la creativitat de les persones amb discapacitat que atenem és l’Estudi 
Creatiu i de Disseny, que portem a terme juntament amb El Far Coo-
peratiu. 

Amb aquesta iniciativa treballem a partir de la passió i la capacitat 
de cadascuna de les persones que en formem part, oferint serveis de 
disseny gràfic a qualsevol organització, amb un estil propi i molt ca-
racterístic. Treballem, setmanalment, diferents tècniques artístiques: 
pintura, dibuix, collage, estampació, etc. que afavoreixen al desenvo-
lupament d’habilitats manuals, cognitives i creatives. L’autenticitat i 
la mirada original que aportem els artistes en cadascun dels treballs 
té com a resultat un disseny únic i exclusiu que afavoreix la trans-
formació social com el disseny de la imatge gràfica de la Festa Major 
d’enguany! 

En aquesta ocasió en concret ens vam centrar en dibuixar elements 
de la Festa Major del nostre poble, pensant en els gegants com els 
protagonistes d’aquestes festes!”. Fundació Topromi i El Far Cooperatiu

 

Venda de samarretes
La venda de samarretes de la Festa Major 
d’enguany anirà a càrrec de l’entitat
canongina Amics dels Gegants i 
Grallers de l’Orfeó Canongí.

Els horaris i llocs de venda de les 
samarretes són els següents:

• Dijous 5 d’agost: a partir de les 19 h a la plaça del Castell
• Divendres 6 d’agost: a les 21 h a la plaça de Catalunya
• Diumenge 8 d’agost: a les 20 h a la plaça de Catalunya
• Dijous 12 d’agost: a les 22.30 h a la plaça de Catalunya
• Divendres 13 d’agost: a les 19 h a la Rambla 15 d’abril
• Diumenge 15 d’agost: a partir de les 10.30 h,
    a la plaça del Mestre Gols, cantonada Raval

Com puc obtenir una invitació?

Tots els actes precisen invitació prèvia excepte els concerts de migdia, la 
Tanda de lluïment del Seguici Popular i la cobla.

Per gaudir del conjunt d’actes centrals de la Festa Major, que se celebren 
el dia 13 d’agost a la Rambla 15 d’abril, es necessita una única invitació.

Les invitacions s’hauran de demanar online a través d’aquesta pàgina web:
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentcanonja

Les invitacions es posaran a disposició del 
públic a partir del dia 3 d’agost.

Cal agafar invitació a partir dels 2 anys d’edat.

Totes les invitacions seran nominals.

En el moment de fer la sol·licitud d’invitació caldrà indicar algunes dades 
personals. Entre elles, el telèfon mòbil.

Es limitarà el màxim d’invitacions a obtenir. Aquesta dada serà en fun-
ció de les característiques dels diferents actes. Tots els actes tenen 
l’aforament limitat.

És important disposar de correu electrònic ja que les invitacions 
s’enviaran per correu electrònic a la persona que faci la comanda.

Mentre hagi aforament es mantindrà operativa l’assignació d’espais fins 
a mitja hora abans de l’inici de l’acte.

I si no disposo de correu electrònic o connexió a internet?

Tot i que es recomana obtenir les invitacions a través del web, 
l’Ajuntament de la Canonja posarà a disposició un servei d’informació i 
obtenció d’invitacions al Castell de Masricart. 

Aquest servei estarà obert els dies  3, 4, 5, i 6 al matí de 9 a 1 i el dia 9 de 
4 de la tarda a 8 del vespre.

Els requisits per obtenir les invitacions en aquest servei són idèntics a si 
s’obtenen a través del web.

PREU

5€

INVITACIONS

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentcanonja
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Banda Orquesta Neón 

Grup de versions i show per a tots els públics. Ofereixen un espectacle 
de llarga durada amb totes les versions que et puguis imaginar.  El seu 
repertori comprèn des dels millors temes mítics de disco dels 80’ s fins 
al reggaeton més actual passant per la millor rumba i rock de tots els 
temps.

Concert La Loca Histeria

Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de vuit peculiars i 
entranyables personatges que recorren tota la geografia mundial per sub-
ministrar una dosi de cura anti-estrès a tot ésser que assisteixi als seus 
eixelebrats shows, on reinterpreten amb gran classe els hits més trenca-
pistes de tots els temps. A escena, despleguen un espectacle circense que 
sedueix des del primer moment al públic de totes les edats.

Versions x xics

Grup de versions que fa un espectacle musical dirigit al públic familiar. 
Per mitjà d’una posada en escena teatral, fan un repàs de les principals 
cançons que escolten actualment els nens, nenes i el públic familiar en 
general.  

Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Costa Brava

El concert és la part més completa i complexa del seu espectacle, acon-
seguint una unió perfecta entre música i escenografia, sense descuidar 
cap dels aspectes indispensables com són la música, la dansa i el vestuari. 
Ens convidem a fer un viatge arreu de diferents països, músiques i danses 
i estils. Un viatge en el que podrem gaudir de tot tipus d´estils, des del 
musical, l’òpera, la revista...

Cantada d’havaneres amb Neus Mar

Neus Mar, una de les poques veus femenines solistes d’aquest gène-
re, ens ofereix una manera  d’interpretar, de connectar amb el públic, 
d’entendre i de sentir l’havanera que fuig dels estereotips tradicionals. 
Ofereix un repertori  amb temes propis, cançó mediterrània i gèneres 
habituals del cant de taverna.

La Festa Major 
d’estiu està plena 
d’actes musicals i
a continuació te’n
presentem un 
tastet:

http://rockperxics.com/
http://www.lalocahisteria.com/?lang=ca
https://www.neusmar.net/havaneres-en-femen%C3%AD/
https://www.orquestracostabrava.com/ca/events.html
https://www.youtube.com/channel/UC8EgQzp733Go-yRbPKR3FHg
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Les obres de l’Orfeó Canongí 
avancen a bon ritme
Les obres de rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí avancen a bon 
ritme. En les últimes setmanes s’han acabat totes les feines d’estructura i 
ara s’estan acabant d’executar els treballs de les cobertes. A finals de juliol, 
ja s’han iniciat els treballs dels capítols de les instal·lacions, els quals tenen 
un pes molt important dins del cost global de l’obra, per la complexitat del 
propi edifici. Els contractes de les butaques i del equipament de la esceno-
tècnia ja estan adjudicats i s’estan coordinant per executar-se en paral·lel.

