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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
  Plaça de Catalunya, S/N     686 995 811 
 Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h (amb cita 

prèvia)   ocupaciopromocio@lacanonja.cat

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA

  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

Matins de dilluns, dimecres i divendres de 9 a
13 h i tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Horari de Nadal: Del 21 al 7 de gener de 9 a 13 h
Els festius i els dies 24, 27, 28, 29 i 31 de desembre
la Biblioteca estarà tancada 

Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a
13 h i tardes de dilluns i dijous de 16 a 19 h
Horari de Nadal: Del 21 de desembre al 7 de 
gener de 9 a 13 h

@pijlacanonja

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)

Demanar cita prèvia: 977 54 53 08 / 699 37 92 19

 jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE

  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
LÍN
LÍNIA 72: Línia nocturna 

IA 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

 Horari per Tots Sants: Del 25 al 30 d'octubre de 9 a
18 h i del 31 d'octubre al 2 de novembre de 9 a 20 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)

(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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El polideportivo Josep Canadell i Veciana es una instalación muni-
cipal, es decir, construida con dinero público y cuyo mantenimiento 
y conservación corresponden también a esta institución. En cambio, 
la instalación está gestionada por una empresa concesionaria del 
servicio, ya que el Ayuntamiento sacó la licitación de esta actividad 
a concurso, con el voto favorable de todos los grupos municipales, 
y la adjudicó, también con el voto favorable de todos los grupos, al 
actual gestor, que, por cierto, fue el único que se presentó. 

La pista polideportiva, como instalación pública, es utilizada por en-
tidades, empresas, colectivos o clubs deportivos de La Canonja o bien 
relacionados con el municipio que vienen a entrenar, a jugar partidos 
o simplemente a hacer un poco de deporte con los amigos. Desde el 
Ayuntamiento estamos satisfechos de esta pluralidad de actividades 
y queremos que siga siendo así, e incluso que se incorporen nuevos 
deportes. No podemos dar la exclusividad a un único club o a un úni-
co deporte, sería discriminatorio para los demás, que también tienen 
derecho al disfrute de las instalaciones municipales.

Actualmente hay clubs que reclaman más horas de entreno ya que 
están creciendo y cada vez tienen más equipos, de lo que nos alegra-
mos profundamente, ya que este Ayuntamiento siempre ha apoyado 
el deporte base y los valores que difunde. Lo que pasa es que la for-
ma y el modo en que han procedido no ha sido ni la más correcta ni 

la más justa, con acusaciones personales en diferentes redes sociales 
y sobre todo muchas medias verdades, por no decir otra cosa. 

El Ayuntamiento de La Canonja siempre ha apoyado el asociacio-
nismo y el deporte, con ayudas económicas directas y la cesión de 
medios públicos. El fomento del deporte base y de sus valores siem-
pre han sido uno de los objetivos del equipo de gobierno y desde 
hace muchos años disponemos de unas instalaciones deportivas de 
primer nivel. Pero está claro que el incremento de las diferentes ac-
tividades está produciendo dificultades para poder compaginarlas 
todas en el actual pabellón.

Ante esta situación y con el fin de seguir fomentando el deporte 
entre la ciudadanía, el Ayuntamiento ya tiene previsto una amplia-
ción del campo de deportes municipal y la nueva construcción de 
una segunda pista polideportiva cubierta. Esperamos que con estas 
nuevas inversiones todas las necesidades de los clubs deportivos y 
entidades queden satisfechas. Para nosotros es muy importante que 
todos los vecinos puedan practicar deporte en su municipio y hare-
mos lo posible para que así sea, pero sin recibir presiones ni entrar 
en una guerra digital.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Un Polideportivo para todos
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La Canonja se suma 
als actes del 25N 
La Canonja se suma a les reivindicacions del 25N, Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, amb l’organització d’actes 
oberts a tota la població. El dissabte dia 20 es va celebrar una activitat es-
portiva, social i solidària al poliesportiu, “Mou-te per la igualtat de gènere i 
contra la violència masclista”. L’acte, que va ser tot un èxit de participació, 
va consistir en sessions de zumba i un dinar solidari. Tota la recaptació es 
va destinar a la Fundació Ana Bella.

El dimecres dia 24, es va dur a terme una marxa exploratòria. Un grup de 
dones canongines de diferents edats van realitzar recorreguts a peu per 
diferents espais del municipi (carrers, places, parcs...), per tal de detectar i 
analitzar quins elements físics i socials condicionen la percepció de segure-
tat des d’una perspectiva feminista.

El dia 25, es va celebrar una xerrada-taller sobre la prevenció a les violèn-
cies de gènere des d’un enfoc inclusiu. Les ponents Claudia Vinyals, tècnica 
d’Assexora’tgn, i Marina Sendra van  explicar i analitzar la violència mas-
clista dins i fora de la parella. També van fer reflexions sobre els diferents 
tipus de violència de gènere, sobre com es fonamenten i què podem fer per 
prevenir-les. Després de la xerrada, la regidora d’Acció Social i Ciutadania, 
Paqui Márquez, va fer la lectura del manifest unitari del 25 N. Per finalitzar 
l’acte, les persones assistents van crear un mural reivindicatiu ple de mans 
de color lila i frases solidàries i reivindicatives per l’eliminació de la violència 
envers les dones.

El Centre d’Estudis Canongins va organitzar un acte de reconeixement a 
dos cineastes amateurs canongins, Joan Roig i Coll i Antoni Guinovart Solé, 
al qual van assistir-hi l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i el regidor de 
cultura, Salvador Ferré. L’acte, celebrat el 29 d’octubre, s’emmarca dins del 
projecte de recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la Canonja 
que compta amb el suport econòmic de l’Ajuntament.

Durant el reconeixement es va visualitzar la producció filmogràfica dels 
dos canongins que abasta des de mitjans de la dècada dels anys 70 i arri-
ba fins a finals dels 80 del segle passat. Hi trobem filmacions de caràcter 
més documental com poden ser festes majors, carnavals o fins i tot curses 
d’atletisme. Però també fruit de les seves participacions en els concursos 
locals, els dos cineastes van realitzar filmacions amb argument dramatitzat. 
Títols com «Crisi de petroli», o «L’aigua de Tarragona» intenten reflectir a 
través d’un guió l’actualitat propera del moment.

Dos cineastes canongins reben 
el reconeixement del poble

Teatre i moltes rialles omplen 
la sala d’actes de l’escola
La companyia Clownic va presentar el passat 13 de novembre el seu darrer 
espectacle “Hotel Flamingo” a la sala d’actes de l’escola. Els actors es van 
guanyar el somriure dels gairebé 200 espectadors des del primer moment 
fins al final de la seva actuació, que va ser llargament aplaudida. Des de fa 
10 anys, la companyia, nascuda de la mà de “Tricicle”, fa les seves pròpies 
obres i aquest “Hotel Flamingo” és l’homenatge a la sèrie “Tres Estrelles” 
creada pel tercet que ara es re-
tira.

La programació d’activitats 
teatrals com la que vam po-
der gaudir amb Clownic és una 
mostra de les possibilitats que 
pot aportar la reforma del teatre 
de l’Orfeó Canongi que es posarà 
en marxa l’any vinent. Aquesta 
estructura serà un dels puntals 
bàsics de la futura activitat cul-
tural canongina.

Torna el Castanyot de la Por
Enguany, sí! El passat 29 d’octubre es va poder recuperar la celebració 
del Castanyot de la Por, una activitat de caràcter comunitari duta a terme 
entre el Centre Obert i el PIJ de la Canonja.

Durant tota la tarda i el vespre, més de 400 
persones, entre mares, filles, pares, fills, avis, 
àvies, amics, amigues... van participar al Cas-
tanyot de la Por per passar autèntic pànic al 
passadís terrorífic ambientat en un restaurant 
caòtic i gaudir de totes les activitats prèvies 
que hi donaven pas.

La iniciativa va tenir una gran acceptació i va 
ser tot un èxit. Cal destacar també de manera 
positiva l’alta participació i el comportament 
de tothom vers a les mesures de seguretat.
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L’Ajuntament de la Canonja ha contractat tres joves en pràctiques, de forma 
temporal durant 6 mesos, gràcies al programa de Garantia Juvenil a Cata-
lunya, per tal que puguin donar suport a les diferents àrees on han estat 
adscrits. Així mateix, els joves podran adquirir experiència, enriquir el seu 
currículum i formar-se. Concretament, s’ha incorporat una persona amb 
formació de jardineria a l’Àrea de Serveis Públics, a la Brigada Municipal; 
una altra amb estudis d’arquitectura al Serveis d’Urbanisme; i una tercera, 
amb estudis de gestió administrativa, a l’Àrea de Cultura per desenvolupar 
tasques de suport al Castell de Masricart.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur 
juvenil, en el marc del programa a Catalunya el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) incentiva la contractació en pràctiques de joves amb forma-
ció, per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta mane-
ra, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en 
el temps. Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en 
pràctiques durant un període de sis mesos, a jornada completa, a ajunta-
ments de Catalunya, consells comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim 
de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball. D’aquesta manera, 
el programa facilita que joves menors de 30 anys a l’atur, en possessió d’un 
títol universitari, de formació professional de grau mitjà o superior, títols 
oficialment reconeguts com equivalents o d’un certificat de professionali-
tat, puguin dur a terme un període de pràctiques laborals.

