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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 8 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

Matins de dilluns, dimecres i divendres de 9 a 

Matins de dilluns, dimecres i divendres de 9 a

13 h i tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h

13 h i tardes de dilluns i  dijous de 16 a 19 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.
Horari Tots Sants: 
Del 24 al 29 d’octubre de 9 a 18 h.
Del 30 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.
 o.canonja@base.cat  www.base.cat

BASE Gestió d’Ingressos

Ús de l’skatepark

www.lacanonja.cat

 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.

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
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                       Preparats pel gran simulacre químic

Ja fa mesos que des de l’Ajuntament de la Ca-
nonja estem treballant en el gran simulacre de 
confinament per accident químic que viurà part 
del Camp de Tarragona el dia 2 de novembre a 
dos quarts de set de la tarda. 

Protecció Civil de la Generalitat situa l’escenari 
al polígon petroquímic sud, terme municipal 
de la Canonja. Se simularà una fuita de clor i 
afectarà una població de fins a 60.000 perso-
nes. Durant el simulacre s’activaran amb so real 
les 18 sirenes de risc químic d’avís a la població, 
instal·lades per alertar els barris de ponent de 
Tarragona, la Canonja, Vila-seca, La Pineda, Port 
Aventura i una part de Salou.  

L’objectiu principal és que la població practiqui 
el confinament de forma efectiva, el que vol 
dir que les persones quan escoltin les sirenes 

s’hauran de tancar a casa, a la feina, al supermercat, a la cafeteria, al gimnàs o allà on 
es trobin i en cap cas sortir al carrer. Serà una gran prova de foc veure com els ciutadans 
responem als sons de les sirenes. Està clar que aquests simulacres són les millors eines 
per explicar a la societat que hi ha uns riscos, però també hem de tenir en compte que 
hi ha serveis d’emergències i mecanismes per minimitzar aquests riscos i el seus efectes.

Per conscienciar a la població, tècnics del Departament de Protecció Civil de la Generali-
tat faran xerrades en els propers dies on s’explicarà en què consistirà el simulacre i com 
s’haurà d’actuar. És important que els veïns acudim a aquestes xerrades informatives i 
que ens impliquem al màxim perquè això funcioni. Segurament els més acostumats a 
aquests tipus de proves són els escolars i les persones que treballen a la indústria quí-
mica, ja que regularment viuen simulacres en les seves instal·lacions, però la població 
general no està avesada a participar en aquestes proves. 

Estem en un territori sensible, amb molta indústria química que tot i seguir els proto-
cols de seguretat sempre estan sotmeses a situacions de risc, accidents o incidents que 
poden afectar-nos directament o indirectament. Per tant des de l’Ajuntament us dema-
nem la màxima col·laboració perquè el dia 2 de novembre tot funcioni correctament i 
es puguin detectar les mancances o els punts a millorar. 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Més de 120 nens passen pels 
cursets de natació de la Piscina 
Municipal
La piscina municipal de La Canonja ha tornat a obrir les seves portes 
aquest estiu per iniciar una nova temporada que ha deixat uns resultats 
de rècord.

Podem afirmar que ha estat una etapa exitosa, gràcies a la gran afluència 
d’usuaris que, any rere any, confien en els nostres serveis, acudeixen a les 
nostres instal·lacions i ens recomanen fora dels límits del nostre municipi.
Un any més, hem organitzat els cursets de natació per a infants, superant 
les xifres de participants dels darrers anys. 

El sistema d’ensenyament que imparteixen els professors sumat a 
l’estructura dels cursos, dividits per quinzenes i amb un treball intensiu, 
atrauen l’atenció de les famílies que s’interessen per inscriure els seus fills 
i filles.

Aquet model d’aprenentatge permet a nens i nenes adquirir coneixements 
per poder mantenir-se a l’aigua o bé perfeccionar-los en poc temps.

Ofrenes florals per 
commemorar la Diada 
Nacional de Catalunya
L’11 de setembre es va tornar a celebrar a la Canonja l’acte institucional 
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Com en els últims anys, 
després d’esmorzar va començar l’acte a la sala noble del Castell de Mas-
ricart amb una setantena de persones. Els representants de les entitats i 
partits polítics canongins, així com l’alcalde, Roc Muñoz, en representació 
del consistori van dirigir unes paraules al públic assistent i després van 
poder deixar les ofrenes florals a l’escultura de l’Onze de Setembre, en re-
cord i homenatge a tots els catalans que al llarg de la història han lluitat 
per la llibertat i la democràcia. La interpretació dels Segadors, a càrrec de 
l’AMTP Orfeó Canongí - el Tecler, va cloure l’acte.