Aquestes obres executades per 
l’Ajuntament de la Canonja estan sub-
vencionades per la Diputació de Tarra-
gona, mitjançant resolució adoptada 
en data 19 de juliol de 2019, per import 
de 97.882 euros, d’acord amb les bases 
reguladores de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions del Pla d’Acció 
Municipal 2019.

El Servei d’Ocupació i 
Promoció Econòmica es 
reactiva
El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja 
es reactiva per seguir oferint el seu servei tant als demandants d’ocupació 
com a les empreses. Pels demandants d’ocupació el servei ofereix una 
Borsa de Treball municipal, ofertes de treball de la BT i d’ocupació pública, 
orientació laboral i formativa, informació i formació per a la recerca activa 
de feina, acompanyament durant el procés de selecció, així com cursos 
presencials i online gratuïts. 

Pel que fa a les empreses aquest servei ofereix informació i assessora-
ment, intermediació entre candidats/es i empresa, la Borsa de Treball i les 
subvencions de l’Ajuntament per a noves contractacions i emprenedoria.

L’horari del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica és els dilluns, dime-
cres i divendres de 9 h a 13 h, amb cita prèvia amb la tècnica d’ocupació 

Obres de millora a l’Escola la 
Canonja de cara al nou curs 
Cada estiu, aprofitant les vacances escolars, l’Ajuntament realitza obres de 
manteniment i millora de l’Escola la Canonja. Enguany a més a més dels 
treballs habituals de manteniment com els de pintura i fusteria també es 
duran a terme dues inversions. Una d’elles és la millora del pati infantil que 
es troba a l’interior amb la pavimentació d’una porció amb cautxú, amb un 
pressupost total de 18.816,80 €. L’altra és l’endegament del canal de plu-
vials que recorre el pati de l’escola, que puja a la quantitat de 157.832,40  €.
Aquests treballs d’endegament s’han executat per tal de donar solució al 
problema d’inundacions que els episodis de fortes pluges provocaven al 
pati de l’escola. El sistema de desguàs de les aigües pluvials de la zona dels 
paral·lels estava dissenyat amb un sobreeixidor que abocava les aigües di-
rectament a la superfície del pati i aquestes per gravetat es conduïen fins a 
una riereta aigües avall. Amb l’actuació que s’està executant s’elimina el so-
breeixidor i es condueixen les aigües de forma soterrada, amb un gran canal 
de formigó, fins a la riereta que es troba al vessant sud de l’escola. Tots els 
treballs estan en curs o iniciant-se i no estaran completament acabats fins 
a principis de setembre.

Alba López Martín, al carrer Raval, 8, al primer pis, amb el telèfon 977 194 
720 i el correu electrònic ocupaciopromocio@lacanonja.cat

Més informació a:
https://www.lacanonja.cat/viure-a-la-canonja/ocupacio-1
https://www.lacanonja.cat/borsa-de-treball

SERVEI 
D’OCUPACIÓ

BORSA
TREBALL

https://www.lacanonja.cat/viure-a-la-canonja/ocupacio-1
https://www.lacanonja.cat/borsa-de-treball
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Renovació de la coberta 
del poliesportiu
Durant el mes de juliol s’han substituït les xapes de la coberta del 
poliesportiu, atès els problemes d’infiltracions que la coberta exis-
tent patia. També s’han substituït i revisat les canals perimetrals i 
carener. Les obres s’han hagut d’executar en època estival per no 
interferir en la normal activitat de la pista i per motius de seguretat. 
El cost total de l’obra serà de 42.468,58 €.

L’Ajuntament entrega 
70 ordinadors a l’Escola 
la Canonja gràcies als 
Pressupostos Participatius

El 13 de juliol, el primer tinent d’alcalde i regidor de l’àrea de Participació 
Ciutadana, Salvador Ferré, i la regidora d’Ensenyament, Lucía López, van 
entregar 70 ordinadors a l’Escola la Canonja gràcies al procés de Pres-
supostos Participatius. La renovació de l’equip informàtic de les aules 
de l’escola va ser una de les tres propostes que van sortir escollides en 
l’anterior edició d’aquest procés i avui ja és una realitat. En concret, s’han 
instal·lat 69 ordinadors compactes i un ordinador de torre amb gràfica po-
tent per tal de poder editar vídeos i realitzar altres projectes audiovisuals. 
Dels 69 ordinadors, 24 s’han destinat a renovar l’aula d’informàtica i els 
altres s’han instal·lat a les aules dels diferents cursos per tal de potenciar al 
màxim la funcionalitat de les tauletes electròniques gegants ja instal·lades 
gràcies també als Pressupostos Participatius d’una edició anterior, la de 
l’any 2019.

Obert el termini de sol·licitud 
de les subvencions per sufragar 
la quota a la llar d’infants
El nou curs escolar 2021-22 a la llar d’infants de la Canonja incorpora 
la novetat de la posada en marxa d’una subvenció destinada a sufragar 
el 40% del total de la quota actual a la Fundació Privada Llar d’Infants 
Mare de Déu de l’Esperança, de la que l’Ajuntament n’és un dels patrons. 
El govern municipal, amb la voluntat d’ajudar a les famílies, vol fer arribar 
l’educació, des del primer cicle d’infantil, a tota la societat per afavorir la 
igualtat d’oportunitats.

Les bases reguladores de la subvenció, aprovades en el ple del 25 de març, 
determinen un ajut de 70 € per cada quota mensual en els cas de nens/es 
empadronats al municipi i de 50 € pels no empadronats, matriculats en llars 
d’infants de la Canonja.