L’Ajuntament contracta tres 
joves en pràctiques, a través 
del programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya

Apropem la ciència a la 
ciutadania
La Canonja ha participat un any més de les activitats que la Setmana de la 
Ciència, coordina amb la Fundació Catalana per la Recerca i que enguany 
ha arribat a la seva 26ena edició. En el marc d’aquests actes s’han organit-
zat tot un seguit d’activitats de disseminació de la ciència arreu del territori. 
Adreçada a tots els públics, els seus objectius fonamentals són apropar la 
ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques 
entre els més joves.

L’Ajuntament de la Canonja ha programat diverses activitats que han estat 
valorades molt positivament per part del públic assistent. El 12 de novembre, 
Geyla Caridad Dubed, investigadora estudiant de doctorat del grup del profes-
sor Julio Lloret-Fillol, va parlar del seu projecte de combustibles renovables i 
sostenibilitat, becat per l’Ajuntament de la Canonja, fruit de la col·laboració 
amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). El dia 16, es progra-
maren els nous monòlegs científics de The Big Van Ciencia. A partir d’una 
introducció còmica sobre els científics i el frikisme, van enllaçar una sèrie 
de monòlegs sobre ciència que finalitzaren amb una informació didàctica 
i divertida sobre les vacunes i la seva història. El divendres 19, el personal 
del Centre d’Assistència Sanitaria de la Canonja-Bonavista van fer arribar 
al públic assistent la seva experiència sobre la pandèmia i com ha afectat 
al servei sanitari.

Finalment, per part de l’IPHES i concretament el seu arqueòleg, Miquel 
Guardiola, es van portar a terme tot un seguit d’activitats a l’escola i 
l’institut que tingueren el seu colofó en la mostra sobre comunitats caça-
dores i ramaderes que tingué lloc al pati del Castell de Masricart el dia 20 
de novembre.

Millores ambientals al Mur 
Verd amb un mètode japonès 
El GEPEC-EdC i l’empresa química SEKISUI realitzen una acció de millora 
ambiental al Mur Verd. El Mur verd és un espai natural situat enmig del 
complex petroquímic de Tarragona, on l’entitat ecologista GEPEC-EdC té un 
acord de custòdia amb l’Ajuntament de la Canonja per dur a terme accions 
de millora ambiental i de la biodiversitat. En aquesta ocasió, l’empresa SEKI-
SUI ha col·laborat amb el GEPEC-EdC per reforestar aquest espai, reprenent 
així les accions de col·laboració que no s’havien pogut dur a terme l’any 
2020 per la pandèmia de COVID-19.

S’ha realitzat una prova pilot, inèdita i poc coneguda al país, on s’han realit-
zat poques experiències, la majoria en sistemes urbans. Es tracta del mètode 

Miyawaki per reforestar i restaurar espais degradats, originari del Japó, que 
s’ha aplicat en un petit espai del Mur Verd. Ja són 8 jornades de Respon-
sabilitat Social Corporativa (RSC) en què treballadors de l’empresa SEKISUI 
han realitzat accions de foment de la biodiversitat al Mur Verd, sempre de 
manera coordinada pel GEPEC-EdC 
i comptant amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Canonja.

El passat 5 de novembre, a més a 
més de realitzar la plantació d’un 
bosc seguint el mètode Miyawaki, 
es van instal·lar caixes niu per a xot 
i xoriguer i construït jardineres de 
plantes aromàtiques en un mur de 
pedra seca que també van crear en 
anteriors edicions.
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Celebració del 125è 
aniversari del naixement de 
l’escultor Salvador Martorell 
Amb obligat retard a causa de la pandèmia ha tingut lloc la commemoració 
del 125è aniversari del naixement de l’escultor Salvador Martorell i Oller 
(La Canonja 1895 - Tarragona 1968). L’acte  es va celebrar el passat 11 
de novembre, al Castell de Masricart, presidit per l’alcalde de la Canonja, 
Roc Muñoz, acompanyat pel diputat delegat dels Serveis d’Assistència al 
Ciutadà, Juanjo Garcia i el president del Centre d’Estudis Canongins Ponç 
de Castellví, Francesc Roig, com a entitat organitzadora. Assistiren també 
a l’acte bona part dels regidors de l’Ajuntament canongí i el director del 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, Manel Margalef. 

El motiu essencial de l’acte va consistir en el lliurament de l’obra Vai-
xell Mare Internum que la Diputació de Tarragona ha cedit en dipòsit a 
l’Ajuntament de la Canonja per tal d’incorporar-la al conjunt d’obres de 
l’escultor canongí que ja integren el denominat Espai Martorell, ubicat a la 
planta baixa del Castell de Masricart. Es tracta del model original d’escaiola 

patinada que Martorell realitzà 
l’any 1936, per encàrrec de la 
família Bonet, i que un cop 
fosa en bronze fou instal·lada 
al jardí de la finca i inaugurada 
el dia 11 de juny de 1936. Du-
rant l’acte es va projectar tam-
bé un vídeo sobre la trajectòria 
i l’obra de Salvador Martorell, 
produït i editat per la Dipu-
tació de Tarragona i el Centre 
d’Estudis Canongins, amb guió 
de Francesc Roig i Queralt. 

Igualment tingué lloc la pre-
sentació pública de l’única 
obra pictòrica, fins ara cone-

guda, de Salvador Martorell, realitzada probablement  al voltant de 1920, 
durant la seva etapa barcelonina. Es tracta d’un oli sobre tela arpillera 
(62cm x 52cm) que reprodueix el  paisatge urbà del Torrent de l’Olla amb 
destacada presència del convent de les Carmelites Descalces i el seu carac-
terístic campanar (avui ja desaparegut). La localització i gestió adquisitiva 
d’aquest oli original de Martorell ha anat a càrrec del Centre d’Estudis 
Canongins amb l’objectiu que fos finalment adquirit per l’Ajuntament de la 
Canonja i col·locat al Saló de Plens municipal. 

Projecte Rius a l’Institut 
Collblanc de la Canonja
El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats, una entitat sense 
afany de lucre que, des del 1997, treballa per apropar les persones als rius i 
les rieres. Des de l’institut Collblanc formem part d’aquest projecte des del 
curs 2018-19 i ens encarreguem de la inspecció d’un tram del riu Francolí 
(dins el terme de Tarragona). Aquest mes d’octubre, hem fet la inspecció 
amb l’alumnat de 4t d’ESO científic, tot realitzant l’estudi de la qualitat 
hidromorfològica, fisicoquímica i biològica d’aquest tram. Amb les nostres 
dades recollides, col·laborem en l’elaboració anual de l’Informe RiusCat, 
sobre l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya.

En aquestes visites, hem pogut observar 
un ecosistema fluvial una mica dete-
riorat. Aquest cop l’hem trobat bastant 
mancat d’aigua, i amb presència de poca 
vegetació de ribera, com el pollancre. 
Entre els macroinvertebrats observats, 
hem pogut veure la larva de libèl·lula 
present a les poques zones amb aigua 
del nostre tram.

Aquest projecte i la recollida de dades 
i posterior anàlisi, ens ha fet adonar de 
la fragilitat d’aquest ecosistema i com 
la influència humana hi juga un paper 
molt important, ja sigui fent actuacions 
per fomentar la seva conservació, ja si-
gui per evitar activitats que deterioren 
els nostres rius.

Aquest projecte també ens serveix per 
fer el Servei Comunitari. D’aquesta ma-
nera, realitzem una acció educativa, en 
el marc del currículum obligatori, que 
vol promoure que l’alumnat experimen-
ti i protagonitzi accions de compromís 
cívic, aprengui en l’exercici actiu de la 
ciutadania, i posi en joc els seus conei-
xements i capacitats al servei de la co-
munitat.

Departament de Ciències Naturals de l’Institut Collblanc
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Resum del ple municipal 

El punt important de l’ordre del dia del ple municipal, celebrat el passat 
2 de desembre, va ser l’aprovació inicial del pressupost municipal per al 
2022 que ascendeix a un import total de 13.470.000 € amb un capítol 
d’inversions de 2.449.200 €. La proposta va comptar amb el vot afirmatiu 
del PSC, l’abstenció de Junts i el vot en contra de Som Poble, Ciutadans i 
Esquerra. D’aquest punt trobareu àmplia informació en les pàgines 8, 9 i 10 
d’aquest butlletí.

