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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

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

696 157 973

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

 escolaadults@lacanonja.cat

EDIFICI ÈPOCA
Rambla 15 d’abril 877 00 29 49 

 

 

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
BIBLIOTECA PÚBLICA

 P

Horari d'estiu del 23 de juny al 9 de setembre: 
Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i les tardes de dilluns de 16 a 20 h

Horari d'estiu del 23 de juny al 9 de setembre:
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Cafeteria: De 8 a 23 h.
Diumenges a la tarda, tancat.
Telèfon: 877 00 59 50 @pijlacanonja

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

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

 977 545 308

  

 biblioteca@lacanonja.cat
pcultura@lacanonja.cat 

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
  Pla

Carrer Raval, 25

ça 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

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.
 o.canonja@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 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)

Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al 
telèfon 977 54 34 89

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA

arxiucomarcal@tarragones.cat

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

http://www.lacanonja.cat


3

LA CANONJA INFORMA. Núm. 89, agost i setembre de 2022
Alcalde: Roc Muñoz Martínez | Direcció: Salvador Ferré Budesca | Coordinació: 
Mercè Veciana | Redacció: Ajuntament de la Canonja | Fotografia: Ajuntament de 
la Canonja | Alberich Fotògrafs | Disseny original: Laia Carulla Olivan | Disseny i 
Producció: Ortiga Rodríguez Impressors | Edició: Ajuntament de la Canonja, Raval 
11 (la Canonja), Tel: 977 54 34 89, ajuntament@lacanonja.cat, www.lacanonja.cat | 
Tirada: 2.750 exemplars. Distribució gratuïta. Prohibida la venda.

Els escrits del butlletí són responsabilitat de l’Ajuntament de la Canonja excepte aquells 
que són signats pels autors.

L’estiu és època de vacances, de temps lliure, de festes majors, de sortir al ca-
rrer... És, sens dubte, l’estació de l’any preferida per molta gent i en particular 
pels infants i joves que deixen enrere un any escolar i comencen gairebé 80 
dies de descans. Tot i que és lícit i s’ho mereixen, aquest descans no coinci-
deix amb el descans dels pares i mares que continuen treballant durant els 
mesos d’estiu, esperant, en el millor dels casos 15 dies de vacances. Davant 
d’aquesta situació i per poder conciliar la vida de les famílies, van néixer els 
casals d’estiu. N’hi ha de tot tipus, a tots els pobles i ciutats i per a totes les 
edats, però aquí el que ens ocupa són els nostres casals, els de la Canonja, 
que, amb esforç i dedicació, s’han convertir en un referent de l’oci infantil i 
juvenil.

El Casal d’estiu de la Canonja porta més de 25 anys en funcionament, donant 
servei a moltes famílies canongines. Va començar l’any 1995 amb una cin-
quantena de nens entre 3 i 12 anys i un parell de monitors. Enguany i després 
d’una evolució progressiva, el Casal ha arribat gairebé als 300 inscrits, que 
hauran estat atesos per més de 20 monitors. Això no s’aconsegueix d’un dia 
per l’altre. Al darrera hi ha moltes hores de treball, planificació, organització, 
dedicació i en definitiva una gran motivació que uneix a tots els professionals 
que es dediquen en cos i ànima a que els nostres nens i nenes s’ho passin 
d’allò més bé. Aquesta tasca està encomanada a la Fundació Privada en Xarxa, 
que aporta l’equip humà necessari pel correcte desenvolupament dels casals.

El joves també tenen el seu espai a la Canonja. No fa 25 anys, però des del 
2010 que el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) s’ocupa de planificar i organitzar 
“L’estiu Actiu”, un casal per els que tenen entre 12 i 18 anys. Les inscripcions 
també han anat en augment, arribant aquest estiu a gairebé un centenar de 

joves en total. En aquest cas, les activitats són molt semblants a les del Casal 
però incorporen acampades de 3 dies, sortides a la platja, excursions en BTT, 
etc.

No hem d’oblidar tampoc que el Club de Futbol  de la Canonja també organit-
za un campus de 15 dies a les seves instal·lacions i que enguany ha comptat 
amb una vuitantena de nens i nenes.

Aquesta àmplia oferta de lleure per gairebé 500 nens durant l’estiu comporta 
buscar espais municipals per poder fer les activitats. Posem tots els edificis i 
instal·lacions municipals al seu abast, des de l’Escola, el Casal, l’edifici Època, 
el Centre Cívic, Serveis Socials, el Poliesportiu, el Camp de Futbol, la piscina...
 
En definitiva, brindar als nostres fills l’oportunitat d’anar a un casal d’estiu és 
un regal i una oportunitat per créixer i continuar aprenent, ja que es posen 
en pràctica valors com la generositat, l’esforç, la convivència, el respecte i 
molts altres que els ajudaran a convertir-se en persones íntegres i respon-
sables. També és important valorar el gran esforç econòmic i humà que fa 
l’Ajuntament per poder oferir aquests serveis de qualitat.

I per acabar us convido també a que gaudiu de la Festa Major, sortint al carrer 
i participant de tots els actes que ompliran el calendari del mes d’agost.
Bon estiu i bona Festa Major!

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Casals d’estiu,
una solució a la conciliació familiar
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De nou un Sant Joan amb 
sopar pícnic
Enguany i després de dos anys diferents, vam poder celebrar la revetlla de 
Sant Joan com sempre s’havia fet. Molts socis del Motor Club la Canonja es 
van reunir a mitja tarda davant de la Plaça Catalunya per anar a buscar la 
Flama del Canigó a Reus. L’arribada va ser de nou al mateix lloc on es van 
fer les fotografies i l’Ajuntament els va convidar a un refrigeri. Per la nit es 
va tornar a organitzar el sopar pícnic a la Plaça Catalunya que va arreplegar 
a moltes famílies. La Colla de Diables de la Canonja va fer un petit correfoc 
per alguns carrers del poble i després va fer una ballada amb foc i petards 
a la mateixa plaça. Va ser una nit de festa però amb total seguretat gràcies 
a la presència de la Guàrdia Municipal i Protecció Civil.

El Refugi obre les seves 
portes
El passat divendres dia 10 de juny, gairebé 150 persones van participar a 
la jornada de portes obertes del refugi de la plaça de la O.

Aquesta jornada va complementar les visites, que per part d’alumnes de 
4rt. d’ESO de l’Escola Joan XIII i l’Institut Collblanç, s’havien portat a terme 
en dies anteriors en les que varen participar més de 100 alumnes.

És habitual per part de l’Institut, i ara també, l’escola Joan XXIII la rea-
lització d’aquestes visites durant la realització del crèdit de síntesi atès 
que és en aquesta etapa formativa on es porta a terme la programació 
relacionada amb el context de la guerra civil.

Gairebé 300 infants 
gaudeixen del Casal 
d’Estiu

Un estiu més, del 27 de juny al 12 d’agost, 276 infants i joves, 19 
monitors, 17 voluntaris, 3 alumnes en pràctiques i 3 coordinadors, 
han gaudit del Casal d’Estiu 2022. Un casal en el qual hem recu-
perat la seva normalitat i hem pogut retrobar-nos entre grups i 
recuperar les activitats col·lectives.

Enguany, amb el centre d’interès Invasió Intergalàctica hem tingut 
una gran missió, ajudar als espies de la IEPA a aturar el pla maligne 
dels aliens, que consistia a envair la Canonja per convertir-la en la 
seu de la qual es controlarà la invasió del món. Tota aquesta aven-
tura ha anat acompanyada d’una gran varietat d’activitats com jocs 
tradicionals i esportius, jocs d’aigua, gimcanes, excursions a la pla-
tja, al CaixaForum, tallers...

Un any després també hem pogut gaudir de les activitats extraor-
dinàries com la festa de l’escuma, la peonada aigualida i la gran 
vetllada on vam retrobar-nos la gran família del Casal que formem 
plegats.
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Els alumnes de 1r d’ESO, 
coneixen en profunditat la 
Canonja
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 uns dies del mes 
de juny a conèixer el nostre poble ben a fons des de les diferents matèries. 
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i la regidora d’ensenyament, Lucía 
López, van ser els encarregats d’explicar a l’alumnat 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 15 i 16 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 bibliotecària, 
Ma. Pineda Cardona, 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.

Els joves tornen a l’Estiu 
Actiu
L’onzena edició de l’Estiu Actiu ha comptat amb un centenar de joves que 
han participat durant les quatre setmanes que té de durada.
Enguany, gràcies a la participació de tots i totes s’ha pogut realitzar l’Estiu 
Actiu amb tota la normalitat, recordant les passades edicions i gaudint de 
les bogeries.