Des de mitjans de juny que aquests ajuts ja es poden sol·licitar a la Seu 
Electrònica o bé al Centre Cívic (Plaça Catalunya) i es podran demanar fins i 
tot amb efectes retroactius a 1 de gener d’enguany. En el cas de les quotes 
ja pagades es farà la devolució corresponent a les famílies i en el cas de les 
quotes a satisfer després de la concessió de l’ajut ja només s’haurà de pagar 
a la llar la diferència un cop descomptat l’import de l’ajut.

La regidora d’Educació, Lucía López, ha explicat que “aquest ajut supo-
sarà facilitar l’accés a l’educació des dels primers anys de vida i ajudar a 
moltes famílies que necessiten aquest servei i per altra banda, creiem que 
l’acompanyament pedagògic en el creixement d’un infant és fonamental 
per poder iniciar amb garanties l’educació infantil a P3”.
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La Biblioteca torna al 
setembre amb nou horari 
La Biblioteca pública de la Canonja tanca durant el mes d’agost i reprendrà 
la seva activitat l’1 de setembre en horari d’estiu, tots els matins de dilluns 
a divendres de 9 a 13 h i les tardes dels dilluns de 16 a 20 h. A partir del 13 
de setembre coincidint amb l’inici del curs escolar, la Biblioteca tornarà 
al seu horari habitual però amb un petit canvi, obrint els dilluns al 
matí en comptes dels dimarts. Així doncs, l’horari serà el següent: els 
matins de dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h i totes les tardes 
de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Les activitats d’animació a la lectura 
com el Senalló de contes i els clubs de lectura d’adults i infantil (de 9 a 11 
anys) també es tornaran a activar al setembre, amb les inscripcions obertes 
a la mateixa biblioteca.

L’última sessió d’aquest curs del Senalló de Contes es va celebrar el dilluns 
12 de juliol dins el cicle “Primavera-estiu de contes a les biblioteques i punts 
de lectura” del Consell Comarcal del Tarragonès. Sota el lema: “A l’estiu tot 
reviu!”, vam celebrar l’arribada de les vacances, de la calor i dels dies que 
s’allarguen com un xiclet amb una sessió de contes de la mà d’Imma Pujol 
que ens va convidar a viure mil i una aventures, i a gaudir de l’esclat de la 
natura.

Per altra banda, aquest estiu, per tercer any consecutiu la Biblioteca par-
ticipa 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 lle-
gida 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. 

Presentació del llibre 
“Com comprendre els nens a 
través dels seus dibuixos”.
L’Escola La Canonja vol compartir amb tota la comunitat educativa, el llibre 
escrit per la mestra Marta Fabregat Oró: “Com comprendre els nens a tra-
vés dels seus dibuixos”.

L’objectiu d’aquest llibre és afavorir el benestar emocional dels infants. El 
dibuix és una eina poderosa d’expressió, mitjançant la qual els més petits 
de la casa alliberen tensions, es diverteixen i traslladen al paper tot allò que 
saben i senten.

L’orientació del dibuix, la pressió del llapis al full, la utilització i combinació 
de colors, són exemples d’alguns dels elements que ens ajuden a esbrinar 
com és un nen o nena, què li passa, quines necessitats té... Tots aquests 
aspectes s’expliquen en aquest llibre, de manera clara i entenedora.

És una lectura destinada a qualsevol persona que estigui en contacte amb 
la canalla: pares, mares, monitors de lleure, mestres, pedagogs...

A la part final hi ha un apartat dissenyat especialment per a les famílies 
on s’explica com començar i què fer o no fer abans, durant i després de les 
creacions artístiques dels infants.

Si voleu tenir el llibre, que ja compta amb sis edicions, podeu contactar a 
través del correu mfabregat39@gmail.com i demanar-ne un exemplar.
La Marta Fabregat us vol donar les gràcies per afavorir i millorar el món 
dels infants.

L’Equip directiu i el claustre de l’escola La Canonja  aprofitem aquest escrit 
per a felicitar la nostra mestra per l’èxit de la seva publicació i l’encoratgem 
a seguir endavant amb aquesta meravellosa tasca.

Escola la Canonja

Els Tres Tombs de la Canonja 
no es podran celebrar
Per segon any consecutiu, a causa de la pandèmia, no es podran realit-
zar els Tres Tombs de la Canonja. Aquesta activitat, amb la situació actual, 
comporta certs riscos ja que sempre ha estat una jornada de germanor en-
tre el gran nombre de participants i seria molt complicat poder complir les 

mesures de seguretat que exi-
geix la lluita contra la Covid-19.

Per altra banda, s’està treba-
llant per poder celebrar l’acte 
institucional de l’11 de setem-
bre per la Diada de Catalunya 
complint amb tots els protocols 
de seguretat.
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Ajuts per l’obtenció de llibres 
i material escolar
L’Ajuntament de la Canonja ofereix ajuts amb la finalitat de contribuir al pa-
gament de les despeses corresponents a l’ensenyament dels infants i joves 
estudiants de la Canonja, com per exemple la quota de les Llars d’infants, 
ubicades al municipi de la Canonja, per l’obtenció de llibres i material es-
colar per a nens i nenes inscrits en llars d’infants d’altres municipis, i en 
Centres d’Educació Especial, per als estudis d’Educació Infantil, Educació 
Primària, Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat; concedir premis per a estudiants 
de 2n de Batxillerat, tant per la modalitat d’Humanístic com per la moda-
litat de Científic, amb millor puntuació en l’expedient acadèmic i concedir 
ajuts per estudis universitaris.

Pel que fa al termini per presentar la sol·licitud per 
l’ajut per la despesa de llibres i material escolar i 
per estudis universitaris, curs 2021- 2022, recordem 
que finalitzarà el 2 de novembre de 2021. 

Trobareu les bases d’aquestes subvencions amb tota la informació a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament.