En el plenari també es van aprovar, entre altres propostes:
 - El conveni de cooperació entre els ajuntaments de Tarragona i la Ca-
nonja, per la redacció del projecte constructiu del “Sanejament del nucli 
de la Canonja” i la posterior licitació i execució de les obres que donarà 
finalment solució a la conducció de les aigües residuals del municipi a la 
depuradora d’EMATSA.

El CF Canonja presenta els 
seus 21 equips 
El CF Canonja va presentar el passat diumenge 31 d’octubre els equips 
que integren el seu club des dels més petits fins als més grans. Un total de 
21 equips i més de 300 futbolistes que van desfilar sobre la gespa en una 
emotiva imatge que va arrencar els aplaudiments de familiars i aficionats 
congregats al camp d’esports municipal. L’acte va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i dels regidors Salvador Ferré, 
Antonio Reyes i Lucía López. També va comptar amb la presència del vice-
president de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i delegat de Tarragona, 
Josep Vives, acompanyat de Rafael Pinedo, directiu de l’entitat catalana.

El president de l’entitat, Ferran Mañé, es va adreçar a les graderies per 
encoratjar a seguir creixent i agraint el compromís i esforç de l’estructura 
del club. Per la seva banda, l’alcalde canongí va explicar les millores que 
suposarà la nova inversió per l’ampliació de les instal·lacions que compta-
ran amb nous terrenys de joc per a la pràctica de futbol-7 a la zona sud.

Els aiguats de novembre van 
caure amb força a la Canonja
Les previsions no van fallar i la llevantada va arribar puntual a Catalunya 
el passat 23 de novembre amb aigua, pedra i vent. La Canonja no es va 
lliurar del temporal i també es va veure afectada, des de la N-340 tallada al 
trànsit, fins a instal·lacions municipals plenes d’aigua, arbres trencats, des-
bordament de les rieres, camps negats... Però gràcies a la ràpida intervenció 
i l’esforç del personal de la Guàrdia Municipal, la Brigada, Protecció Civil 
la Canonja i els treballadors i treballadores de la neteja, els desperfectes 
ocasionats van ser lleus i aviat tot va tornar a la normalitat.

La Guàrdia municipal va rebre el comunicat del CECAT conforme s’activava 
el pla INUNCAT en fase d’alerta, ho va comunicar a l’alcalde i es va activar 
el Pla d’Emergència Municipal i els responsables dels grups operatius van 
estar en contacte permanent per prendre les decisions oportunes per mini-
mitzar i reparar els efectes del temporal.

 - El Projecte Executiu museogràfic de l’espai d’interpretació del jaci-
ment prehistòric del Barranc de la Boella.
 - La modificació de crèdits del pressupost municipal 2021 on s’habilita 
un partida d’un milió d’euros per l’execució de la museografia d’aquest es-
pai.
 - Diverses bases reguladores de subvencions: Per a despeses bàsiques 
de llar per a jubilats i pensionistes perceptores de prestacions baixes, per a 
la concessió d’ajuts d’urgència social, per a la concessió d’ajuts a la natalitat 
o l’adopció, per al suport a l’activitat comercial i empresarial, per a la con-
cessió de subvencions als esportistes empadronats a la Canonja i per a ajuts 
als menors de 35 anys per sufragar despeses de lloguer d’habitatge.
Cal destacar també l’aprovació de la liquidació dels ingressos distribuïbles 
amb l’Ajuntament de Tarragona fins al 5 de novembre de 2021.

Finalment, es van aprovar dues 
mocions. Una del PSC de rebuig 
a la moratòria de la Generalitat 
respecte a les plantes de valo-
rització energètica de residus 
que va prosperar amb el vot 
favorable del grup proposant, 
el de Ciutadans i el de Junts i 
el vot en contra de Som Poble i 
ERC; i una altra presentada per 
ERC en contra de la violència contra les dones que va comptar amb el suport 
de tots els grups. El ple va finalitzar donant resposta per part de l’equip de 
govern 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 Electrònica una vegada aprovades en la sessió posterior.

Aprovada una moció 
del PSC de rebuig 
a la moratòria de la 
Generalitat respecte a les 
plantes de valorització 
energètica de residus
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Pressupost municipal per a 
l’exercici del 2022

En el darrer ple de l’any 2021, l’Ajuntament va 
aprovar el pressupost municipal per al 2022, que 
importa 13.470.000 euros.

Les principals línies i aspectes d’aquest pressupost són els següents:

1) Amortització de l’endeutament
L’Ajuntament de la Canonja no té deute bancari. Conseqüentment, no ha 
d’amortitzar deute durant aquest any 2022.

2) Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil
L’Ajuntament ha pressupostat un total de 539.900 € en l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, el qual està integrat per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil, 
desglossat de la següent manera:

- Administració general seguretat i protecció civil: Importa 51.900 € 
i inclou les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, 
serveis de grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i petites in-
versions.

- Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 479.700 € 
i inclou les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses 
per al funcionament del servei. Per aquest any 2022, s’ha creat la inversió 
“Emissores Rescat” per import de 4.500 €.

- Protecció Civil: importa 8.300 € i inclou les despeses de funcionament 
del servei. Per aquest any 2022, s’ha creat la inversió “Emissores rescat” per 
import de 2.200 €.

3) Urbanisme, serveis públics i vies públiques 
L’import pressupostat per Urbanisme, el qual inclou el departament admi-
nistratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 1.014.300 €; el grup 
de programa d’Accés nuclis de població, que contempla la inversió “Mi-
llora de l’entrada a la Canonja per l’avinguda de la Florida”, té consignat un 
import de 60.000 € i Pavimentació de vies públiques el té de 310.500 €.

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, 
conservació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el 
manteniment del semàfors, i les inversions de “Millora de l’entrada a la 
Canonja per l’avinguda de la Florida” i “Instal·lació de càmeres de regulació 
semafòrica en 2 encreuaments”, derivades dels pressupostos participatius 
de 2021-22. 

PRESSUPOST INGRESSOS PRESSUPOST DESPESES

4) Neteja viària i tractament de residus
El grup de programa de Neteja viària, que importa 384.200 €, inclou, entre 
d’altres, el control de plagues, les despeses de neteja de via pública i de la 
deixalleria municipal.

El grup de Tractament de residus, que importa 100.000 €, inclou, entre 
d’altres , les campanyes formatives i informatives, les despeses de tracta-
ment residus paper, tractament residus olis i la inversió “Instal·lació de tres 
màquines “Reverse Vending”.

5) Cementiri Municipal
El grup de programa Cementiri i serveis funeraris importa 84.500 € i 
inclou les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per 
aquest any 2022, l’adquisició de finques per un futur projecte d’ampliació 
del cementiri municipal.

6) Enllumenat públic
El grup enllumenat públic importa 538.000 € i inclou les despeses de con-
servació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en renovació de 
l’enllumenat i el subministrament elèctric. A destacar la inversió de 300.000 € 
en la segona fase de renovació. 

7) Parcs, jardins i entorn verd
Parcs i jardins importa 374.000 € i inclou les despeses de conservació 
i manteniment dels parcs i jardins, el mur verd i la Riera, més 86.500 €, 
del grup Camins veïnals (Via verda) corresponents al manteniment de 
l’Anella Verda i la inversió de millora de la mateixa.

 INGRESSOS 
Capítol Denominació Pressupost ingressos
Capítol I IMPOSTOS DIRECTES 10.157.000,00 € 
Capítol II IMPOSTOS INDIRECTES 310.000,00 € 
Capítol III TAXES I ALTRES INGRESSOS 925.950,00 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.699.800,00 € 
Capítol V INGRESSOS PATRIMONIALS 175.760,00 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 141.490,00 € 
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS  60.000,00 € 
 TOTALS 13.470.000,00 € 
  
  
 DESPESES 
Capítol Denominació Pressupost Despeses 
Capítol I REMUNERACIONS DE PERSONAL 2.907.500,00 € 
Capítol II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.708.250,00 € 
Capítol III DESPESES FINANCERES 118.000,00 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.099.050,00 € 
Capítol V FONS DE CONTINGÈNCIA 123.000,00 € 
Capítol VI INVERSIONS REALS 2.449.200,00 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00 € 
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 60.000,00 € 
 TOTALS 13.368.000,00 €
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Es contempla la inversió “Ombra al Parc de les Dues Hortes”, per import de 
35.000 €, derivada dels pressupostos participatius de l’any 2021-22.