Durant el mes de l’Estiu Actiu, els i les joves han pogut gaudir de diverses 
sortides a la platja, rutes en bici pels voltants, activitats esportives, piscina, 
gimcanes pel poble, curses d’orientació, etc... i per finalitzar l’Estiu Actiu els 
campaments.

El jovent ha agraït moltíssim totes les activitats executades, ells i elles han 
estat les protagonistes principals d’aquest programa d’estiu i són les res-
ponsables que tot hagi funcionat molt bé i l’alta participació de joves.

L’Estiu Actiu és el programa d’estiu que executa la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja.

L’Escola d’Adults municipal va finalitzar el curs escolar 2021-2022 el 22 de 
juny, però ho va celebrar amb un acte de cloenda el 15, i un dinar d’Escola 
el 20.

Ha estat un curs on 26 alumnes han participat en els programes de For-
mació Instrumental dels 3 nivells I, II i III, i en el programa de Català B2. 

Se’n fa una valoració general del curs molt positiva, perquè hi ha con-
fluït: la motivació en l’aprenentatge tant de l’alumnat com de la mes-
tra; l’assistència força regular per part de tothom; i l’esforç i dedicació de 
treball dels participants. S’ha treballat de valent i per això, els resultats 
obtinguts han estat satisfactoris. 

L’acte de cloenda es va realitzar a la sala noble del Castell amb la presència 
de l’alumnat participant, la regidora d’Ensenyament, Lucía López i la mes-
tra d’adults, la Montse Solé. Es va fer entrega d’un diploma d’assistència a 
cada alumne i un obsequi, una tassa personalitzada amb motius diferents 
per a cada grup en format de paraules i continguts significatius desenvo-
lupats a cada curs. 

Curs treballat, curs acabat!
 
Es van pronunciar uns breus discursos ressaltant la motivació, la dedica-
ció i el treball realitzat o aportat per a cadascú de qui constitueix l’Escola 
d’Adults municipal: alumnat, docent i Ajuntament. Es felicità especialment 
l’alumnat per la constància i perseverança en la consecució dels seus objec-
tius formatius. Un refrigeri va completar la celebració. 

Tothom en va sortir content, satisfet i agraït. 
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Finalització del Club de 
Lectura d’Adults i del Senalló 
de Contes
A partir del 5 de setembre coincidint amb l’inici del curs escolar, la Biblioteca 
tornarà al seu horari habitual de dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 i 
totes les tardes de 16 a 20h. 

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 dimarts 
7 de juny amb la sessió la Casa del Vent a càrrec de Sherezade Bardají,  un 
espectacle amb objectes que va fascinar als més petits i que va acabar amb 
un berenar per tots els presents. 

El mateix dimarts a les 18 de la tarda va tenir lloc la cloenda del club 
de lectura d’adults on es va comentar la darrera novel·la de l’escriptora 
barcelonina Tània Juste, “Amor a l’art” que ha guanyat el premi Prudenci 
Bertrana i que va tenir una gran acollida entre les participants del club. A 
la trobada va venir l’autora del llibre i va poder compartir impressions i 
curiositats amb els lectors. 

Forever Trappin
El passat 18 de juny la plaça Catalunya es va convertir en un escenari on 
diferents artistes van participar per realitzar l’homenatge al jove canongí 
Dídac Bueno Moreno, fent el que més li agradava i era la seva passió, gaudir 
de la música i estar envoltat de les persones que més estimava. 
 
L’acte va comptar amb diferents moments, l’obertura la va realitzar la re-
didora de Joventut, Marina Clavero, i els tècnics de l’àrea conjuntament 
amb l’Alèxia Ferrer, amiga d’en Didac. Seguidament es va donar pas a les 
diferents actuacions, on algunes de les cançons eren del propi jove i altres 
dels grans artistes. 

A dalt de l’escenari ho van donar tot, va ser un recordatori que es va po-
der celebrar i on van participar moltíssimes persones que es dediquen al 
món de la música urbana. Sota l’escenari va estar ple de les persones que 
l’estimaven, familiars i amistats.

Tota una nit per recordar i per agrair a totes les persones que ho van fer 
possible, especialment a Forever Trappin i a l’Ari Lucena per cedir algunes 
de les imatges.

Aquest esdeveniment va ser organitzat i gestionat per l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja conjuntament amb Forever Trappin, un grup de 
joves amants de la música urbana.

Èxit de públic del
“Surt a la fresca”
Tot i que la fresca no era la característica principal de les diferents activi-
tats que han tingut lloc els divendres a la nit a la Rambla 15 d’abril, podem 
dir que molts canongins han pogut gaudir d’aquest cicle d’espectacles 
que es mostra variat tot adreçant-ça a un públic molt divers.

D’aquesta manera, l’aire jove i animat de Maria Jacobs, ha combinat 
perfectament amb l’humor de Tian Lara i amb el ball flamenc de Rebe-
ca Monasterio. El dia 29, l’actuació de Tànit Bono clou aquest conjunt 
d’activitats amb una mitjana d’assistència que supera les 250 persones 
que han valorat positivament el nou espai com alternativa a l’Hort del 
mas de l’abeurador.



7

Cloenda dels Tallers 
d’estimulació neurocognitiva 
El passat dia 4 de maig va finalitzar el novè curs del programa de 
manteniment i prevenció del deteriorament neurocognitiu que imparteix 
la professora de psicologia Yolanda Almagro al col·lectiu de la gent gran 
de la Canonja. La regidora de Benestar Social, Paqui Márquez, va lliurar 
els diplomes que acrediten la participació dels alumnes, durant l’acte de 
cloenda. 

Enguany i degut a la millora de les condicions de la pandèmia, s’han pogut 
realitzar les classes de forma presencial a les instal·lacions del Castell de 
Masricart. El projecte s’emmarca dins les activitats que l’Ajuntament de la 
Canonja ofereix als més grans. El curs persegueix dos objectius principals: 
restaurar les habilitats cognitives en desús per a retardar, al màxim, el 
deteriorament neurocognitiu i potenciar l’autoestima personal, per tal de 
millorar la gestió emocional i les relacions socials.

Les classes s’han realitzat amb una freqüència setmanal des del mes de 
novembre de l’any 2021 i fins al mes de maig del 2022. Els usuaris han pogut 
gaudir d’activitats diverses que fomenten l’aprenentatge i el manteniment 
cerebral. Segons la Camen, una de les usuàries: “Aquest any es feia molt 
necessària la realització del curs ja que després dels confinaments, durant 
la pandèmia, els nostres cervells s’havien d’activar una mica més... ens ha 
anat molt bé tornar a retrobar-nos presencialment i gaudir de tot el que 
aprenem a classe”.

L’aposta per les polítiques socials i l’atenció a la salut psicològica és cada 
vegada més important en una societat en la que augmenta progressivament 
l’esperança de vida de les persones. Tant és així que l’Ajuntament de la 
Canonja, conscient d’aquesta situació, donarà continuïtat, el proper curs, al 
projecte de manteniment i prevenció del deteriorament neurocognitiu. El 
nou curs començarà a partir del proper mes de novembre de 2022.

Els vehicles de la Canonja són 
beneïts per Sant Cristòfol
El diumenge 10 de juliol, organitzat pel Motor Club la Canonja amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Canonja, més d’una seixantena de vehicles, 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 conductors i protector dels viatgers.

El Projecte Escolaqua a 
l’Escola la Canonja
Som els i les alumnes de 4t de l’Escola La Canonja!

Aquest últim trimestre del curs hem dut a terme el Projecte d’Escolaqua 
amb la col·laboració de l’Empresa d’Aigües, Ematsa.

Abans de marxar per Setmana Santa, la nostra directora de l’escola ens va 
anomenar Aqualumnes. Vam rebre una xapa molt especial que ens feia a 
partir d’aleshores responsables d’aquest projecte. A partir d’aquell moment, 
vam començar a desenvolupar les diferents fases amb activitats molt xules. 

Primer de tot, vam investigar quin és el cicle de l’aigua i el procés de pota-
bilització de l’aigua que arriba a les aixetes. Una de les activitats més signi-
ficatives i engrescadores va ser el tast d’aigua. Vam poder comprovar que 
no hi havia tanta diferència entre l’aigua embotellada i la de l’aixeta i així 
vam trencar amb alguns dels mites que hem sentit molts cops sobre l’aigua. 

També, vam realitzar un estudi basat en unes enquestes que han omplert 
les famílies, els mestres i nosaltres els alumnes de l’escola, per tal de valorar 
l’ús dels bidonets d’aigua i la reulitizació d’aquests.

Com a cloenda d’aquest projecte, dimecres dia 8 de juny ens van convocar 
a la sala d’actes de l’escola per assistir a l’activitat final. En aquesta presen-
tació vam tenir l’honor de rebre a l’alcalde del poble juntament amb altres 
membres de l’Ajuntament i de l’empresa EMATSA. Ens vam quedar bocaba-
dats en veure que també havia assistit el meteoròleg Dani Ramírez de TV3, 
que ens va fer una xerrada sobre el canvi climàtic i la importància de cuidar 
el medi ambient. Per últim, vam compartir experiències amb altres escoles i 
vam poder descobrir altres treballs gràcies a l’exposició als porxos.