Per altra banda, l’Ajuntament també ha finançat les agendes adreçades a 
l’alumnat de 2n fins a 6è de primària de l’Escola la Canonja editades per la 
Fundació Topromi.  La missió de la Fundació, situada a la Canonja, és contri-
buir a millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual. Atén al voltant de 80 persones de les que 17 estan inscrites al 
Centre Especial de treball.

Espectacular i valent, torna l’Impossible a la Canonja. Resistint-se al seu 
propi nom el festival de màgia canongí arriba a casa nostra el primer cap de 
setmana d’octubre.

Tot i que és aviat, us volem fer un avançament de la programació d’enguany 
per tal que comproveu la qualitat dels espectacles que es podran trobar a la 
Canonja i que us recomanem que no us perdeu.

El divendres 1 d’octubre, en dues sessions, es podrà gaudir de l’habitual Gala 
Internacional de màgia amb artistes com Pepín Banzo, un vell conegut del 
festival en el que va actuar com a presentador; Sasha & Connie especialis-
tes en grans il·lusions amb una posada en escena moderna que posaran el 
toc d’espectacularitat a la gala; David Blanco, especialista en mentalisme i 
màgia de saló que presentarà una de les seves creacions on un espectador 
podrà guanyar 500 €; el Mago Félix que porta a l’excel·lència el difícil art de 
la manipulació; i el Senyor Pérez, un personatge molt màgic que ens farà 
recordar la nostra infantesa amb un número poètic de bombolles de sabó 
que ha estat premiat a nivell nacional i a França. 

El dissabte dia 2, Eduard Juanola ens proposarà  pujar sobre la corda que se-
para el que és possible del que és impossible, amb l’objectiu de divertir-nos 

i sorprendre’ns. Una proposta original per gaudir 
el matí en família.

El vespre i la nit del dissabte seran Nit de menta-
lisme i Freak Show amb Luis Pardo i Maximiliano 
Stia. El mentalista Luis Pardo, conegut per les 
seves intervencions televisives, ens presenta un 
espectacle fascinant per gaudir de l’impossible. 
És la combinació perfecta del mentalisme i la 
psicologia humana, un espectacle pur de PsychoMàgia. S’endinsarà en els 
racons dels teus pensaments, no només per a llegir-te la ment, sinó per a 
interpretar-la i manipular els teus pensaments fins a límits sorprenents. 
Maximiliano Stia és un artista polifacètic que combina el clown, el circ i la 
màgia amb una posada en escena que recrea el teatre de varietats que es 

va fer popular als EE.UU amb el nom de 
Freak Show. Maximiliano ha estat presen-
tador del Circ Raluy en diferents tempo-
rades i en aquesta ocasió ens presentarà 
els seus números més sorprenents. 

Finalment, el diumenge al matí es clourà 
el festival amb l’actuació de la divertida 
companyia Tiritirantes que combina di-
ferents disciplines del circ amb la màgia.

Les entrades es posaran a la venda a par-
tir del dia 15 de setembre.

Enguany, l’Impossible a 
l’octubre!

 

 SEU 
ELECTRÒNICA

https://lacanonja.eadministracio.cat/dossier.1
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No perdem mai la curiositat per saber

Vivim en una societat on la importància de 
divulgar el coneixement científic i tecnològic 
és cada vegada més gran. Que aquest conei-
xement ha de ser compartit amb la ciutadania 
resulta més que evident, la disponibilitat de la 
informació ha d’estar a l’abast de tothom, ja 
no es tracta simplement d’alfabetitzar i edu-
car, hem de fer accessible el coneixement a 
tota la societat.

Des de l’Ajuntament, ja fa un temps que es 
treballa en aquesta direcció. La col·laboració 
amb l’IPHES, l’Institut Català de Paleoeco-
logia i Evolució Social, des de 2007 n’és un 
clar exemple. Les excavacions que s’han dut 
a terme al llarg de les diferents campanyes 
han confirmat la importància del jaciment 
dins d’un període de la prehistòria molt poc 
conegut tant a Catalunya com a la resta 
d’Espanya i Europa. Els estudis que si fan ens 
permetran conèixer encara més les primeres 
poblacions humanes del nostre territori i el 
medi natural on vivien. Tot aquest coneixe-
ment científic, àmpliament conegut i difós 
en l’àmbit universitari, podrà estar a l’abast 
de la població en general gràcies a l’obertura, 
al Mas de l’Abeurador, del que serà el Centre 
d’Interpretació del Jaciment del Barranc de la 
Boella, i amb el que pretenem que la Canonja 
esdevingui un punt de referència de turisme 
cultural i científic del Camp de Tarragona.

També participem cada any en la Setmana de 
la Ciència que organitza la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, amb una sèrie 
d’activitats destinades a apropar la ciència i la 
tecnologia a la ciutadania, amb l’adquisició de 
material bibliogràfic per la Biblioteca, al vol-
tant d’aquesta temàtica i, també, fent partí-
cips a l’Escola La Canonja i l’Institut Collblanc.
A tot això, i tenint en compte la importància 
de la indústria química pel nostre territori i, 
sobretot, pel nostre municipi, en breu inicia-
rem una col·laboració amb l’ICIQ, l’Institut Ca-
talà d’Investigació Química, per fer arribar a la 
població del nostre municipi el coneixement 
i els treballs de la ciència en aquest àmbit, 
adreçada a impulsar activitats i iniciatives en 
el camp de l’educació i de la divulgació cien-
tífica, amb una activitat de suport, per part de 
l’Ajuntament, d’un investigador/a predocto-
ral que treballi en l’àmbit de la química ver-
da en un dels grups de recerca de l’ICIQ, així 
com també, en accions d’activitat divulgati-
va i de formació amb l’objectiu de despertar 

vocacions científic-tecnològiques des de la 
infància, potenciant l’ús del mètode científic 
i de l’experimentació en l’etapa d’educació 
primària, secundària i batxillerat i, al mateix 
temps, promoure l’alfabetització científica en-
tre joves i adults, així com en persones de la 
tercera edat.