En relació a Protecció del medi ambient, importa 42.500 € i engloba el 
manteniment punt de recàrrega vehicles elèctrics i els projectes ambien-
tals. Enguany, es preveu executar el projecte d’inversió “Actuacions per al 
foment de la biodiversitat al Mur Verd”.

8) Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació
Assistència social primària, la qual importa 749.700 €, inclou les des-
peses en retribucions salarials, en conservació i manteniment de les 
instal·lacions, el contracte programa de col·laboració amb el Consell Co-
marcal, el servei integral d’Atenció a la Dona, les despeses relatives al Casal 
d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a entitats, d’ajuts bà-
sics a la llar i d’urgència i el servei d’assessorament jurídic per a polítiques 
socials d’habitatge.
 
Joventut importa 111.450 €, destinat íntegrament al funcionament del PIJ 
i activitats destinades als joves del poble. 

L’àrea d’Ocupació importa 249.000 €. En aquesta àrea s’inclouen les despe-
ses per fomentar la contractació de personal en situació d’atur (175.000 €), 
despeses de funcionament del servei, els cursos d’ocupació (10.000 €), gestió 
dels projectes d’ocupació (30.000 €) i subvencions per foment de l’ocupació 
(30.000 €).

9) Educació
L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 1.124.150 € per 
l’àrea educativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de 
l’escola, les despeses de conservació i manteniment i funcionament de 
les escoles, les subvencions per ajuts escolars (170.000 €), subvencions a 
entitats educacionals (134.250 €) i les despeses relatives a l’Escola d’Adults 
(70.400 €).

Dins l’àrea d’educació es contempla la inversió Pantalla digital Llar infants 
(2.000 €), derivada dels pressupostos participatius de l’any 2021-22, Mi-
llora i Rehabilitació de l’escola (300.000 €), renovació climatització Sala 
d’actes (150.000 €) i reposició mosquiteres menjador de l’escola (9.000 €).

10) Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del 
patrimoni històric, societat del coneixement i festes
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ascendeix a 760.400 €, 
la qual inclou les despeses en el departament de cultura i les despeses 
de funcionament del Patronat de Cultura i de la biblioteca municipal i les 
subvencions a entitats culturals.

Equipaments culturals i museus importa 114.000 €, la qual inclou les 
despeses de conservació, manteniment i funcionament de les instal·lacions 
i la inversió “Mobiliari pel Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella”.

També es destinen, dins del grup Recerca científica, tècnica i aplicada, 
30.000 € al conveni de col·laboració amb ICIQ pel foment i la divulgació de 
la recerca científica i tècnica en l’àmbit de la química.

L’Ajuntament destinarà 47.000 € en la Protecció del patrimoni històric i 
artístic (Jaciment del Barranc de la Boella i Refugi antiaeri de la plaça de 
la O) i 319.100 € en Festes populars (Sant Sebastià, 15 d’abril, Festa Major 
d’estiu, Parc de Nadal, Cavalcada de Reis...).

11) Esports
L’àrea de d’Esports, que importa 414.500 €, inclou les subvencions a entitats 
esportives (53.500 €), despeses de conservació i manteniment i funciona-
ment del poliesportiu, del camp d’esports, piscina municipal i pista d’skate, i 
inversions diverses, entre elles la instal·lació d’ombra a l’Skate Park. 

12) Promoció econòmica local
El grup de programa Administració General de Comerç, turisme i peti-
tes i mitjanes empreses, que importa 60.500 €, inclou les despeses neces-
sàries per atendre campanyes de reactivació i promoció econòmica.

13) Comunicació social
És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament, 
el pressupost del grup de programa Societat de la informació ascendeix 
a 52.600 € destinats a la confecció i edició del Butlletí municipal i altres pu-
blicacions i a la difusió i contractació d’espais als mitjans de comunicació.
 
14) Òrgans de govern, Administració general i Gestió del deute 
i la tresoreria
Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració, 
secretaria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funcionament, 
les despeses financeres i la gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un 
import global de 2.625.600 €. 

15) Participació ciutadana i atencions ciutadanes
Participació ciutadana inclou les despeses corresponents a la gestió de les 
actuacions i processos de participació ciutadana com ara els Pressupostos 
Participatius, amb un import de 13.500 €.

Atencions ciutadanes, amb un import de 49.500 €, a part d’incloure les 
despeses de funcionament de l’àrea, contempla subvencions a entitats ciu-
tadanes i les subvencions a joves per lloguer d’habitatge.

16) Jutjat de Pau
Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funcio-
nament del Jutjat de Pau i importa 68.500 €.

17) Transferències a l’Ajuntament de Tarragona 
Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als con-
venis signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats 
a través l’ens tarragoní (EMT, 447.000 € i el servei de recollida i gestió 
de residus urbans, 528.000 €), i els acords econòmics de la segregació, 
1.926.000 €, corresponents al 20% dels tributs del nucli químic. El pres-
supost consignat per a les transferències a l’Ajuntament de Tarragona per 
tots els conceptes abans citats ascendeixen a 2.984.000 €.



10

*pressupostos participatius 2021-22

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2022
Inversions rellevants        Import
Millora de l’entrada a la Canonja per l'avinguda de la Florida * 60.000,00 €
Instal·lació de càmeres de regulació semafòrica en dos encreuaments *    12.000,00 €
Instal·lació de tres màquines “Reverse Vending”              75.000,00 €
Renovació de la il·luminació de carrers del municipi -Fase 2 300.000,00 €
Ombra al Parc de les Dues Hortes * 35.000,00 €
Actuacions per al foment de la biodiversitat al Mur Verd 27.000,00 €
Ascensor Centre Cívic Plaça Catalunya 40.000,00 €
Reforma del Centre Cívic Plaça Catalunya 90.000,00 €
Pantalla digital Llar infants * 2.000,00 €
Millora i Rehabilitació de l'escola: edifici i instal·lacions 300.000,00 €
Renovació climatització Sala d'actes de l’escola 150.000,00 €
Rehabilitació edificis cultura i promoció cultural 380.000,00 €
Ombra a l’skatepark: Instal·lació de 6 pals amb teles orgàniques *) 10.000,00 €
Millora i manteniment de l’Anella Verda * 80.000,00 €
Millora i Rehabilitació de Poliesportiu: edifici i instal·lacions 110.000,00 €

011 DEUTE PÚBLIC  2.000,00 € 
130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL  51.900,00 € 
132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. (GUÀRDIA MUNICIPAL)  479.700,00 € 
135 PROTECCIÓ CIVIL  8.300,00 € 
151 URBANISME  1.014.300,00 € 
1531 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ  60.000,00 € 
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES  310.500,00 € 
161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA  100,00 € 
1623 TRACTAMENT DE RESIDUS  100.000,00 € 
163 NETEJA VIÀRIA  384.200,00 € 
164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS  84.500,00 € 
165 ENLLUMENAT PÚBLIC  538.000,00 € 
171 PARCS I JARDINS  374.000,00 € 
1721 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO  42.500,00 € 
231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA  749.700,00 € 
241 FOMENT DE L’OCUPACIÓ  249.000,00 € 
323 FUNCIONAMENT DE CENTRES D’ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA  1.046.750,00 € 
324 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI  7.000,00 € 
326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D’EDUCACIÓ  70.400,00 € 
330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA  760.400,00 € 
3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES  19.000,00 € 
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS  114.000,00 € 
334 PROMOCIÓ CULTURAL  18.000,00 € 
336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC  47.000,00 € 
337 JOVENTUT  111.450,00 € 
3380 FESTES POPULARS  271.000,00 € 
3381 FESTES POPULARS: ACTES NADALENCS  48.100,00 € 
341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT  53.500,00 € 
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  361.000,00 € 
430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES  60.500,00 € 
454 CAMINS VEÏNALS  86.500,00 € 
463 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA  30.000,00 € 
491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  52.600,00 € 
912 ÒRGANS DE GOVERN  335.600,00 € 
920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.  1.791.000,00 € 
924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA  13.500,00 € 
925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS  49.500,00 € 
9290 JUTJAT DE PAU  68.500,00 € 
9291 FONS DE CONTINGÈNCIA  123.000,00 € 
934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.  499.000,00 € 
942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS  2.984.000,00 € 
 Total pressupost general  13.470.000,00 €

PROGRAMA DESCRIPCIÓ  CRÈDITS INICIALS

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMA 2022
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PROGRAMA DESCRIPCIÓ  CRÈDITS INICIALS

Veus femenines al Concert
de Nadal
Diumenge dia 19 de desembre a les 7 del vespre, a l’església de Sant Se-
bastià, tindrà lloc el Concert de Nadal a càrrec del cor de cambra femení 
Scherzo.