Ens ha agradat molt assumir aquesta responsabilitat i ens ha permès conèi-
xer coses molt interessants!!
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Finalitza la campanya
Rasca i Guanya
El passat 12 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 el sorteig, que es va fer a la sala de plens de 

El ple de juliol aprova el 
compte general de l’exercici 
passat
Del ple de l’Ajuntament de la Canonja del mes de juliol, cal destacar 
l’aprovació del compte general de l’exercici 2021, un document que mostra 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 
l’execució pressupostària. La proposta va prosperar pels vots favorables del 
Govern (PSC), Som Poble, Ciudadanos i Junts mentre que ERC hi va votar 
en contra.

El consell plenari va aprovar també una modificació de crèdit per 779.500€ 
que permetrà fer front a noves inversions entre les que destaquen 
l’adquisició de finques annexes al Parc de les Dues Hortes, les obres de 
millora de la zona verda entre carrer Marina i carrer de la Bassa Fonda, 
l’adquisició de terrenys adjacents a la plaça d’Europa per ampliació de 
parc públic, l’adquisició de mobiliari per a actes festius i la renovació de la 
xarxa wifi de diferents seus municipals, amb el vot a favor de tots els grups 
excepte ERC que es va abstenir.

Altres punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació definitiva, per unanimitat, 
del projecte tècnic de renovació i millora del sistema d’enllumenat públic 
del municipi que es durà a terme en tres fases. El projecte s’ha valorat 
en 954.595,18 euros i permetrà un estalvi energètic total i d’emissions 
d’aproximadament un 72%.

Aquest projecte definirà els treballs necessaris per renovar i adequar les 
instal·lacions de l’enllumenat exterior del municipi per obtenir una millora 
en conceptes d’eficiència energètica. També indicarà les actuacions que 

es duran a terme així com les característiques tècniques i de seguretat 
que hauran de reunir les instal·lacions, de manera que la seva execució 
s’ajusti a la normativa vigent. El projecte contempla la substitució de totes 
les lluminàries de la Canonja per tecnologia LED, així com la renovació 
dels quadres de comandament de manera que es pugui fer el control i la 
monitorització amb un sistema de telegestió. El termini estimat de durada 
dels treballs d’execució de l’obra completa és de disset mesos: sis per la 
primera fase, sis per la segona i cinc per la tercera.

El ple també va debatre una moció del grup municipal d’ERC per impulsar un 
pla director del verd urbà que no va prosperar al comptar únicament amb els 
vots del grup proposant, Ciudadanos i Junts.

La sessió va acabar donant resposta, per part de l’equip de govern, a diversos 
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.

l’Ajuntament, de 5 premis per valor de 100 euros cadascun. La campanya ha 
distribuït 12.000 € en premis.

Al sorteig hi van assistir tres comerciants d’establiments que han participat 
en la campanya, el regidor de Promoció Econòmica i un representant de 
la Cambra de Tarragona. També hi va ser present el tècnic d’administració 
general de l’Ajuntament per aixecar acta del resultat del sorteig.

Cada premiat ha rebut 10 vals de 10 euros per poder gastar en qualsevol 
dels establiments  participants fins el 15 de juliol.
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Francesc Roig i 
Queralt
(La Canonja,1955)

Llicenciat en Filologia Romànica-Hispànica per 
la Universitat de Barcelona i  catedràtic de llen-
gua i literatura catalanes. 

Exdirector de l’IES A.Martí i Franquès de Tarra-
gona.(1983-1989). Inspector d‘educació  als ST 
d’Ensenyament de la Generalitat a Tarragona 
(1990-2015) i  Inspector en Cap (2008-2015). 

Membre de la Junta Permanent del Català, de 
la DG de Política Lingüística del Dep. de Cul-
tura  i de la Comissió Tècnica Reguladora de 
l’ensenyament del Català.

President del Centre d’Estudis Canongins Ponç 
de Castellví, del qual n’ha estat soci fundador i 
secretari des de 1983.

President de la Societat  La Nova Amistat de la 
Canonja (2021)

President de la Fundació Privada Llar d’Infants 
Mare de Déu de l’Esperança. (2014)

Membre de l’Associació Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes i de l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana. 
 
Soci de Mèrit de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense. 

Soci d’Òmnium Cultural del Tarragonès (1978)

En el camp social  ha estat director de Càritas 
Diocesana de Tarragona (2010-2018)  i actual-
ment és president de Càritas Catalunya (2016) 
i president de la Comisión de Comunicación de 
Cáritas Española (2019). 

Ha sortit referenciat al primer volum 
d’HOMENOTS DEL SUD de Xavier Garcia (Premi 

del 5 AL 16
d’AgoST de 2022

HORAriS DE veNdA De SAmARrEtes
5 d’agost a les 
6 de la tarda 
a l’acte de 

presentació de la 
samarreta

- 5 d’agost a la ballada de gegants
- 6 d’agost a les 6 a la plantada de
   gegants manotes
- Cada dia de la Rambla del circ (9, 10 i 11)
- 12 d’agost: vestida de gegants
- 13 d’agost: concert vermut
- 14 d’agost diada castellera

Pregoner de la Festa Major
Nacional de Periodisme 1993) , Edicions El Mè-
dol (Tarragona,1994)

Fins avui ha publicat  catorze  llibres sobre 
temes d’investigació històrica  i  literària rela-
cionats amb la Canonja i Tarragona: L’escultor 
Salvador Martorell; l’obra poètica de Josep 
M. Casas de Muller;  l’escriptor Josep Antoni 
Baixeras;  Escriptors i poetes canongins; la 
biografia del bisbe canongí i auxiliar del carde-
nal Vidal i Barraquer, Manuel Borràs i Ferré  i 
La Boella, un enclavament històric. 
                
Col·laborador habitual a la premsa escrita i 
radiofònica,  en especial al Diari de Tarrago-
na on  hi participà com a corresponsal de la 
Canonja (1972-2008) i sobre temes de cultura, 
d’art  i d’assaig literari. El llibre Ara t’ho expli-
co (1991), recull una selecció  dels seus articles.  

En el camp de la creació literària fundà (1973), 
juntament amb Olga Xirinacs, el  col·lectiu 
poètic L’Espiadimonis. Tota la seva producció  
poètica  ha estat  recollida al volum Temps 
complet 1972-2014  (Ed. Silva, 2015). 

Quant a  narrativa curta infantil ha publicat  el 
conte  Els pastorets i el be presumit,  relacio-
nat amb els balls del seguici popular del Camp 
de Tarragona i el Penedès.  

Gloria Virgili,
Regidora de Festes

Sabeu allò d’estrenar sabates noves, sortir al carrer i ensopegar només xa-
far la vorera? Aquesta va ser una mica la meva història. M’estreno com a 
regidora de festes i arriba la pandèmia!!

Segur que us en recordeu: moviment de taules amunt i avall, invitacions, 
tots separats i ben asseguts, però s’ens anaven les cames soles ballant cap 
a la pista!!!

Ep, no me’n penedeixo, que gràcies a tots i totes, la cosa va sortir prou bé; 
però enguany, per fi, tornarem a ballar. Podem dir que torna la FESTA amb 
majúscules.

Hem preparat la Festa Major amb més ganes que mai, perquè des de 
l’Ajuntament tenim la seguretat que enguany tota la Canonja també té 
moltes ganes de festa, de diversió, de gaudir d’aquests dies del mes d’agost 
d’una manera especial i tornar a la pista de la plaça de Catalunya per ba-
llar-les totes, però també a dinar amb la família i a sopar amb els amics 
abans d’anar al ball.

Fem de la Festa Major d’enguany un moment molt especial. Que sigui di-
vertida i entranyable alhora. Que tornin els castells més amunt que mai, 
que giravoltin els gegants i la canalla en xali, que el seguici estigui en tot 
moment al carrer i tota la Canonja l’acompanyi. Enguany no anem de festa, 
VIVIM LA FESTA.
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migDieS Amb 
MúsicA

Aquesta Festa Major, la música, que habitual-
ment es presenta més enllà de la posta de sol, es 
manifestarà també als migdies per tal de posar 
una nota més de color i acompanyar musical-
ment a aquelles persones que han decidit passar 
un relaxat migdia tot prenent una beguda refres-
cant al voltant de les 12 del migdia.

Així, el diumenge dia 7, davant de correus, en 
Joan Reig ens guiarà com a DJ per un recorre-
gut musical molt personal. Des d’Elvis a Village 
People, de Los Bravos a l’Aretha, d’Els Dracs a 
Earth Wind & Fire.