Samuel Johnson va dir que la curiositat és una 
de les més permanents i segures característi-
ques d’una vigorosa intel·ligència. No perdem 
mai, doncs, la curiositat per saber; el coneixe-
ment, sens dubte, ens farà més lliures.

Meitat de legislatura: cal una nova empenta

Aquest passat mes de maig va fer fa dos anys 
de les últimes eleccions municipals. Meitat de 
legislatura, moment per parar i reflexionar del 
que hem fet, del com ho hem fet i de com hem 
d’encarar els propers anys.

Han estat dos anys que ni en les pitjors pre-
diccions ens podríem haver imaginat. Pri-
mer marcats per l’explosió d’Iqoxe i després 
per l’inici de la pandèmia,  hem hagut de fer 
una acció municipal a distància. Els plens te-
lemàtics s’han convertit en habituals quan, 
abans, l’equip de govern rebutjava amb vehe-
mència gravar-los i transmetre’ls en directe. El 
que no canvia per determinació ho fa empès 
per la força dels esdeveniments. Finalment, els 
i les canongines han pogut “gaudir-los” sense 
la limitació d’una sala amb poc aforament. La 
importància d’haver hagut de transmetre’ls 
per obligació en el context sanitari i social ens 
ha permès despullar els plens davant la ciuta-
dania. No cal dir res més, és millor que valtros 
mateixos us el mireu l’últim dijous del proper 
mes de setembre.

L’acció municipal de l’oposició amb un govern 
amb majoria absoluta és limitat. Tot i això hem 
portat a plenari nou propostes en format de 
mocions. D’aquestes, només dues mocions 
han estat aprovades. La declaració després de 
l’explosió d’Iqoxe i, ara farà un any, la proposta 
pel foment de la bicicleta. Però tot i que aquest 
equip de govern es fa dir obert i amb capacitat 
de diàleg i d’arribar a acords, avui mateix és 
incapaç d’aprovar mocions com la que propo-
sava fer un nou reglament orgànic municipal 
més obert i participatiu, o la que acordava tre-
ballar i redactar un nou pla d’igualtat.  No és 
perquè no creguin que és necessari, però no 

Salvador Ferré 
Budesca

Oriol Olivé 
Barberà

els agrada que siguin altres qui també facin 
propostes per la Canonja.

Aquests han estat dos anys on l’equip de go-
vern ha tingut temes importants que no han 
acabat d’arrancar amb la celeritat que hauria 
de tenir un govern amb majoria. Per exempli-
ficar-ho ràpidament: tenim el pla de les hortes 
que, tot i que hi ha un acord del ple municipal 
i la (si més no) disposició de l’equip de govern, 
fa massa que espera; la inacció del Patronat de 
Cultura, que en aquesta legislatura encara no 
s’ha reunit; o la nefasta gestió de la recollida 
selectiva lluny de la mitjana catalana i dels ob-
jectius que es marca Europa. 

En clau de context municipal i també general 
són molts els reptes que tenim davant. La Ca-
nonja ha de fer un pas endavant i liderar amb 
polítiques socials, redistributives i transforma-
dores els reptes que tenim. En sobren l’excés 
de gesticulació, propaganda i sempre mirar per 
l’audiència. Som Poble ha de ser la proposta 
política que lideri la defensa d’aquests reptes, 
amb la capacitat que tenim i de forma cons-
tructiva. Per això sempre hi serem. Bona festa 
major canongins i canongines!

El modelo de pueblo que queremos

El tiempo pasa y en La Canonja vamos perci-
biendo los beneficios de la autogestión, de la 
municipalidad, pero ¿Realmente aprovecha-
mos las posibilidades que ello conlleva? 
10 años de autogestión no han arrojado un 
saldo de aumento significativo de las presta-
ciones que recibimos desde nuestro ayunta-
miento, 10 años de imparable aumento presu-
puestario han arrojado una serie de proyectos 
que implican edificios suntuosos, de edifica-
ciones carísimas para prestar algunos servi-
cios. Algunos están acabados y otros están 
construyéndose ahora mismo, pero la mayoría 
son proyectos.

La Canonja que viene, la que veremos en los 
próximos 10 años es un pueblo obrero que 
dispondrá de caros edificios públicos, de obras 
suntuosas destinados a proporcionar ciertos 
servicios a la ciudadanía.

¿Son necesarios tantísimos millones de eu-
ros para proporcionar importantes servicios a 
nuestros vecinos? Probablemente no, proba-
blemente se puede hacer mucho más con un 
enfoque en las personas y no en los edificios.

Francisco
Gómez Torres
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No me mal interpretes vecino, algunas cosas sí 
que se hacen bien y buen ejemplo de acertado 
enfoque en el servicio a las personas es el de 
la seguridad de nuestras calles, una seguridad 
que aumenta año a año en una época en la que 
empeora en casi todas partes. Nuestro cuerpo 
de guardias municipales y los miembros de 
protección civil prestan un servicio impagable 
y nos muestran las ventajas de invertir en ser-
vicios de personas ayudando a personas. Esto 
es mucho más eficiente que invertir en suntuo-
sos edificios. Algo parecido podríamos hablar 
de las Brigadas municipales que tanto contri-
buyen al mantenimiento de nuestras calles y 
parques, entre otros muchos servicios.

Estos ejemplos pueden llevarse a casi todas las 
áreas que uno pueda imaginar ¿acaso nuestro 
precioso Consultorio médico puede dar mejor 
servicio a nuestros enfermos, personas depen-
dientes etc. etc. que un servicio de atención 
domiciliaria?

Invertir en equipos que prestan servicios es 
mucho más eficiente que en edificios que pres-
tan los servicios si comparamos coste invertido 
con los resultados obtenidos.

Es una cuestión de modelos de pueblo, del pue-
blo que somos, pero, sobre todo del pueblo que 
vamos a ser. 