Dirigit per Sílvia Gil-Pérez, Scherzo és un conjunt vocal de Vila-seca creat 
l’any 1989. La majoria de les seves components –moltes d’elles formades al 
Conservatori Professional de Música de Vila-seca– es dediquen professio-
nalment a la docència musical. Ha actuat arreu de Catalunya i a diverses 
localitats de l’estat, participant en diverses produccions orquestrals. Ha en-
registrat tres CD i també compta amb diversos enregistraments en directe 
a càrrec de Catalunya Música i Radio Nacional de España, que han estat 
divulgats periòdicament a través d’aquestes emissores. Ha obtingut diver-
sos premis internacionals. 

El cor Scherzo, amb l’acompanyament del pianista Marc Torres oferirà un 
programa en dues parts. La primera amb clàssics com l’Ave Maria i la segona 
amb un caire nadalenc. Per assistir al concert no cal cap mena d’inscripció 
prèvia ni invitació, però serà obligatori l’ús de mascareta durant l’acte. En 
cas de canvi de normativa, s’especificaran les restriccions específiques a la 
pàgina web de l’Ajuntament de la Canonja.

El Parc de Nadal torna amb 
divertides sopreses
Superada la pausa obligada per la pandèmia de Covid, la Canonja recupe-
ra enguany el Parc de Nadal dedicat a l’oci dels nostres convilatans més 
petits. Els dies 27, 28 i 29 de desembre el poliesportiu municipal serà un 
centre d’activitats infantils que, gràcies a la col·laboració de les entitats 
canongines i les empreses del nostre entorn, omplirà de diversió les dates 
nadalenques.

La represa del Parc de Nadal comptarà amb moltes i divertides sorpreses 
d’entre les que volem destacar un trenet que recorrerà diversos espais del 
nostre poble fent arribar al carrer la màgia que es respira habitualment dins 
del parc. Tot això es farà conservant les característiques habituals del parc 
que obrirà cada dia d’onze del matí a dues de la tarda i de dos quarts de 
cinc de la tarda a les set del vespre, moment en que cada dia tindrà lloc un 
espectacle de fi de festa. El preu serà de 3 € per persona i el dimecres dia 29 
serà d’entrada solidària amb material destinat a Càritas la Canonja.

Per tal de vetllar per la seguretat dels talleristes i dels participants, 
l’aforament serà limitat i caldrà l’ús de mascareta mentre s’estigui a 
l’interior del poliesportiu.

Els llums de Nadal s’encenen 
al ritme de dixie
El passat divendres dia 3 de desembre tingué lloc l’acte d’encesa de les 
llums de Nadal a la Canonja. L’alumnat de tercer curs de primària de 
l’Escola la Canonja va donar el tret de sortida a la il·luminació nadalen-
ca amb la interpretació d’una versió adaptada de la cançó Feliz Navidad 
de José Feliciano, popularitzada per Boney M., amb l’acompanyament de 
Stromboli Jazz Band.

Tot seguit, un cop fet el compte enrere i gaudint de il·luminació d’aquest 
Nadal, la banda de dixie va recórrer diferents carrers del nostre poble 
realitzant diverses parades musicals a la rambla de les Garrigues i al parc 
infantil del carrer Carrasco i Formiguera.
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Ses Majestats els Reis d’Orient mai s’han oblidat de la Canonja i, enguany, 
ja han tornat a confirmar a l’Ajuntament que tornaran a convertir el vespre 
del dia 5 de gener en el dia més especial i màgic de l’any pels infants del 
poble. També han informat que els seus patges visitaran el nostre poble el 
proper dia 26 de desembre i que a les 11 del matí es trobaran al Castell de 
Masricart per tal que els nens i nenes els hi puguin fer arribar les cartes amb 
els seus desitjos. Al rebre aquesta informació, l’Ajuntament ja ha parlat amb 
el pallasso Muniatto perquè amenitzi l’espera mentre els infants fan cua per 
entregar les cartes.

Des de l’Àrea de Joventut ja s’està treballant, amb la col·laboració de molts 
nois i noies del nostre poble, en la preparació de l’arribada dels reis Melcior, 
Gaspar i Baltasar. A les 6 de la tarda del dia 5 de gener, arribarà aquest mo-
ment tan esperat per tothom, l’arribada dels tres Reis al consistori canongí, 
on seran rebuts amb focs artificials. Ho faran travessant el poble amb tot 
el seu seguici i amb els carros ben carregats de regals per repartir-los al 
vespre, casa per casa, als infants canongins.

L’Home dels Nassos
A banda de la representació mítica que se li suposa a l’Home dels Nassos com una visió caricatu-
resca del déu romà Janus que donaria nom al mes de gener, molts pobles del nostre entorn pre-
senten aquest personatge com un element festiu que marca la transició d’un any a l’altre. Tanca 
l’any vell i anuncia un any nou. La tradició ens diu que aquest personatge que té tants nassos com 
dies li queden a l’any es fa present el dia 31 de desembre perquè és l’únic dia en què pot passar 
desapercebut. La seva feina consisteix en tancar l’any vell i començar l’any nou.

La juguesca consisteix en el fet que els nens i nenes esperen trobar una persona amb molts nassos, 
però mai el trobaran perquè aquest personatge únicament té un nas pel fet que a l’any li queda un 
sol dia. Tot i que habitualment l’home dels nassos és un cap gros, cada poble ha desenvolupat una 
tradició diferent, bé sigui en el vestuari, formes, horaris, etc.

A la Canonja, l’Home dels Nassos sortirà per primer vegada aquest 31 de desembre a les 12 del 
migdia i acompanyat de tot un seguici musical recorrerà els carrers del poble fins a arribar a 
l’Ajuntament. Pel camí saludarà als nens i nenes que trobi al seu pas i repartirà caramels. El co-
neixereu perquè porta barret de copa i una capa que li arriba gairebé fins als peus. Viatja amb una 
maleta atrotinada on guarda totes les experiències que ha anat recollint al llarg de l’any i on també 
desa les claus de l’entrada de l’any nou.

La Canonja ja s’està preparant per la gran
rebuda del Reis Mags d’Orient
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Sopar i ball per 
la Revetlla de 
Cap d’Any
El 31 de desembre l’Ajuntament ha tornat a organitzar la 
tradicional Revetlla de Cap d’Any al poliesportiu muni-
cipal, amb sopar a les nou del vespre i cotilló a partir de 
dos quarts de dotze amb l’Orquestra Venus. Les entrades 
anticipades, tant pel sopar com pel cotilló, es podran 
adquirir al mateix poliesportiu fins el 10 de desembre, 
a taquilla es podran comprar únicament les del cotilló.

Durant tota la festa s’hauran de seguir les normes de 
seguretat per combatre la Covid-19. Per accedir al po-
liesportiu caldrà presentar el certificat COVID digital de 
la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova 
diagnòstica vigent (amb un  màxim de 48 h). Aquesta 
norma inclou a les persones de totes les edats, menors 
i adultes. Un cop dins es permetrà el ball a la pista amb 
mascareta i estarà prohibit consumir a la pista, l’ús de 
mascareta serà obligatori quan no es consumeixi i no 
estarà permès el consum en barra, s’haurà de consumir 
a les taules.

Vegeu les 
restriccions 
actualitzades:

https://www.lacanonja.cat/agenda/revetlla-de-cap-dany-4
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Fred, esperit nadalenc i més 
manga a la Biblioteca
La Biblioteca de la Canonja enfila el desembre pensat en el Nadal i el fred. 
Pel dimarts, 14 de desembre, el Senalló de Contes rebrà la contacontes In-
grid Domingo que explicarà “Contes frescos” al més menuts, contes que 
parlen de l’hivern, el fred, el vent i l’amistat.

En plena època nadalenca, del 21 de desembre al 7 de gener, la Biblioteca 
Pública de la Canonja obrirà en horari de matí, de 9 a 13 h. Entre aquestes 
dates, els dies 27, 28 i 29 tancarà l’espai del Castell de Masricart per traslla-
dar-se al Parc de Nadal i realitzar-hi activitats. Els dies festius i els dies 24 i 
31 de desembre estarà tancada per conveni laboral.

Recordem que aquest mes la Biblioteca ha incorporat un bon número de 
nous títols i novetats manga al seu fons bibliogràfic gràcies a la visita a la 
27 edició del Saló del Manga de Barcelona i al pressupost que el Servei de 
Biblioteques de Catalunya ha adjudicat especialment per invertir en aquest 
format. Des de la biblioteca, us animem a descobrir noves històries durant 
aquestes vacances d’hivern!

Al febrer, esquiada jove!

El PIJ de la Canonja torna a organitzar la tradicional sortida a la neu, 
l’esquiada jove. Aquesta és una de les activitats més esperades pel jovent 
canongí, que any rere any s’apunta a esquiar a les pistes d’Ordino – Arcalís. 
Aquest any s’han programat pel cap de setmana del 4 al 6 de febrer.