Dissabte 13, a l’inici de la Rambla de les Garrigues 
Jay Ciru, un Dj polifacètic, molt popular durant el 
confinament, ens visitarà per tal d’oferir el seu 
directe a la nostra Festa Major.

Diumenge 14, ens visitarà De Duende, un vell co-
negut del Vermut Pintxo, torna a la Canonja per 
acompanyar-nos musicalment al tram final de la 
rambla de les Garrigues.

Dilluns 16, a la plaça Pau Vidal podrem escoltar el 
grup Vergüenza ajena i d’aquesta manera finalit-
zar aquests migdies musicals.

lA RAmblA
del circ

Per la Festa Major, el Circ arriba a la Canonja. Un 
circ carregat d’humor i molt bones sensacions. 
S’instal·larà a la rambla 15 d’abril els dies 9, 10 
i 11 d’agost.

Es tracta de 3 espectacles adreçats al públic 
familiar que tenen l’humor i el circ com a eix 
central i que de ben segur ens faran passar una 
estona ben agradable durant els dies laborables 
que precedeixen a la Festa Major.

Ens acompanyen tres companyies de renom i de 
qualitat més que contrastada:

“Pessic de Circ” ens presenta el seu espectacle 
“Sidecar” on un motorista arriba a la plaça i in-
tenta buscar la direcció correcta per continuar 
el seu viatge. Acrobàcies i diversió assegurades.

La “Companyia la Bleda”, acompanya a Madame 
Roulotte en les seves divertides vacances. Una 
pallassa ben coneguda com “La Bleda” arriba a 
la Canonja i planta la seva caravana a la Rambla 
15 d’abril, ben decidida a passar unes relaxants 
vacances al nostre poble.

Finalment, la companyia “Anna Confetti”, ens 
presentarà les mil peripècies que han de passar 
tres senyores per prendre la fresca a la rambla, 
això si, amb una cadira molt especial.

Tots els espectacles tindran lloc a 2/4 de 8 del 
vespre a la Rambla 15 d’abril.

TORNA eL mAMuT
Més MusicAl

Torna el Mamut a la Canonja, el festival de mú-
sica que organitza la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Canonja.

El Mamut es realitzarà els propers 5 i 6 d’agost al 
pàrquing del Mas de l’Abeurador de la Canonja.

L’espai comptarà amb una petita zona de pícnic i 
amb servei de barra de bar gestionat per Diables 
de la Canonja.

Aquesta nova edició compta amb diferents actua-
cions de persones que es dediquen a la música ur-
bana amb diferents estils i per a totes les persones.

El divendres 5 d’agost s’iniciarà el festival del Ma-
mut amb un show de ball de Ritmos Tarragona i 
seguidament es donarà inici a l’actuació de Hasta 
Abajo, tota una nit amb moltes sorpreses, dife-
rents estils i cançons.

El dissabte 6 d’agost obrirà la nit Cultrum, grup 
del Camp de Tarragona i seguidament pujarà a 
l’escenari Smoking Souls presentat el seu darrer 
treball “la cura”. Per finalitzar la nit hi haurà un dj 
convidat.

PUNT LILA

S’habilitarà un punt 
lila durant els actes 
de Mamut, a càrrec 
de l’associació La 
Mirada Violeta de la 
Canonja on persones 
voluntàries faran una 
tasca de sensibilitza-
ció sobre el tema de 
la igualtat i per evitar 
les actituds sexistes i 
de LGTBIQfòbia.
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Divendres 12
LA LOCA HISTERIA
BOJAMENT DIVERTITS
El grup de versions més friki de Catalun-
ya arriba a la Canonja carregat de ritme, 
humor, diversió, interacció i originalitat 
a càrrec de 8 peculiars i entranyables 
personatges que recorren tota la geo-
grafia mundial per suministrar una dosi 
de cura anti-estrès a tothom que assis-
teixi als seus eixelebrats shows, on reinterpreten amb gran classe els hits 
més trencapistes de tots els temps.
En escena, despleguen un espectacle circenc que sedueix des del primer 
moment al públic de totes les edats, us hi atreviu?

Dissabte 13
ORQUESTRA VENUS
PELS AMANTS DEL BALL
12 músics us oferiran un concert ele-
gant amb música 100% en viu i directe 
i un ball actual per a totes les parelles. 
Garantia de ballar de principi a fi! 

Diumenge 14
FUGADOS DE ALCATRAZ 
PERILLOSAMENT DIVERTITS
Una perillosa banda de criminals que s’ha escapat de la 
presó, coneguts per robar en bancs a punta de pistola. 
Han estat els responsables de l’històric robatori al Banc 
d’Espanya.  Es creu que el botí avui dia segueix desa-
paregut, però en realitat, el tenen ells i el continuen 
repartint per allà on toquen: Felicitat i Pessetes. 

Dilluns 15
ORQUESTRA MONTGRINS
LA FESTA MAJOR MÉS AUTÈNTICA
Amb 16 professionals sobre l’escenari, La 
Montgrins ofereix un concert amb un re-
pertori completament nou cada any, en el 
qual s’hi troben tant èxits internacionals 
per complaure el públic de totes les edats, 
com grans temes catalans per acontentar el 
sector més tradicional. Pel ball, ompliran la pista amb un variat recull 
de ballables de tots els gèneres, acompanyats d’arranjaments actuals i 
marxosos per acabar la nit amb els ànims ben amunt. 

Sona la música!!! Anem al ball !!!
Fins i tot durant la pandèmia, les orquestres han estat el centre d’entreteniment de la Festa Major. Imagineu-vos ara, que ja podem ballar. Hem progra-
mat molts dies perquè potser alguns necessitarem un entrenament especial per tornar al ball, sigui com sigui, hem triat les orquestres més divertides i 
animades del panorama actual. I si nosaltres tenim ganes de ballar, imagineu-vos ells, els artistes,  volen fer-nos gaudir dels seus espectacles més que 
mai. No els defraudarem!!!

13 d’agost
-La despertada
Organitza: Ball de Diables de la Canonja, Assoc. 
Juv. Mico de La Canonja i Amics dels Gegants de 
l’Orfeó Canongí.

14 d’agost
-Cercavila del seguici popular
Amb el Ball de Diables de la Canonja, el Mamut 
de la Canonja, el Mico de la Canonja, els Nanos 
i Gegants de l’Orfeó Canongí i els Gegants del 
Carrer d’Avall de Montbrió del Camp, amb els 
respectius acompanyaments musicals.

15 d’agost
-Anada a ofici i acompanyament d’autoritats
-Anada a la processó
-Balls de lluïment
-El Ball de Diables de la Canonja, el Mamut de la 
Canonja, el Mico de la Canonja, els Gegants de 
l’Orfeó Canongí fan una tanda de lluïment com-
pleta, finalitzant amb unes ballades conjuntes.

16 d’agost
-Correfoc de bèsties
Amb el Mamut de la Canonja, el Drac de Llorenç 
del Penedès i el Drac de Reus.

Actes del Seguici 
durant la 
Festa Major

5 d’agost
-Presentació del nou membre de la família dels 
Gegants de l’Orfeó Canongí: el Nano del Joan 
Alberich.
-Ballada dels gegants de l’Orfeó Canongí 
acompanyats pels Grallers Els Veciana i Pelacanyes 
de l’escola de música de l’Orfeó Canongí - el Tecler.

6 d’agost
-I trobada de gegants i manotes del camp de 
Tarragona organitzada per l’Assoc. Juv. Mico de la 
Canonja.

7 d’agost
-Correfoc infantil organitzat pel Ball de Diables de 
la Canonja

12 d’agost
-Presentació del ball oficial del Mico de la Canonja
-Primera balladeta dels gegants
-Acompanyament d’autoritats a l’encesa de la tronada
-Correfoc Amb el Ball de Diables de la Canonja, 
el Ball de Diables 7 pecats capitals de la Pobla de 
Mafumet i els Dimonis de Montblanc.
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Obres a l’Escola la Canonja
Com cada any i quant arriba l’estiu l’Ajuntament aprofita per fer obres de 
manteniment i millora a l’Escola la Canonja. Enguany es duran a terme obres 
importants a les façanes nord i cobertes i millores dels patis d’educació in-
fantil i pintura d’espais comuns a la planta baixa.

La intervenció en façanes i cobertes consistirà en la renovació del reves-
timent de les façanes nord i els testers, amb la incorporació d’un revesti-
ment tipus SATE per tal de millorar l’eficiència energètica de la totalitat de 
l’edifici. La intervenció en cobertes consistirà en la renovació de la major 
part de les cobertes de l’escola, substituint les actuals impermeabilitzacions, 
que es troben obsoletes, per una nova capa impermeable i per un aïllament 
tèrmic que ajudi també a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici. 
Aquestes obres començaran durant aquest estiu i es perllongaran més enllà 
de l’inici del nou curs.