Una cosa es segura, ciudadano que me estás 
leyendo, todos los millones de euros de que 
dispone el ayuntamiento se van a gastar has-
ta el último céntimo y haríamos bien todos en 
implicarnos para influir en el destino que se les 
va a dar. Quizás habrá quien piense que con los 
presupuestos participativos ya se cumple ese 
deseo, pero estamos hablando de una asigna-
ción que corresponde a menos del 2% de los 
presupuestos, esa es la medida de la capacidad 
de influencia que tenemos los vecinos en lo 
que se hace o deja de hacer en la Canonja.

Pintada al Castell de Masricart. Bretolada o 
incivisme?

El Castell de Masricart, està catalogat com Bé 
Cultural d’Interès Nacional. Tothom té el dret 
a expressar les seves idees, en diem lliber-
tat d’expressió, hi ha moltes formes diferents 
i moltes d’elles més contundents i efectives i 
que no malmeten el nostre mobiliari urbà i pai-
satgístic, ni els nostres edificis, nous o antics, 
ni les nostres cases. En definitiva, que no cal 
fer maleses (accions dolentes o injustes) en cap 

Maite Olivé 
Guinovart

indret, tant si hi vius, per tant és el teu i te 
l’estimes, com si no és el teu o no hi vius. Poder 
fer reivindicacions  no té res a veure amb fer 
mal a res ni a ningú.

Fent-t’ho d’aquesta manera i que saps que ho 
estàs fent malament, pots obtenir l’efecte con-
trari i que tot se’t giri en contra. En definitiva, 
aquesta no és la forma per aconseguir res del 
que desitges. Així no. 

Els nostres edificis no s’ho mereixen i les nos-
tres cases tampoc, no ens podem trobar un dia 
que ens han pintat el Castell o tirat ous a la 
façana de casa o que ens han tirat ous reom-
plerts de pintura a les portes i façana de casa 
o també taronges a la porta o a la vidriera de 
casa, o que el gos d’un veí faci les necessitats 
cada dia davant de la porta de casa.

Diu molt al nostre favor que quan veiem coses 
que no entenem o no comprenem, o que no hi 
estem  d’acord, les vulguem i puguem reivin-
dicar, però existeixen les formes i tenim moltes 
eines per tal que el que volem expressar tin-
gui un ressò important i arribi a tothom sense 
malmetre res.

Pel que fa a la pintada que hi ha al Castell de 
Masricart només hem vist una pintada a un 
lloc que no tocava, i que forma part del nostre 
poble, la nostra història, la nostra Cultura i del 
nostre Patrimoni que estimem.

Tothom pot estar a favor d’aquestes “charlas” 
esmentades i que en direm xerrades, conferèn-
cies... De fet a l’Institut Collblanc de la Canonja 
ja s’han impartit i amb professionals adequats 
i qualificats per cada tema. Creiem que en fa-
rien falta d’altres, com civisme, ètica i també 
d’història, i que es podrien impartir en dife-
rents racons del poble, a l’aire lliure i en un en-
torn de pau i tranquil·litat i on tothom a qui li 
interessi o que ho necessiti, visqui o no aquí, hi 
pogués tenir cabuda. És molt important tenir 
els coneixements per saber prendre conscièn-
cia i ser responsables dels nostres actes, potser 
així serà més difícil fer mal a res i a ningú.

Forma’t com a persona cívica i ètica. Actuaràs 
cívica i èticament.

L’esport, element integrador

El tresor d’un poble és la seva gent. Aques-
ta frase pot semblar molt òbvia, però cal 
repetir-la i creure-se-la. Per donar solidesa i 
robustesa a un poble, s’ha d’invertir i treba-

llar en els elements que enforteixin els seus 
fonaments, fet que permetrà mirar el futur 
amb optimisme. Són els elements que ano-
menem estructura de poble, com poden 
ser la cultura, els afers socials, els negocis o 
l’esport, entre d’altres.

L’esport, doncs, té un paper d’una gran 
transcendència, que va més enllà de la seva 
funció lúdica o de factor de salut. Es poden 
citar també elements educatius, com la im-
portància d’aprendre a col·laborar en equip: 
és perfectament conegut que la pràctica es-
portiva permet transmetre un seguit de va-
lors clau en el desenvolupament personal. 

Però l’esport també té altres aspectes que el 
fan ser de gran importància per a una so-
cietat. 

D’una banda, cal incidir en el seu vessant 
integrador, sobretot quan es juga en equip. 
L’esport és un excel·lent instrument de socia-
lització i és d’una gran ajuda als col·lectius 
que tenen més risc d’exclusió social per inte-
grar-se en la vida del poble, sigui quina sigui 
la seva problemàtica social.

L’esport també ha de ser –i és– una eina 
d’empoderament femení. Hem de lluitar 
perquè les dones puguin tenir les mateixes 
oportunitats i la mateixa presència que els 
homes en el món esportiu i facilitar-los-hi 
l’accés. És un repte imprescindible, de justí-
cia de gènere. Per fer-ho, cal fer polítiques 
d’igualtat en l’esport i treballar intensa-
ment amb les diferents entitats, però també 
a l’escola i l’institut. És una realitat que les 
noies abandonen els esports abans que els 
nois. Cal treballar intensament per minimit-
zar aquesta dada.

En definitiva, seria un gran error menyste-
nir la importància de l’esport. I no tan sols 
això, sinó que cal treballar, impulsar i dotar 
el nostre poble de les eines necessàries per 
tal que es pugui practicar, ja sigui en l’àmbit 
individual o en l’àmbit d’equips. També ens 
equivocaríem si centréssim els recursos no-
més en un. Per fer-ho, cal disposar dels ele-
ments o gestionar-los de manera adequa-
da. Les entitats (el cor del nostre poble) 
han de poder fruir de manera preferencial 
dels espais municipals, dels centres espor-
tius. No oblidem que aquestes instal·lacions 
han estat pagades amb els nostres impostos 
i, en definitiva, són els nostres veïns i veïnes 
els que n’han de poder fer ús. No podem ac-
ceptar que l’afer econòmic sigui un llosa que 
impedeixi el desenvolupament de les nostres 
entitats. L’Ajuntament disposa d’aquests 
recursos, però s’han de posar a disposició 
de la gent. Cal creure-s’ho.