Les inscripcions i la reserva es podran realitzar fins el 17 de desembre. El 
preu total de l’escapada són 135 euros (50 euros de la reserva més 85 eu-
ros). El preu inclou l’allotjament per dues nits, dos esmorzars, el desplaça-
ment amb autocar i forfets pels dos dies.

Per tal de realitzar la reserva i obtenir més informació us podeu adreçar al 
PIJ a través del WhatsApp 625063133 i a les mateixes instal·lacions del PIJ, 
al carrer Raval, 25.
 

Per un Carnaval més participatiu 
Tot i el desànim inicial davant de la incertesa que ha suposat la pandèmia i 
el continuat canvi de normativa respecte a les festes al carrer, la Comissió 
de Carnaval des del primer moment ha mantingut la voluntat que al nostre 
poble es visquin aquestes festes amb la popularitat i bona acollida que han 
tingut darrerament. Per la qual cosa, s’ha decidit fer alguns canvis amb 
l’objectiu de millorar i fer créixer el nostre carnaval més enllà de la rua. 
Com es diu habitualment, hem treballat en positiu buscant guanyar una 
oportunitat a la crisi que ha patit la cultura popular.

Així doncs, es donarà més contingut al dijous gras i es farà de nou el con-
curs de balcons. També es canviaran alguns aspectes dels concursos de 
disfresses infantils i individuals i, finalment, la rua del dia 27 de febrer, que 
en aquesta edició vol fomentar la participació de les diferents comparses 
canongines per la qual cosa s’han substituït els premis per ajuts a la par-
ticipació.

Totes aquestes novetats s’aniran anunciant oportunament i es presentaran 
als diferents cartells que enguany, també com a novetat, s’elaboraran amb 
la col·laboració de l’escola i l’institut.

Visca el carnaval canongí!
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La cafeteria de l’Època 
aviat obrirà al púbic
L’Ajuntament de la Canonja té previst poder obrir en breu el servei de 
cafeteria del que disposa l’edifici polivalent de la Rambla 15 d’abril, 
anomenat ÈPOCA. Aquest servei serà obert a tota la població. Des de 
mitjans d’octubre que la resta d’instal·lacions de l’ÈPOCA ja estan ober-
tes per tal de realitzar-hi diferents activitats programades com per 
exemple les activitats regulars de la Gent Gran Activa, sardanes, coral, 
taitxí, manualitats... així com d’altres puntuals o especials.

Pensant en la Festa 
Major d’hivern
Un cop més, amb el final d’any, la regidoria de festes comença a preparar el 
programa de la Festa Major d’Hivern amb el desig de recuperar totalment 
les activitats que es porten a terme habitualment al voltant de la diada de 
Sant Sebastià.

Tot i que les dates encara no estan definides en la seva totalitat, volem 
destacar l’actuació de l’Orquestra Maravella dedicada als balladors adults i 
Disco per Xics, per als balladors més petits de la casa. En aquest programa 
també hi tindrà cabuda la baixada de carretons i la nit jove. Finalment, 
volem destacar la voluntat de recuperació del Cros Comarcal i l’escudella 
popular en el seu format habitual.

M’expliques un conte?
Vet aquí que en aquell temps que els ocells tenien dents...  i tot d’una, els 
ulls dels nens i les nenes de l’escola s’obren com taronges i es preparen 
per escoltar. 

Els contes, les històries i les llegendes han format part de la vida de petits 
i grans des de sempre. Es transmeten de generació en generació, són part 
de la nostra història i tradicions i són ben presents en totes les cultu-
res. A l’escola les mestres d’educació infantil sovint fem ús de contes i 
històries ja que suposen un magnífic recurs educatiu. Ens permeten tre-
ballar diferents continguts de forma lúdica i motivadora per als infants. 
Són una eina que afavoreix el procés de maduració de la personalitat de 
l’infant i el seu desenvolupament global. I també són una eina magnífica 
per aprendre el llenguatge de forma espontània.

A través dels contes podem ajudar els nens i nenes a descobrir i entendre 
el món que els envolta, ajudar-los a resoldre els seus conflictes afectius, a 
afrontar les seves pors i angoixes. També ens permeten transmetre valors 
d’una forma lúdica i creativa. Molts cops, en els contes, els protagonistes 
han d’afrontar obstacles, superar conflictes, mostrar perseverança, pa-
ciència o d’altres valors fonamentals i necessaris per a viure en societat. 

I per descomptat, els contes són un vehicle excel·lent per treballar 
l’escolta i l’atenció i per ajudar a desenvolupar la imaginació, la fantasia 
i la creativitat. A partir de la paraula, el text i les imatges els més menuts 
comencen a construir la seva pròpia representació i a crear una realitat 
pròpia en la seva ment. Un món màgic, fantàstic i personal de cada in-
dividu. 

Ara arriben uns dies plens de màgia, de regals i sorpreses. Aprofiteu 
aquestes festes i no oblideu demanar algun conte a la carta als Reis 
Mags, al Pare Noel o al Tió. Poques coses enforteixen més el vincle entre 
pares i filles, mares i fills, que compartir una estona de lectura conjunta, 
i si és en veu alta, encara millor. 

Gaudir d’una estona de lectura compartida grans i petits és un gran regal 
que ens fem a nosaltres mateixos i als nostres infants. 

I aquest conte s’ha acabat, i si no és mentida serà veritat.

Mestres d’educació infantil
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Pressupost municipal, l’eina per avançar

En el passat ple es va aprovar el pressupost 
municipal per al 2022. Els pressupostos de les 
administracions públiques són, de fet, l’eina 
més important de que disposem els que te-
nim la responsabilitat de governar, són l’eina 
que ens permet tirar endavant la nostra acció 
política. Aquest serà un pressupost que pre-
tén donar compliment als objectius que ens 
proposàvem a l’inici d’aquest mandat, uns ob-
jectius basats en el nostre programa electoral 
que entenem va rebre el suport de la ciuta-
dania a l’encarregar-nos la responsabilitat del 
govern municipal.

A dia d’avui, encara ens veiem afectats per 
la pandèmia i per la crisi econòmica i social 
que se n’ha derivat, és per això que seguim 
destinant als serveis socials, al foment de 
l’ocupació i a l’atenció a la ciutadania una 
part important de la despesa corrent d’aquest 
pressupost. Les famílies han estat, continuen 
sent i sempre seran els principals destinataris 
de les nostres polítiques, les diferents línies de 
subvenció i ajuts incideixen, en aquest sentit, 
en àmbits ben diversos. 

L’atenció i les activitats per la gent gran se-
gueixen sent prioritàries amb la tornada gra-
dual a la normalitat després de les restriccions 
per la pandèmia, com també ho són els joves 
i els infants que sempre focalitzen gran part 
del nostre treball. Cal destacar els recursos 
tan econòmics com humans que es dediquen 
a tenir una escola pública de la que ens sentim 
orgullosos i que sovint és envejada per gent 
d’altres municipis. També els recursos que es 
dediquen al lleure, l’esport i la cultura, àmbits 
que contribueixen sens dubte també a millo-
rar la qualitat de vida de la gent.

Ho hem dit moltes vegades, per poder donar 
el millor compliment a tota aquesta tasca 
d’atenció, protecció i serveis a la nostra ciu-
tadania cal continuar invertint en les infraes-
tructures que encara necessita el nostre poble 
per estar al nivell d’altres municipis similars 
al nostre i fins i tot superar-los. Un exemple 
d’això és la recent posada en funcionament 
del nou edifici ÈPOCA i la propera inauguració 
del nou teatre municipal a l’edifici de l’Orfeó 
Canongí l’any vinent. Cal apostar per un poble 
on les persones s’hi trobin a gust, on puguin 
gaudir d’unes bones instal·lacions i serveis de 
tot tipus.

Des del govern municipal volem ser un ins-
trument el màxim d’útil a disposició dels ciu-
tadans i ciutadanes amb prestacions i serveis 
reals.

En nom de tot l’equip vull deixar clar que 
seguirem treballant per a que això sigui així 
i que a cap dels nostres regidors i regidores 
ens mancarà la il·lusió per fer-ho possible. 
Amb l’aprovació d’aquest pressupost reiterem 
el nostre compromís de treballar al costat de 
la gent, sabent escoltar les seves demandes i 
esforçant-nos per satisfer-les, d’altra manera 
no hi pot haver progrés ni polític, ni social, ni 
econòmic.

Pressupostos: el dia de la marmota

Quan llegiu aquestes línies, els pressupostos 
municipals pel 2022 ja estaran dats i beneïts, 
és a dir, aprovats en Ple municipal. Però què 
són i què representen? Doncs només xifres, 
però xifres que recullen les previsions de 
despeses i d’ingressos a liquidar durant l’any 
corresponent, i que sense aquestes un Ajunta-
ment no podria ser gestionat.