Pel que fa als patis d’educació infantil s’ampliaran les zones de cautxú del 
pati infantil interior, s’implantarà una zona de cautxú en el rocòdrom in-
fantil exterior i es milloraran i renovaran els jocs infantils. Pel que fa a la 
pintura es procedirà a pintar els vestíbuls i passadissos de planta baixa, per 
tal de renovar-ne la seva imatge general.

També s’aprofita l’estiu per fer millores en les instal·lacions de baixa tensió, 
fontaneria i abastament d’aigua contra incendis de l’escola, així com la re-
alització de mesures correctores necessàries per a donar compliment a la 
normativa de prevenció d’incendis d’aplicació. 

S’està realitzant la construcció de diferents sectors d’incendis, un sistema 
automàtic de detecció d’incendis, una nova xarxa d’abastament d’aigua 
contra incendis per independitzar-la de la instal·lació d’aigua freda. També 
es fan noves les canonades de distribució principal. 

Es disposarà d’un dipòsit d’aigua de 12 m3 i el corresponent grup de 
pressió per tal de garantir la pressió i cabal a les boques d’incendi equi-
pades, així com l’adequació dels elements de protecció activa, enllumenat 
d’emergència i senyalització d’evacuació.

En el cas de la instal·lació elèctrica, es disposarà de noves línies en subs-
titució de les obsoletes, reordenant la instal·lació, millorant la seguretat i 
facilitant el manteniment. 
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Al setembre, Festival de 
Curtmetratges
FRAME Film Festival és un festival de curtmetratges itinerant, en aquesta 
primera edició hi participen 9 municipis, Montbrió del Camp, L’Arboç, Ca-
bra del Camp, Castellvell del Camp, Canonja, Sant Jaume d’Enveja, Albin-
yana, Ascó i Alcanar. A la Canonja arribarà el cap de setmana 16 i 17 de 
setembre al Castell de Masricart i es totalment gratuït.

L’objectiu principal és difondre i promoure la cinematografia en general 
i el curtmetratge en particular, fent costat a les directores i els directors 
de curtmetratges i creant un espai on puguin donar a conèixer els seus 
treballs.

El públic que segueix i gaudeix els curtmetratges tindran l’oportunitat de 
decidir sobre la selecció de les pel·lícules que passaran a la FASE FINAL per 
a rebre els premis TALENT FRAME.

Els Pressupostos 
Participatius 
reben 83 
propostes
La cinquena edició dels Pressupostos 
Participatius tanca la fase de fer 
propostes d’inversió per part de la 
ciutadania amb un total de 83 respostes 
rebudes, a través de la plataforma online 
i en paper, 23 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 14 d’octubre 
pugui obrir-se el període de votació popular.

Renovació dels DEA’s
L’Ajuntament de la Canonja ha renovat els dispositius DEA’s (Desfibril·lador 
Extern Automàtic) que es troben situats al Poliesportiu Josep Canadell i 
Veciana, Camp de Futbol i a la Comissaria de la Guàrdia Municipal, per uns 
nous models més actuals. Ara es revisaran els antics i s’estudiarà la nova 
ubicació que podría ser a l’edifici Època i a l’Escola la Canonja.

Celebrarem la Diada de 
Catalunya
Per l’11 de setembre, l’Ajuntament de la Canonja torna a organitzar l’acte 
institucional de la Diada al pati del Castell de Masricart. Tots els canongins 
i canongines i entitats, són convidats a l’acte i a l’ofrena floral a l’escultura 
d’homenatge als catalans i catalanes que lluitaren per la llibertat i la 
democràcia. 
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Ajuts per l’obtenció de llibres 
i material escolar
L’Ajuntament de la Canonja ofereix ajuts amb la finalitat de contribuir al 
pagament 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 
escolar 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 modalitat 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 2022-23, recordem que finalitzarà el 2 de novembre de 
2022. 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. 

Ja es poden sol·licitar les 
subvencions per sufragar la 
quota a la llar d’infants 
El nou curs escolar 2022-23 l’Ajuntament de la Canonja torna a con-
vocar els ajuts destinats a sufragar el 40% del total de la quota actual 
a la Fundació Privada Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança. El go-
vern 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. La subvenció consisteix amb 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. A 
partir de l’inici del nou curs ja es podran sol·licitar a la Seu Electrònica o 
bé a l’oficina de l’OMAC (Ajuntament).

TORPEZA
OBLIGA

L’Impossible torna a
la Canonja
Un any més la Canonja acollirà entre el 14 i 16 d’octubre les jornades 
de màgia “Impossible”. Aquest festival que combina accions de carrer i 
d’interior recupera enguany la cercavila del diumenge al matí. Com a plats 
forts, comptarà amb una nova gala internacional de màgia i la presència 
novament al festival de l’hipnotista Jeff Toussaint, sense deixar de banda 
les actuacions de carrer, amb una menció especial a la visita de la com-
panyia Civi Civiac amb el seu darrer espectacle “Torpeza obliga”.

https://www.youtube.com/watch?v=gcnOSfPbjv4
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FRAME Film Festival és un festival de curtmetratges itinerant, sense una 
única ubicació. Volem portar el nostre festival a tot el territori de la provín-
cia de Tarragona, creant diferents seus on celebrar les projeccions, d’aquesta 
manera farem arribar  el curtmetratge al gran públic perquè sigui aquest 
qui decideixi els guanyadors en cadascuna de les seus del Festival. Els dies 
16 i 17 de setembre tindrem l’oportunitat de tenir el festival a la Canonja, 
concretament al Castell de Masricart.

L’objectiu principal és difondre i promoure la cinematografia en general 
i el curtmetratge en particular, fent costat a les directores i els directors 
de curtmetratges i creant un espai on puguin donar a conèixer els seus 
treballs.

Un altre motiu és ampliar l’oferta d’esdeveniments cul-
turals per a fer arribar el curtmetratge a poblacions que 
no tinguin l’oportunitat de gaudir del nostre cinema en 
format CURT.

En el FRAME Film Festival volem donar-li al públic que se-
gueix i gaudeix els curtmetratges, l’oportunitat de decidir 
sobre la selecció de les pel·lícules que passaran a la FASE 
FINAL per a rebre els premis TALENT FRAME.

FASES
El FRAME Film Festival consta de dues fases: 

• FASE CLASSIFICATÒRIA
• FASE FINAL

FASE CLASSIFICATÒRIA
Aquesta fase se celebrarà als diferents municipis de la 
provincia de Tarragona que participen al FRAME Film Fes-
tival.
L’organització activarà una convocatòria i obrirà un pe-
ríode d’inscripció per a cada municipi col·laborador.
La fase de selecció se celebrarà entre els mesos de juny i 
novembre.

El Frame Film Festival arriba 
a la Canonja al setembre

Del total de curtmetratges inscrits, l’organització seleccionarà 20 obres 
per a la seva projecció pública. 
El públic assistent a cada seu, mitjançant votació decidirà el curtmetratge 
guanyador en la seva població.
Els curtmetratges es poden inscriure en tots els festivals de la fase classi-
ficatòria, però només tenen opció de premi en un d’ells. Si un curt rep la 
màxima votació del públic, en els següents festivals ja no podrà participar.

En aquesta primera edició la programació de la fase classificatòria és la 
següent:

• 18 i 19 de juny - Montbrió del Camp 
• 8 i 9 de juliol - L’Arboç
• 27 i 28 d’agost - Cabra del Camp
• 10 i 11 de setembre - Castellvell del Camp
• 16 i 17 de setembre - La Canonja
• 23 i 24 de setembre - Sant Jaume d’Enveja
• 5 i 6 de novembre - Albinyana
• 12 i 13 de novembre - Ascó
• 25 i 26 de novembre - Alcanar

FASE FINAL ( Premis TALENT FRAME)
A la fase final accediran tots els curtmetratges guanyadors en cadascuna 
de les seus col·laboradores de la fase classificatòria i optaran als premis 
TALENT FRAME atorgat per un jurat format per professionals del sector 
audiovisual.
La cloenda del circuit i la Gala de lliurament dels Premis TALENT FRAME se 
celebrará al mes de desembre.

MAKING OF DE LES PRIMERES SEUS DEL FRAME

Montbrió del Camp: https://youtu.be/45ct4ywpuEQ
L’Arboç: https://youtu.be/DSC47ciSh-4

Més información a: www.framefestival.cat

FRAME FILM
FESTIVAL

MAKING OF
MONTBRIÓ
DEL CAMP

MAKING OF
L’ARBOÇ

http://www.framefestival.cat
https://youtu.be/45ct4ywpuEQ
https://youtu.be/DSC47ciSh-4
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Tres años de legislatura conviviendo con 
el COVID

Es imposible hacer balance de estos tres últi-
mos años de mandato sin mencionar la pan-
demia. La pandemia ha hecho que tengamos 
que afrontar una de las peores situaciones 
que podíamos gestionar, como también lo 
han tenido que hacer las familias, entidades 
o empresas privadas, porque todo lo que ha 
afectado al ámbito privado también ha tenido 
consecuencias en lo público.