Per acabar, us desitgem que tingueu una 
bona Festa Major. Ben merescuda, però cele-
breu-la amb responsabilitat.

Marc Riu 
i Rusell

La Canonja
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Escola d’Adults de la Canonja: 
En marxa el curs 2021-2022
L’Ajuntament der la Canonja ofereix un nou curs acadèmic garantint el dret 
a l’educació de l’alumnat adult del poble dins els programes que ofereix la 
seva Escola municipal i de manera presencial durant tot el curs 2021-2022, 
sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves 
mesures ocasionades per la COVID-19.

Com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 es continuarà aplicant  
les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dictin les autoritats com-
petents en la matèria per garantir la salut a totes les persones assistents. 
Els cursos que s’ofereixen, supeditats a la demanda i a places limitades, 
inclouen una formació bàsica, un aprenentatge i millora de la llengua ca-
talana i castellana. 

FORMACIÓ BÀSICA: L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes 
aprenguin a llegir, escriure o bé que millorin la seva ortografia, expressió 
escrita i lectura  i facin càlculs elementals. Així mateix es realitzen pràcti-
ques d’estimulació cognitiva amb blocs de: atenció, memòria, lògica i càlcul 
mental.

S’organitza en tres nivells que inclouen tres àrees de coneixement: la llen-
gua, les matemàtiques i el coneixement del medi social i natural.

CURSOS DE CATALÀ: Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones 
adultes assoleixin un grau de competència per comunicar-se i expressar-se 
per escrit en llengua catalana.

S’ofereixen 5 nivells: Inicial, Bàsic, Elemental, Intermedi i de Suficiència. 
CURSOS DE CASTELLÀ: Són estudis que pretenen capacitar a persones adul-
tes estrangeres de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua castella-
na per tal que es puguin defensar en situacions i converses quotidianes de 
vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació 
en la nostra societat (costums, festes, organització, etc...).

També des de l’Escola  s’organitzen sortides de caire cultural i lúdic i 
s’impulsa la participació en actes promoguts per altres col·lectius i entitats 
del poble, sempre que es puguin realitzar en condicions de seguretat degu-
des a la crisi pel coronavirus.

El període de preinscripció es durà a terme del 2 al 10 de setembre i poste-
riorment es farà la matriculació del 13 al 17.

L’atenció i orientació a les persones interessades es farà preferentment mi-
tjançant el telèfon 696 15 79 73, en horari de dilluns a divendres de 9 a 
13 h i les tardes dels dilluns de 16 a 20 h, o bé presencialment al Castell 
de Masricart, en el mateix horari, així com per correu electrònic a escolaa-
dults@lacanonja.cat.

HI ESTEU CONVIDATS!

A l’Escola d’Adults hi trobarà el seu espai 
aquella persona que:

· Busqui una formació bàsica que no va rebre a la infantesa o joventut.
· Cerqui una actualització i millora dels coneixements del català.
· Vulgui aprendre una llengua que li faciliti la integració i li ofereixi més 

oportunitats de treball.
· Esperi trobar una activitat no tant viscuda com a oci, sinó més aviat com 

d’enriquiment personal, acadèmic i cultural.
· No vulgui quedar-se al marge de la revolució tecnològica en què es-

tem immersos i dels canvis en la manera de funcionar, de conviure i de 
relacionar-nos.

· Vulgui gaudir i passar-ho bé aprenent.

Curs superat!
L’Escola d’Adults ha pogut celebrar el final d’aquest curs singular amb un 
àpat conjunt en un restaurant de la Canonja d’acord amb les mesures de 
seguretat aprovades pel PROCICAT.

S’ha posat cloenda a un curs acadèmic amenaçat, dia a dia, per la CO-
VID-19, sense haver hagut de suspendre l’activitat educativa. Es va iniciar 
adaptant l’aula per garantir el compliment de totes les mesures sanitàries 
i de seguretat, mesures que s’han pres fins l’últim dia i que han obligat a 
treballar dins l’aula d’una manera diferent a l’habitual. 

Mantenir la presencialitat en aquestes condicions ha estat gràcies a tots, 
Ajuntament, docent i sobre tot a l’alumnat que amb gran capacitat de res-
iliència ho ha afavorit, adaptant-se a la situació i  traient més profit al seu 
aprenentatge  en augmentar l’atenció, la concentració i la dedicació.

Satisfacció tant pel que fa al rendiment escolar obtingut com per haver 
fomentat, mitjançant l’activitat d’aprenentatge, l’estat d’ànim de l’alumnat 
que com tothom s’ha vist afectat per les restriccions, canvis d’hàbits i man-
cances de vida social degudes a la pandèmia.

Bones i merescudes vacances!

CELEBRACIONS

ESCOLA D'ADULTS LA CANONJA

INSCRIPCIONS

DEL 2 AL 10 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13 H I LES TARDES DE DILLUNS

DE 16 A 20 H

PER TELÈFON: 696 15 79 73

PER CORREU ELECTRÒNIC: escolaadults@lacanonja.cat

PRESENCIALMENT: al Castell de Masricart

OFERTA FORMATIVA 2021-2022

Cursos supeditats a la demanda · Places limitades

FORMACIÓ

BÀSICA

SORTIDES

CULTURALS

DEBATS

CATALÀ

A, B, C

CASTELLÀ

ORAL
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AGENDA 
agost i setembre 
de 2021

INVITACIONS

DIES 2, 3, 4, 5 i 6 D’AGOST

El Gran Canvi:
Preparem-nos per la Batalla!
Tota la informació al Facebook i a l’Instagram 
del Mico! (@micodelacanonja)
Carrers de la Canonja
Horari: D’11 h a 13 h i de 17 a 20 h
Organitza: Mico de la Canonja