Des del Grup municipal Som Poble hem ana-
litzat i valorat els pressupostos i, tot i que hem 
de reconèixer que moltes partides estan tèc-
nicament ben pressupostades, amb imports 
inicialment adequats al destí proposat, també 
cal esmentar que un dels motius principals i 
diferencials per no estar-hi d’acord, és el pro-
jecte polític que no compartim, motiu pel qual 
hem trobat a faltar algunes inversions en pro-
jectes que com a poble no podem oblidar. D’un 
pressupost inicial, no final, de 13’47 milions 
d’euros per una població de 6.000 habitants, 
tan difícil és incorporar projectes seriosos en 
medi ambient, habitatge, mobilitat o promoció 
del comerç?

Com pot ser que un poble que viu al costat 
d’una indústria petroquímica no tingui polí-
tiques serioses en medi ambient, en control 
de l’aire i de les aigües? Quan començarem a 
treballar amb la població per un canvi en la 
recollida selectiva de les escombraries? Ens 
hem plantejat tenir un responsable tècnic que 
pugui gestionar tots aquests projectes? Medi 
ambient pot ser plantar arbres al Mur Verd, 

Salvador Ferré 
Budesca

Miquel Sabaté 
Pagès

però ho és posar veles als parcs i jardins? I és 
que si no tenim arbres, per Nadal, en plantem 
al Castell un d’artificial!

El pressupost inclou la compra d’algunes fin-
ques, i amb el romanent de tresoreria existent, 
al llarg del proper exercici es faran efectives 
noves compres, però, en destinarem alguna 
d’aquestes a habitatge social? No recordem 
que a data d’avui, la immobiliària més gran del 
poble tingui algun edifici destinat a aquest fi. 
O potser podrem fer algun dia en un d’aquests 
nous edificis municipals un veritable casal 
d’entitats? I en el tema de mobilitat, algun 
estudi tècnic de necessitats? Fem algun carrer 
per a vianants o potser algun carril bici? Re-
duïm el trànsit en vehicle privat? I millorar els 
camins cap a pobles veïns o a la platja de la Pi-
neda? No tot s’acaba a l’anella verda. I pel què 
fa al comerç local, el qual es troba encerclat 
per dues grans poblacions i diferents centres 
comercials, seguirem fent campanyes de pro-
moció regalant vals, quan s’ha demostrat que 
en altres poblacions tampoc és una mesura 
eficient?

En els pressupostos mai heu acceptat incloure 
cap proposta del nostre grup, tot i representar 
una part de la població. No ens els sentim nos-
tres i menys quan ens els faciliteu pocs dies 
abans del Ple. 

Per tancar l’any, desitjar a tota la població unes 
bones festes. Salut!

La importancia del reciclaje

Parece que vivimos en una época especial-
mente convulsa con crisis económicas, crisis 
migratorias, una terrible pandemia de la que 
estamos saliendo gracias la responsabilidad 
masiva de la población que le ha dado un 
ejemplo al mundo y nos sitúa como uno de los 
países con la mayor tasa de vacunación que 
existe. Pero además vivimos en el momento 
clave de la lucha contra el cambio climático, 
la contaminación ya no es un problema, es el 
problema pues nos encontramos muy cerca de 
la línea de no retorno que imposibilitaría in-
vertir el proceso. Incluso ahora hay muchas de 
las consecuencias de la actual contaminación 
que ya son irreversibles y que vamos a ir pade-
ciendo en las siguientes décadas.

Francisco
Gómez Torres
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Como sociedad madura debemos incidir di-
rectamente en todo aquello que nos afecta 
directamente y en nuestro país tenemos una 
larga tradición de dejar los temas importantes 
en manos de los políticos para descargarnos de 
responsabilidad y luego poder echarles la culpa 
de los malos resultados obtenidos. Sin embar-
go, cuando hablamos de cambio climático es-
tamos hablando también de reciclaje y, si bien 
las autoridades han de facilitarnos el trabajo, 
al final solo la suma de las decisiones de los 
ciudadanos hará que reciclemos de verdad y 
hagamos aquello que está en nuestra mano 
para aportar algo la solución, por nosotros, 
pero sobre todo por nuestros hijos y los hijos 
de nuestros hijos.

No todos tenemos suficiente espacio para 
acumular envases, cartones etc. etc. por sepa-
rado, pero incluso en esas situaciones siempre 
podemos bajar esos envases o esos cartones 
directamente al contenedor porque afortu-
nadamente tenemos contenedores en todas 
las calles de La Canonja, no distan más de 50 
metros. En muchos lugares están aplicando ya 
medidas punitivas para obligar a los ciudada-
nos a reciclar bajo pena de fuertes multas, lo 
cual es un claro fracaso en la relación que han 
de tener los ciudadanos con su ayuntamiento y 
viceversa. Es por ello clave que introduzcamos 
una cultura del reciclaje en nuestros hogares 
y que lo transmitamos a nuestros hijos como 
parte de su educación.

Es nuestra obligación como padres y madres 
porque, si bien el presente nos pertenece, el fu-
turo les pertenece a lo que más queremos en el 
mundo y son nuestros hijos. Os deseo que pa-
séis unas magníficas navidades en familia, sed 
precavidos con las normas Covid y evitad las 
grandes reuniones familiares, pero sobre todo 
sed felices.

Patronat Municipal d’Esports 

És evident que a la Canonja hi ha tradició de 
l’esport, tenim el Futbol Club Canonja, fundat 
l’any 1911 i l’Escola de Futbol Base Sant Sebas-
tià fundada l’any 1987 per Claudi Nolla com 
una secció del C.F.Canonja, el Club Ciclista, el 
Motor Club, el Club Excursionista, el Club BTT.... 
i no oblidem que, des del 2017, han tornat els 
Amics Handbol Canonja, que no se’ls hi està 
posant massa fàcil i que, per moltes dificultats 
logístiques que pateixen, estan en un moment 
molt exitós i del que n’estan molt orgullosos. 

Maite Olivé 
Guinovart

Tenim unes instal·lacions municipals i un 
equip, en aquest cas de Handbol, que aplega 
a 138 noies i nois i 11 equips i, degut a la gran 
participació en competició, fan entrenaments 
diaris i han de jugar en diumenge en un polies-
portiu d’un altre poble. Hi ha equips femenins, 
masculins i mixtes, paritat total, més noies que 
nois, integren persones amb trastorns psicolò-
gics sense discriminació en la composició dels 
equips i destinen una partida pressupostària a 
la formació, i ja han promocionat 12 entrena-
dores, 9 entrenadors i 4 àrbitres de la Federa-
ció Catalana. 

Tenim l’escola, el camp de futbol, el poliespor-
tiu i d’altres instal·lacions esportives que estan 
a la vista. Tots aquest espais són on es poden 
impartir les diferents disciplines que ha de 
gestionar un Organisme Autònom Local que es 
regeix segons els acords amb el que establei-
xen les lleis, i aquest Organisme, el Patronat 
Municipal d’Esports, és qui ha de promoure, 
facilitat i garantir la pràctica de l’esport. 

L’esport ha d’estar a l’abast de tothom i obert 
a tota la població, els poliesportius neixen 
amb la voluntat d’oferir un servei integral i de 
qualitat als usuaris i a uns preus competitius 
així com el compromís de millorar i mantenir 
la qualitat dels serveis que s’hi ofereixen i el 
nivell de benestar per a la pràctica esportiva. 

És per tot això que l’existència d’un Patronat 
Municipal d’Esports es necessària per tal de 
gestionar, d’organitzar i coordinar les activi-
tats esportives de la població i oferir un ventall 
de diferents disciplines destinades a les nenes, 
nens i adults.

Els objectius principals són evidents: Promou-
re la cultura esportiva a la població, promou-
re l’esport escolar i d’aficionats i facilitar l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals a 
les entitats esportives del municipi, preferen-
tment i sense finalitat lucrativa. 

Nens i nenes aprofiteu i demaneu als Reixos 
una pilota, una bici, una motxilla, uns patins 
en línia... FEM ESPORT, FEM NATURA, FEM PO-
BLE.

Una altra manera de fer és possible

En l’ideari d’ERC tenim dues màximes que 
marquen el dia a dia de les nostres propostes i 
dibuixen la nostra línia de treball: ningú no és 

més que ningú i no deixarem ningú enrere. És 
molt simple, però articulen i defineixen molt 
bé el nostre tarannà. Tenim la voluntat de tirar 
endavant un projecte que suposi una millo-
ra de la vida per a tothom. Si no aconseguim 
això, de què serveix el que estem fent?