En los peores momentos tuvimos que destinar 
recursos económicos, materiales y humanos 
para afrontar las necesidades más inmediatas 
que nos demandaba la situación. Aprobamos 
líneas de ayudas extraordinarias tanto para 
familias como para el sector económico y au-
mentamos los importes destinados a urgen-
cia social y a las entidades del Tercer Sector. 
También suspendimos algunas concesiones 
administrativas puesto que no podíamos co-
brar por algo que no podía ser utilizado. Para 
ello pusimos en circulación recursos por valor 
superior al millón de euros. Todo ello sumado 
a las quince líneas de subvenciones que ordi-
nariamente tenemos establecidas a las que se 
destinan algo más de medio millón de euros 
cada año.
Sin embargo, aunque con más dificultades de 
las previstas, hemos sacado adelante muchísi-
mas de las propuestas electorales.

Hemos hecho actuaciones en la vía pública 
instalando radares pedagógicos y elementos 
disuasorios de velocidad, adaptando los se-
máforos para personas invidentes, reforman-
do el primer tramo de la calle Marina. También 
actuaciones de mejora en parques infantiles, 
la adecuación inicial de la finca anexa a la 
“deixalleria” con un “correcán” y plantación de 
diferente arbolado. Hemos iniciado el proceso 
para sustituir progresivamente el sistema del 
alumbrado público para hacerlo más eficiente.

También se ha llevado a cabo la adquisición 
de varias fincas; unas en el sur del campo de 
fútbol para una futura ampliación y mejora 
de las instalaciones y otras para nuevos equi-
pamientos que se desarrollarán en el futuro. 
Hemos invertido o invertiremos casi un mi-
llón y medio de euros en actuaciones en la 
escuela, destacando el suministro de material 
informático para usos educativos, mejora de 
las instalaciones de comunicaciones, eléctri-
cas, agua, incendios y calefacción, reformas 
en el patio y accesos, así como la inmediata 
rehabilitación de fachadas y cubiertas y cli-
matización del salón de actos.

Per un model de Festa Major 
 
Ens trobem en ple mes d’agost i la calor s’ha 
intensificat de valent: les imatges diàries 
són de platges a vessar, cues als aeroports i, 
malauradament, boscos que desapareixen 
sota les flames. Aquí ja no tenim platja, i mai 
hem tingut ni aeroport ni boscos. Però tenim 
festes!

Quan fullegeu aquesta revista, ja s’hauran ce-
lebrat les de l’AV Sector Nord, les de Masricart 
i els concerts del Mamut 2.0. I en pocs dies 
encetarem els actes de la Festa Major d’estiu, 
unes dates de retrobada de molts convilatans 
amb els de fora vila, perquè després d’aquest 
període forçat en què no hem gaudit de les 
celebracions amb normalitat, aquest any, serà 
especial: hi ha il·lusió. 

A hores d’ara, en escriure aquest article, des-
coneixem els actes que s’hi duran a terme, 
però ben segur que, després d’aquest parènte-
si i a les portes d’unes municipals, aquest any, 
i com diu la dita, costarà més el farciment que 
el gall.

El grup municipal Som va organitzar una 
conferència-xerrada que tractava de com fer 
unes festes majors més populars i participa-
tives. Considerem que un ajuntament, per 
la seva capacitat econòmica i de gestió, ha 
d’acompanyar a les entitats i al teixit social 
a promoure unes festes populars, però si les 
capitalitza, aleshores, ja deixa de tenir aquest 

Salvador Ferré 
Budesca

Miquel Sabaté 
Pagès

caire. Així mateix, s’ha de treballar amb un pro-
jecte i uns objectius concrets, i no fer-les per 
obligació: hi ha d’haver un rerefons. Investigar 
i fomentar les tradicions ens ajuden a saber 
d’on venim i a tenir una festa més rica i va-
riada, tot aprofitant el valor que aporten les 
entitats per aconseguir que els ciutadans se les 
sentin pròpies i hi participin, i això, no és anar 
a l’acte posterior al Pregó.

Per cert, aquest acte que dóna el tret de sor-
tida, qui millor que una persona amb vincu-
lacions socials, culturals o associatives amb el 
poble per fer-lo? Cal reconèixer l’encert dels 
darrers anys, i evitar tornar a portar personat-
ges “per interès”. 

Aquests dos anys, en què ha calgut tenir molta 
imaginació per reinventar i adaptar-se, potser 
han servit per a plantejar-se un petit canvi 
de model. I dic potser, perquè ens hem acos-
tumat a tenir un model de festa major amb 
mínimes variacions en els darrers vint anys. 
Cal ser valents i fer canvis: escoltar, valorar i 
acceptar opinions malgrat que no siguin d’inici 
les previstes, adaptar actes que funcionen en 
altres poblacions, no mirar què vam fer els al-
tres anys i tornar a reprogramar el mateix. I 
és que hi ha orquestres que potser caldria di-
rectament empadronar-les. Valents pot ser fer 
espais musicals, separant joves i adults, perquè 
frueixin simultàniament sense trepitjar-se. 
Personalment, reconec que alguna cosa està 
canviant.

I per acabar permeteu-me un desig: passeu un 
bon estiu, i sobretot, una millor Festa Major.

Una Canonja Cívica

El tiempo no se detiene por nada ni nadie, y 
llegó el verano. Es el momento para salir a dis-
frutar del fresco del anochecer paseando por 
las ramblas, refrescándonos en las terrazas y
eso está bien.

Lo que no está tan bien es el ruido y molestias 
que muchos vecinos han de soportar derivado
de la actividad de las terrazas. La Canonja tiene 
desde hace unos años una incipiente actividad
de ocio y terraza que, si bien es bienvenida 
como desahogo casero necesario, ha atraído 
a no pocos visitantes no deseados que incí-
vicamente molestan a los vecinos con gritos, 
silbidos al tiempo que alargan las jornadas de 
algunos bares hasta muy pasadas las 00:00 

Francisco
Gómez Torres

Ha entrado en funcionamiento el edificio 
ÉPOCA, estamos a punto de inaugurar el nue-
vo teatro municipal y también encaramos la 
recta final para la apertura, prevista para el 
próximo año, del Centro de interpretación del 
yacimiento de la Boella.

Con el incremento de la plantilla de la Guar-
dia Municipal ya se presta servicio de 24 horas 
todos los días.

La rebaja de un 23% de las cuotas del IBI re-
sidencial ha supuesto un importante ahorro 
para las economías familiares.

Todo esto sólo es una pequeña muestra de las 
diferentes iniciativas llevadas a cabo a pesar 
de la pandemia. A ello, deberíamos sumar la 
gestión diaria e infinidad de actuaciones que 
sería imposible detallar en el espacio que dis-
ponemos para este artículo.
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alterando el sueño de los que a esas horas ne-
cesitan descansar.

Nuevamente volveremos a sufrir los frenazos y 
derrapes de vehículos por nuestras calles, con
el peligro que ello representa y que el aumento 
de badenes en zonas estratégicas, y en especial 
a la sufrida labor de nuestros vigilantes muni-
cipales consigue mitigar.

Pero esta situación no es estática, va en au-
mento y el año pasado ya se dieron las pri-
meras reyertas, peleas de borrachos y alguna 
cosa más… como robos y asaltos a viviendas, 
algunas de ellas con sus habitantes en la casa.
Pero no todas las zonas de La Canonja estan 
afectadas por igual, se concentra especialmen-
te en la zona del Paralelo (la más poblada) y la 
avenida de Tarragona. Es importante que todos 
los vecinos hagamos causa común y manten-
gamos una postura unida de repulsa a este 
proceso de involución en el bienestar que es-
tamos experimentando.

Pero también hemos de cambiar de actitud no-
sotros mismos con respecto al ruido y moles-
tias en general que nosotros mismos creamos 
a nuestros vecinos, el respeto es un camino de 
doble dirección.

Y en primera línea del problema estan nuestros 
vigilantes municipales, que se enfrentan a es-
tos incívicos con paciencia, pero con firmeza y 
que no siempre valoramos como merecen.

Ellos se cargaron la difícil tarea de hacer cum-
plir las normas durante el confinamiento y pa-
trullan las calles para que sean seguras para 
todos, pero también son personas y la presión 
que aguantan es muy grande, que menos que 
hacerles llegar nuestro reconocimiento a su 
trabajo.