DIJOUS 5 D’AGOST

FESTA DE MASRICART
Missa solemne a l’església de la Mare de Déu de 
l’Esperança
Comitiva d’autoritats  
Hora: 20 h

DIVENDRES 6 D’AGOST

Expedició Mamut
Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 21 h
Organitza: Ball de diables de la Canonja

DISSABTE 7 D’AGOST

Concert Banda Orquestra Neón
Lloc: Pàrquing del Mas de l’abeurador 
Hora: 22.30 h 
Organitza: Regidoria de Joventut

DIUMENGE 8 D’AGOST

Concert de migdia amb The Reindeers 
Lloc: Font del carrer Raval
Horari d’actuació: de 12.30 a 15 h

Presentació del nou Mico de la Canonja
El Gran Canvi, la cloenda
Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 20 h
Organitza: Mico de La Canonja

DIJOUS 12 D’AGOST

Ball de Gralles del Mico de La Canonja
A càrrec de So Nat, grallers
Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 22.30 h
Organitza: Mico de La Canonja

DIVENDRES 13 D’AGOST

Actes Centrals de Festa Major 

Presentació del nou Nan i del Ball propi 
del Bià i l’Esperança
Lloc: Rambla 15 d’abril
Hora: 19.30 h 
Organitza: Amics dels Gegants i Grallers de 
l’Orfeó Canongí

Primera Balladeta de Festa Major dels 
Elements del Seguici Popular
Lloc: Rambla 15 d’abril
Hora: 20 h

Pregó de Festa Major
A càrrec d’Aleix Mañé Sáez, Ballarí i coreògraf
Lloc: Edifici ÈPOCA
Hora: 20.30 h
Aforament limitat a autoritats i representants 
d’entitats. Cal presentar invitació

Tot seguit

Tronada d’inici de Festa Major
A càrrec de la pirotècnia Baldayo

Acte de Foc
A càrrec del Ball de Diables de La Canonja
Lloc: Rambla 15 d’abril

* Cal una sola invitació per a tots els actes
* El pregó i la tronada es podran seguir des de 
les pantalles gegants de la Rambla 15 d’abril

Concert La Loca Histeria
Lloc: Pàrquing del Mas de l’abeurador 
Horari: De les 22.30 h a les 00.30 h

DISSABTE 14 D’AGOST

Concert de migdia amb De Duende
Lloc: Concert de migdia amb De Duende
Horari d’actuació: de 12.30 a 15 h

Versions x xics
Música per a la gent menuda
Lloc: Pàrquing del Mas de l’abeurador 
Hora: 19 h

Yo Fuí a EGB – Monòleg de Jordi Merca
Lloc: Pàrquing del Mas de l’abeurador 
Hora: 22.30 h

 15 D’AGOST

Matinades als terrats

Ofici de Festa Major
Lloc: Església de Sant Sebastià
Hora: 12 h
Toc d’ofertori i acompanyament musical a 
càrrec de So Nat. Grallers de Tarragona

Tanda de Lluïment del Seguici Popular
Amb el Ball de Diables, el Mico i els Gegants
Lloc: Davant de l’Ajuntament
Hora: 13.30 h

Concert de la Cobla Cossetània
Lloc: Font del carrer Raval

Partit de futbol
UDE Canonja – C F Canonja
Lloc: Camp de futbol municipal
Hora: 7 de la tarda

Concert de Festa Major amb l’Orquestra 
Costa Brava
Lloc: Pàrquing del Mas de l’abeurador
Hora: 20 h

DILLUNS 16 D’AGOST

Concert de migdia amb Jay Ciru Live 
Music Show
Lloc: Rambla de les Garrigues
Horari d’actuació: de 12.30 a 15 h

Cantada d’havaneres amb Neus Mar
Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 20 h

Fi de festa pirotècnic
A càrrec de la pirotècnia Baldayo

DEL 2 AL 10 DE SETEMBRE

Inscripcions a l’Escola d’Adults
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i les 
tardes de dilluns de 16 a 20 h
Per telèfon: 696 15 79 73 / Per correu electrò-
nic: escolaadults@lacanonja.cat / Presencial-
ment: al Castell de Masricart

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

Acte Institucional per la Diada de Catalunya
Lloc: Al pati del Castell de Masricart

DIES 1, 2 i 3 D’OCTUBRE

Festival de Màgia Impossible

i
Gairebé tots els actes de 
la Festa Major precisen 
invitació prèvia. Les 
invitacions s’hauran de 
demanar online a través 
de Codetickets.

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentcanonja
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Més informació:Assessorament
de màgia:

Idea i producció: Venda anticipada: Amb la col·laboració de:

Octubre 2021
LA CANONJA

16es JORNADES DE MÀGIA

29/9 dimecres
17 h
Escola La Canonja – Sala d’actes
PRESENTACIÓ DE L’IMPOSSIBLE
I MÀGIA DE PROP

1 divendres
20 h i 22.30 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana 
Entrades numerades - Preu: 12 €*
GRAN GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA 
amb SASHA & CONNIE (Bòsnia - Argentina), 
DAVID BLANCO (País Basc), 
MAGO FÉLIX (Aragó) i 
EL SENYOR PÉREZ (País Basc)
Presenta: PEPÍN BAZO (Aragó)
Direcció: MAG GERARD

2 dissabte
12 h
Plaça Ernest Lluch STRET MAGIC
a càrrec d’EDUARD JUANOLA
20 h i 22.30 h 
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Entrades numerades - Preu: 12 €*
Nit de mentalisme i Freak Show 
amb LUÍS PARDO i MAXIMILIANO STIA

*Venda anticipada 2 x 1 
(comprant un espectacle 

de 12 €, Gala Internacional o 
Luís Pardo i Maximiliano Stia, 

obtindreu l’altre de franc)

3 diumenge
12 h
Plaça Ernest Lluch
A SU SERVICIO!
a càrrec de TIRITIRANTES

I al Castell de Masricart
Matins de dilluns, dimecres i divendres

de 9 a 13 h
Tardes de dilluns a divendres

de 16 a 20 h
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