Però alguns no valoren ni accepten aquesta 
manera de fer. Alguns exemples ho mostren 
clarament. 

Hem treballat molt per avançar en la cons-
cienciació del canvi climàtic i afrontar la tran-
sició energètica, fet que suposa un dels reptes 
actuals més importants que qualsevol societat 
ha d’encarar i que exigirà una transformació 
profunda dels actuals models energètics. Es-
tem davant d’una emergència climàtica i els 
ens locals tenen molta capacitat per fer dife-
rents accions que ajudin a reduir-ne els efec-
tes. 

En aquesta línia vam presentar una proposta 
al desembre del 2020 per a la promoció de les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia fo-
tovoltaica. Es demanava, entre altres punts, 
aprovar una ordenança municipal per a la 
promoció de les instal·lacions d’autoconsum 
amb energia fotovoltaica i aprovar, modificar 
o incloure en les ordenances fiscals municipals 
corresponents bonificacions que incentivessin 
la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica entre la ciutadania de la 
Canonja. La proposta no va prosperar per la 
negativa del PSC, però, grata sorpresa, fa poc 
s’ha aprovat la bonificació del 50% de l’IBI 
quan s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament 
de l’energia del sol. En definitiva, la nostra 
proposta. Estem molt agraïts que les nostres 
propostes arribin a bon port, però es podrien 
aprovar quan es presenten, no guardant-les al 
calaix.

Aquest cas no és un fet aïllat, sinó que és una 
manera d’actuar habitual en el dia a dia. Fa 
poc es va presentar una proposta per crear 
una comissió que estudiés un pla i impulsés 
la creació d’un viver d’empreses a la Canon-
ja. Aquest element no tan sols ha de ser una 
eina imprescindible en la diversificació de 
l’economia del nostre poble, sinó que també 
ha de permetre apuntalar les empreses ja exis-
tents i fer-les desenvolupar de manera segura. 
Tampoc no es va acceptar, però no dubtem i 
tenim la plena convicció que la llavor ja l’hem 
posada perquè això sigui una realitat en un 
futur. 

També la relació amb els veïns i veïnes de la 
Canonja cal que sigui diferent: propera, trans-
parent, empàtica, que escolti les seves neces-
sitats i doni respostes, amb equitat. La gestió 
que s’ha fet de la problemàtica en la concessió 
d’hores d’espais esportius a les entitats locals 
és un altre testimoni que una altra manera de 
fer és possible. No ho dubteu.

Marc Riu 
i Rusell

La Canonja
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143 vots

Sis propostes d’inversió 
tiraran endavant gràcies 
a la votació popular dels 
Pressupostos Participatius 
2021/22

Els resultats de la votació popular d’aquesta 
edició dels Pressupostos Participatius permetran 
tirar endavant sis de les dotze propostes que es 
presentaven a votació.

Les propostes que han obtingut més vots en aquesta cinquena edició són, 
en primer lloc, millorar i mantenir l’Anella Verda amb un total de 205 vots. 
En segon lloc, la millora de l’entrada a la Canonja per l’avinguda de la Flo-
rida, enjardinar la rotonda i dissenyar i instal·lar lletres anunciant el nom 
de la Canonja, amb 160 vots. I, en tercer lloc, la creació d’ombra al Parc 
de les Dues Hortes amb la instal·lació d’una vela que proporcioni ombra 
a diferents zones del parc, amb 143 vots. La suma del cost d’aquestes tres 
primeres propostes ascendeix a 175.000 €, i la següent proposta per ordre 
de puntuació és “Ombra a la zona de jocs de la plaça Ernest Lluch”, amb 
un pressupost de 50.000 euros que suposaria excedir el límit pressupostari 
màxim de 200.000 € establert a les bases del procés. Per aquest motiu, 
s’ha hagut de procedir a la selecció de les propostes següents, per ordre de 
puntuació, sempre que es puguin executar sense excedir el límit prefixat.

Així doncs, les següents tres propostes que es duran a terme gràcies a 
aquesta cinquena edició dels Pressupostos Participatius són: La instal·lació 
de càmeres de regulació semafòrica a dos encreuaments: el del carrer Mas-
ricart amb Bassa Fonda, i el d’Escultor Martorell amb Carrasco i Formiguera, 
amb un pressupost de 12.000 € i un total de 128 vots. La pantalla digital 
a la llar d’infants, amb un pressupost de 2.000 € i un total de 117 vots. I, 
finalment, l’ombra a l’skatepark, amb la instal·lació de sis pals amb teles 
orgàniques, amb un pressupost de 10.000 € i un total de 92 vots. La suma 
total de les sis propostes guanyadores és de 199.000 euros, un pressupost 
molt ajustat al límit del procés.
 
Pel que fa a la participació, aquesta edició ha comptat amb la votació d’un 
8,1% del cens, per sota del 13,5 % de l’any passat que va assolir tot un èxit 
de participació per aquest tipus de procés, i es torna al nivell de participació 
de l’edició anterior, la del 2019.

205 vots 160 vots

128 vots

117 vots

92 vots

Millorar i mantenir l’Anella Verda: 

Ombra al Parc de les Dues Hortes: 

Semàfors intel·ligents en diferents encreuaments:

Pantalla digital a la llar d’infants:

Ombra a l’skatepark:

Millora de l’entrada a la Canonja 
per l’avinguda de la Florida:
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AGENDA
DESEMBRE 2021 i GENER 2022

DIMARTS 14 DE DESEMBRE

Senalló de Contes: “Contes frescos” amb Ingrid Domingo
Hora i lloc: A les 17 h a la Biblioteca Pública de la Canonja
Inscripcions a la biblioteca. Aforament limitat. Edat recomanada a partir de 
4 anys

FINS EL 17 DE DESEMBRE

Inscripcions per l’Esquiada Jove
Lloc: Al PIJ (Carrer Raval, 25 o per WhastApp al 625 063 133)
Dies i lloc de l’esquiada: 4, 5 i 6 de febrer a Ordino – Arcalís
Preu: 135 € (50 € reserva + 85 €). Inclou dues nits d’hotel amb esmorzar, 
forfet de dissabte i diumenge i transport amb autocar.

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

Concert de Nadal amb el cor femení Scherzo
Hora i lloc: A les 19 h, a l’església de Sant Sebastià 

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE

Recollida de cartes per part dels Patges Reials
Hora i lloc: A les 11 h, al Castell de Masricart

DIES 27, 28 i 29

Parc de Nadal
Horari i lloc: D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h, al Poliesportiu Josep Canadell i 
Veciana
Preu per dia: 3 €. El dia 29 l’entrada és solidària: Inverteix els 3 € de ma-
nera solidària. Porta al parc oli, xampú, gel de bany o sabó de rentar roba. 
Aniran destinats a Càritas la Canonja

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE

Arribada de l’Home dels Nassos
Hora i lloc: A les 12 h, pels carrers de la Canonja

Revetlla de Cap d’Any
Hora i lloc: Sopar a les 21 h i cotilló a les 23.30 h, al Poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana
Venda d’entrades: Fins el 10 de desembre al poliesportiu
Preus: sopar + cotilló: 60 € / menú infantil + cotilló: 20 € 
Únicament cotilló: 20 € anticipada, 24 € a taquilla / Menors de 14 anys: 6 €

DIES 3 i 4 DE GENER

Recollida de paquets
Horari i lloc: de 10 a 12 h i de 16 a 20 h, a l’escola

DIMECRES 5 DE GENER

Arribada de Ses Majestats els Reis mags d’Orient
Hora: 18 h, a l’Ajuntament de la Canonja

DIES 15, 16, 19, 20, 21, 22 i 23 DE GENER

Festa Major d’Hivern



20

Entitats col·laboradores: 

HORARIS I ENTRADES

d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h

Dilluns 27:
Preu: 3 €

Dimarts 28:
Preu: 3 €

Col·labora:

Biblioteca Pública
Casal Infantil
Guàrdia Municipal
Protecció Civil

Gestió tècnica:

En xarxa

DESEMBRE

Poliesportiu de
la Canonja
2021

ParcdeNadal
Dimarts 28

Dimecres 29

Dimecres dia 29 Entrada solidària
Inverteix els 3 € de manera solidària.
Porta al parc oli, xampú, gel de bany 
o sabó de rentar roba.
Aniran destinats a Càritas la Canonja

Aforament limitat.
Obligatori l’ús de mascareta  

Dilluns 27-

Amb el suport de:

AMPA Escola la Canonja • El Mico de la Canonja • Ball de Diables de la Canonja • Càritas Parroquial
Club BTT la Canonja • Col·lectiu de Dones • Amics dels Gegants • Llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
Mirada Violeta la Canonja • Amigos del Caballo • Ritmo’s Tarragona • Club Excursionista la Canonja
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