Finalmente, no me queda mas que desearte un 
buen verano, sufrido vecino y que vayas por la
sombra.

En el moment de fer aquest escrit encara no 
hem fet el Ple de Juliol, per tant resumirem 
la nostra aportació al Ple del mes de Maig. 
El primer presencial després de dos anys de 
fer-ho per videoconferència que gràcies a les 
noves tecnologies es van poder fer. Nosaltres 
com sempre també hi vam ser, proposant dues 
mocions i dues preguntes. 1era. Moció: pre-
sentada el dia de la Comis. Informativa, una 
setmana abans del Ple, va ser en Defensa dels 

Maite Olivé 
Guinovart

Jutjats de Pau que l’Estat vol eliminar. Però el 
dia del Ple, el PSC va presentar una altra amb 
un redactat diferent i que va ser consensuada 
per tots els grups polítics havent de retirar la 
nostra al no tenir cap suport , però l’important 
és que vam donar el pas i es va votar  a favor 
de la necessària feina dels Jutges de Pau, són 
els nostres Jutges de proximitat.  2ona.Moció:  
en contra de l’espionatge i la vulneració al dret 
a la intimitat. El PSC i C’s ens la varen tombar 
ràpidament, segons ens va dir el representant 
de  C’s, pot no agradar que t’espiïn, però si ho 
mana un jutge, és legal.  Com exemple, dels 
tants casos que hi ha, un jutge de l’Audiència 
Nacional i conxorxat amb un altre personatge, 
van ordir una gran mentida mitjançant l’invent 
de dades, i falsedats contra un alt càrrec de 
Barcelona només per diferència ideològica i 
se’l varen carregar políticament Ep !!  però si 
ho mana un jutge, és legal. En el torn de pre-
guntes, i referent a la proposta guanyadora 
de l’edició dels pressupostos participatius del 
2020/21  va ser, la instal·lació de tres màquines 
per reciclar els envasos i que encara no s’ha 
portat a terme, també proposem com a com-
plement, un model de papereres metàl·lic i de 
diferents colors pels taps de plàstic, ja n’hem 
vist per diferents pobles i ciutats i realment 
atrau i et crida a fer-les servir. Ens diuen de les 
dificultats que tenen en materialitzar aquest 
projecte però esperen que sigui en breu. Sego-
na pregunta, demanem les Escoles Velles com 
“el lloc” per la canalla i jovent del Centre Obert/
Casal d’Estiu que  generen espais de participa-
ció infantils i ofereixen alternatives de lleure 
educatiu, i també realitzen activitats obertes a 
tota la població. El servei educatiu és de tarda i 
destinat a infants i joves de 5 a 16 anys. L’espai 
actual és reduït i  a un pas de la porta hi ha la 
carretera. A les Escoles Velles, hi ha la Plaça de 
Catalunya per les grans activitats i a la plaça 
d’Europa que disposa de més ombra i esperem, 
més que n’hi haurà, és perfecte fer altres ac-
tivitats, esmorzar, berenar,  xarrades.. i el P.I.J. 
Punt Info Juvenil, engloba diferents activitats 
i suports als adolescents, i que també necessi-
ten de l’espai adequat a les seves necessitats. 
Ens diuen que no. Més que mai us desitgem  
bones Festes Majors a tothom !! 

Fem que la Canonja sigui verda i més maca

La COVID19 ens ha fet entendre la importància 
que tenen els espais verds, llocs que buscàvem 
amb delit quan podíem sortir durant el confi-
nament. Ens aportaven pau i tranquil·litat. A la 

Canonja vam omplir les poques zones verdes 
que tenim, com l’anella verda.

Ara, en plena època de calor extrema, també 
necessitem racons amb un bon arbrat, per tro-
bar un espai fresc, amb una ombra desitjada 
que ens ofereixi un bon descans de les tempe-
ratures elevades.

La Canonja té una deficiència d’espais 
verds, cuidats i de qualitat. És evident 
que és necessari un canvi en les polítiques 
d’urbanisme per tal de proporcionar espais 
verds de qualitat per gaudir i augmentar el 
benestar i la qualitat de vida dels veïns i veï-
nes de la Canonja. El sentit comú i els estudis 
fets constaten l’efecte positiu d’aquestes 
infraestructures (i així s’han d’entendre, com 
una infraestructura verda) en la nostra salut 
i en la mitigació del canvi climàtic. 

Però tot això no es pot fer de manera impro-
visada. S’ha de fer amb planificació, estra-
tègia, sensibilitat i idees per aconseguir un 
verd de qualitat, sostenible, amb una bona 
gestió de l’aigua, sa, segur i suficient. Si una 
infraestructura està ben planificada, desen-
volupada i mantinguda proporciona qualitat 
ambiental i una millor adaptació al canvi cli-
màtic i aporta beneficis ambientals i socials. 
El verd urbà ens apropa la natura, contribueix 
a disminuir la contaminació (un aspecte bàsic 
en el nostre entorn industrialitzat) i és un re-
gulador tèrmic, però també fa molt més agra-
dables els pobles i ens incita a voler-ne fruir i 
a arrelar-nos-hi. Oi que un espai urbà amb un 
bon arbrat el fa més amable? Oi que un espai 
urbà amb un bon verd anima a ser un punt de 
trobada?

El nostre Grup Municipal té molt clar que això 
ha de ser una prioritat. Per fer-ho, proposem 
l’elaboració d’un pla director del verd urbà 
(PDVU). És una eina per a la planificació i la 
gestió del verd urbà. Primer, es fa una diag-
nosi completa de l’estat actual incloent-hi 
un inventari detallat dels elements verds i de 
l’organització del servei, i segon, a partir dels 
resultats de la diagnosi, es fan propostes de 
millora. Un cop redactat, el pla esdevé una 
peça clau, ja que, entre altres temes, ajuda a 
definir el model de verd urbà del municipi, a 
organitzar millor el servei o a definir criteris 
per als diferents elements que es gestionen.

Aquesta eina no només ens permetrà fer que 
la Canonja sigui verda i més bonica, sinó que 
ho farem amb sentit, amb planificació, amb 
idees, amb la sensibilitat adequada. Disposem 
dels espais, però falta cuidar-los i fer-los 
bonics, amables i sostenibles.

La millor versió de la Canonja és un poble 
verd. Passeu una bona Festa Major i cerqueu 
un bon arbre per protegir-vos del sol. Si el tro-
beu!

Marc Riu 
i Rusell

La Canonja
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AGENDA
agost i setembre 2022

DIVENDRES 5 D’AGOST

JOCS POPULARS PER A LA CANALLA
Hora i lloc: A les 17.30 h, a la Plaça del 
Castell

PRESENTACIÓ DE LA SAMARRETA DE 
FESTA MAJOR 
Presentació de la imatge de la Festa 
i entrega de premi a Ainoa López 
Domínguez
Hora i lloc: A les 18.00 h, a la Plaça del 
Castell

PRESENTACIÓ DEL NOU NAN DELS
GEGANTS DE L’ORFEÓ CANONGÍ
Presentació del nou membre de la família 
dels Gegants de l’Orfeó Canongí: el Nano 
del Joan Alberich.
Hora i lloc: A les 19.30 h, a la Plaça del 
Castell

MISSA SOLEMNE I COMITIVA 
D’AUTORITATS
Hora i lloc: A les 20.00 h, a l’Església de la 
Mare de Déu de l’Esperança 

BALLADA DELS GEGANTS DE L’ORFEÓ 
CANONGÍ

A CONTINUACIÓ: acompanyats pels 
Grallers Els Veciana i Pelacanyes - el Tecler

APERITIU POPULAR

SOPAR DE VEÏNS

BALL AMB MAIKABAND QUARTET
Hora i lloc: A les 23.30 h, a la Plaça del 
Castell

MAMUT 2.0. 
Show de ball amb Ritmos Tarragona
i Festival Hasta Abajo
Hora i lloc: Obertura de portes a les 23.00 h, 
al Pàrquing del mas de l’abeurador

DISSABTE 6 D’AGOST

PLANTADA DE GEGANTS MANOTES
DEL CAMP DE TARRAGONA
Hora i lloc: A les 18.00 h, a l’Avinguda 
Collblanc

A CONTINUACIÓ: 
INICI DE LA CERCAVILA

SOPAR LA NOVA AMISTAT
Hora i lloc: A les 21.00 h, a la Sota la vela

ACTUACIÓ DE MÀGIA A CÀRREC DEL 
MAG GERARD
Hora i lloc: A les 23.00 h, a la Sota la vela

MAMUT 2.0. 
Cultrum, Smoking Souls i dijei
Hora i lloc: Obertura de portes a les 23.00 h, 
al Pàrquing del mas de l’abeurador

DIUMENGE 7 D’AGOST

MIGDIA AMB MÚSICA 
AMB REIG BORD PD
Hora i lloc: A les 12.00 h, davant de 
correus

CORREFOC INFANTIL
AMB EL BALL DE DIABLES DE LA CANONJA, 
LA COLLA DE DIABLES DE LA SELVA DEL 
CAMP I LA COLLA DE DIABLES DEL CATLLAR
Hora i lloc: A les 20.30 h, a l’Ajuntament

DILLUNS 8 D’AGOST

FESTA DE L’ESCUMA AMB DJ I 
TOBOGAN D’AIGUA 50 M
Hora i lloc: A les 17.00 h, al c/Camí Vell de 
Reus

DIMARTS 9 D’AGOST

RAMBLA DEL CIRC
AMB SIDECAR A CÀRREC DE LA 
COMPANYIA PESSIC DE CIRC
Hora i lloc: A les 19.30 h, a la Rambla 15 d’abril 

DIMECRES 10 D’AGOST

PARC DE JOCS INFLABLES
Hora i lloc: A partir de les 11.00 h fins a les 
14.00 h a l’avinguda Collblanc

RAMBLA DEL CIRC “LES VACANCES 
DE MADAM ROULOTTE” AMB LA 
COMPANYIA LA BLEDA
Hora i lloc: A les 19.30 h, a la Rambla 15 
d’abril 

DIJOUS 11 D’AGOST

RAMBLA DEL CIRC “A LA FRESCA”
AMB LA COMPANYIA ANNA CONFETTI
Hora i lloc: A les 19.30 h, a la Rambla 15 
d’abril 

DIVENDRES 12 D’AGOST

PRESENTACIÓ DEL BALL OFICIAL DEL 
MICO DE LA CANONJA
Hora i lloc: A les 18.30 h, a la plaça del 
Castell

VESTIDA DELS GEGANTS DE L’ORFEÓ 
CANONGÍ
Hora i lloc: A les 19.00 h, a la plaça del 
Castell

PRIMERA BALLADETA DELS ELEMENTS 
DEL SEGUICI POPULAR
Hora i lloc: A les 19.30 h, a la plaça del 
Castell

PREGÓ A CÀRREC DE FRANCESC ROIG I 
QUERALT
Hora i lloc: A les 20.00 h, al Castell

A CONTINUACIÓ: 
Anada d’autoritats a l’encesa de la Tronada

TRONADA D’INICI DE FESTA MAJOR
Hora i lloc: A les 21.30 h, a l’Av. de les 
Garrigues

CORREFOC AMB EL BALL DE DIABLES 
DE LA CANONJA, EL BALL DE DIABLES 
7 PECATS CAPITALS DE LA POBLA 
DE MAFUMET I ELS DIMONIS DE 
MONTBLANC

LA REMULLADA
Hora i lloc: Al finalitzar el correfoc, al C/
Raval

BALL DE FESTA MAJOR 
AMB LA LOCA HISTERIA
Hora i lloc: A les 24.00, a la Plaça de 
Catalunya 
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DISSABTE  13 D’AGOST

CAMPIONAT D’ESCACS
Hora i lloc: A les 10.00 h, a l’edifici ÈPOCA
Inscripcions fins el dia 8 d’agost a
www.lacanonja.cat i al Castell de Masricart 
els dies laborables de 9 a 1

MIGDIA AMB MÚSICA 
AMB JAY CIRU
Hora i lloc: A les 12.00 h, a l’inici de la 
Rambla de les Garrigues 

PASIÓN AZTECA
Hora i lloc: A les 20.30 h, a la Rambla 15 
d’abril 

BALL AMB L’ORQUESTRA VENUS
Hora i lloc: A les 24.00 h, a la Plaça de 
Catalunya

LA DESPERTADA
CONCENTRACIÓ DELS ELEMENTS DEL 
SEGUICI
Hora i lloc: A les 24.00 h, a la Plaça del 
Castell

A CONTINUACIÓ: ANADA AL BALL

DIUMENGE  14 D’AGOST

DESPERTA’T AMB LA BANDA 
CORNETAS Y TAMBORES
Hora: A les 08.00 h

MIGDIA AMB MÚSICA AMB DE DUENDE
Hora i lloc: A les 12.00 h, Al Tram final de 
la Rambla de les Garrigues

PLANTADA DEL SEGUICI POPULAR
Hora i lloc: A les 17.30 h a la Plaça Ernest 
Lluch

CERCAVILA DEL SEGUICI POPULAR
Hora i lloc: A les 18.00 h, a partir de la 
Plaça Ernest Lluch

DIADA CASTELLERA 
AMB COLLA JOVE DELS XIQUETS DE 
TARRAGONA I XIQUETS DEL SERRALLO
Hora i lloc: A les 19.00 h, davant de 
l’Ajuntament

REFRESCA’T AMB L’ATENEU
Hora i lloc: A les 19.00 h, al C/Raval, 
davant de l’Ateneu la Mina

BALL AMB FUGADOS DE ALCATRAZ + DJ
Hora i lloc: A les 24.00 h, a la Plaça de 
Catalunya

DILLUNS 15 D’AGOST

MATINADES
Hora: A les 08.00 h

PLANTADA DEL SEGUICI POPULAR
Hora i lloc: A les 11.00 h, al C/Raval

ANADA A OFICI I ACOMPANYAMENT
D’AUTORITATS
Hora i lloc: A les 11.30 h, començant pel 
C/Raval

OFICI DE FESTA MAJOR 
AMB L’ACOMPANYAMENT MUSICAL 
DEL GRUP PARROQUIAL
Hora: A les 12.00 h

PROCESSÓ SOLEMNE
Hora i lloc: Al finalitzar l’ofici, 
començant per el C/Bisbe Borràs

A CONTINUACIÓ: 
BALLS DE LLUÏMENT

BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA COSSETÀNIA

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA MONTGRINS
Hora i lloc: A les 20.00 h, a la Plaça 
Catalunya

BALL DE FESTA MAJOR
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS
Hora i lloc: A les 24.00 h, a la Plaça 
Catalunya

DIMARTS 16 D’AGOST

MIGDIA AMB MÚSICA
AMB VERGÜENZA AJENA
Hora i lloc: A les 12.00 h, a la Plaça Pau 
Vidal

HAVANERES I CANÇÓ DE TAVERNA
AMB EL GRUP D’HAVANERES XATÓ
Hora i lloc: A les 20.00 h, a la Rambla 15 
d’abril

CORREFOC DE BÈSTIES
Hora i lloc: A les 21.30 h, començant pel 
Sector Nord 

 
CASTELL DE FOCS. FI DE FESTA
Hora: A les 23.00 h 

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “AQUELLS 
BOJOS AL VOLANT”
DEL CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS
Hora i lloc: A les 19 hores. Castell de 
Masricart. 
Es podrà visitar fins el 18 de setembre

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE

ACTE INSTITUCIONAL PER LA DIADA DE 
CATALUNYA
Lloc: Al pati del Castell de Masricart

DIVENDRES 16 i
DISSABTE 17 DE SETEMBRE

FESTIVAL DE CURTMETRATGES  “FRAME 
FILM FESTIVAL”
Lloc: Castell de Masricart
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D E  9  A  1 3  H  I  D E  1 6  A  1 7 . 3 0  H .  A L  P A T I  D E L  C A S T E L L  D E  M A S R I C A R T
M O S T R A  D E  L E S  N O V E T A T S  B I B L I O G R À F I Q U E S  D E  L A  B I B L I O T E C A
P Ú B L I C A  M U N I C I P A L  I  V I S I T A  D E  L A  L L A R  D ' I N F A N T S  I  D ' A L U M N E S
D E  L ' E S C O L A  L A  C A N O N J A

 

1 8  H .  A  L A  S A L A  D ' A C T E S  D E  L ' E S C O L A
T E A T R E  F A M I L I A R :
" L A  L L I B R E R I A  M À G I C A "
A  C À R R E C  D E  L A  C O M P A N Y I A
P E I X O S  I  P E I X E R E S
R E C O M A N A T  P E R  A  N E N S  I  N E N E S
A  P A R T I R  D E  4  A N Y S .  
E N T R A D A  G R A T U Ï T A .
A F O R A M E N T  L I M I T A T

 

2 2  D ' A B R I L
 

2 3  D ' A B R I L

DIADA DE
SANT JORDI

1 2  H .  R A M B L A  1 5  D ' A B R I L
S A N T  J O R D I  A M B  L A  G E N T  G R A N  A C T I V A :

C O N C E R T  D E  L A  C O R A L  
B A L L A D A  D E  S A R D A N E S

E X H I B I C I Ó  D E L  G R U P  D E  B A L L
 

A P E R I T I U  M U S I C A L

ACTES A LA CANONJA

http://www.lacanonja.cat

	Marcador 1