Els més petits comencen a 
la Llar d’Infants

Aquests primers dies a la llar d’infants es fan conjuntament amb 
les famílies, infants i educadores, és un procés ple d’incertesa i ne-
guit, per això facilitem el contacte dia a dia, al poder entrar a la 
llar i veure com es familiaritzen els infants amb l’entorn, els altres 
companys i les educadores fa més fàcil aquest procés. Pels infants 
són les primeres separacions de la família i no és fàcil, entre tots 
hem de saber gestionar aquest procés amb seguretat, tranquil·litat, 
empatia i comprensió d’ aquesta manera ajudem tant als infants 
com a les famílies creant vincles que perduraran tot el curs. BEN-
VINGUTS A LA LLAR!

Com cada any, es va celebrar la cloenda dels cursets de natació amb 
l’entrega de medalles que els alumnes reben com a premi al seu esforç.

Agraïm als pares i mares i a tos els assistents i usuaris la credibilitat que 
ens concedeixen i que ens anima a seguir endavant amb aquestes activi-
tats estiuenques.



5

Tornen les activitats a la 
Biblioteca
La biblioteca ha tornat al seu horari habitual i al mes d’octubre els clubs 
de lectura tornen a la seva activitat. El club de lectura d’adults llegint la 
novel·la guanyadora del premi de novel·la ciutat d’Alzira: “No sabràs el teu 
nom” de Vicent Usó. Mentre que el club infantil comença el curs llegint el 
llibre “el dit de l’emperador”, una historìa increïble plena d’embolics i sorpre-
ses ambientat a la Tàrraco romana. 

Durant el mes de setembre la biblioteca va rebre la visita dels alumnes de 
primer d’ESO de l’institut Collblanc on van poder conèixer com funciona la 
biblioteca i després van visitar l’exposició que actualment es pot trobar al 
castell de Masricart titulada: “Aquells bojos al volant”. Crònica d’una cursa 
de fa cent anys.

El dimarts 4 d’octubre es va reprendre el Senalló de contes amb “La imagi-
nació viu a les biblioteques” a càrrec de Karme González. Aquesta activitat 
està compresa dins del cicle de tardor que organitza el Consell Comarcal. 

L’Ajuntament renova el 
conveni de col·laboració amb 
l’ICIQ
L’Ajuntament de la Canonja ha renovat el conveni de col·laboració amb 
l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), un centre de referència 
mundial que treballa per promoure la recerca i la innovació de les ciències 
químiques. L’objectiu és incentivar i donar suport a projectes de formació, 
recerca i divulgació científica de qualitat, a la vegada que vol fomentar els 
talents i les vocacions científiques entre la gent jove.

En aquest conveni es destinaran 20.000 euros per a cobrir els costos anuals 
d’una investigadora predoctoral del grup de recerca de l’ICIQ que desen-
voluparà el projecte en l’àmbit de la química verda. També es destinaran 
10.000 euros per al desenvolupament de les activitats de divulgació i co-
municació del Projecte Verd, Educacional i Científic de la Canonja als alum-
nes de primària, secundària i batxillerat.

Thiago Molina, becat per la Fundació 
Amancio Ortega 

El canongí Thiago Molina Expósito ha estat un dels 400 alumnes 
escollits, entre un total de 10.000 sol·licituds, per disfrutar de la 
beca que atorga la Fundació Amancio Ortega per estudiar un any 
a Canadà.

L’alcalde, Roc Muñoz, i la regidora d’ensenyament, Lucía López, 
van voler felicitar personalment en Thiago i  la seva família amb 
una recepció a la sala de plens de l’Ajuntament. L’alcalde el va ob-
sequiar amb els dos llibres de la Municipalitat de la Canonja per tal 
que els fes arribar a la família canadenca que l’acollirà durant tot 
un any. D’aquesta manera en Thiago es convertirà amb un perfecte 
embaixador del nostre municipi.

Per rebre aquesta beca en Thiago ha hagut de superar diferents 
exàmens i proves acadèmiques i demostrar els seus excel·lents re-
sultats durant l’ESO.
Enhorabona Thiago i gaudeix molt d’aquesta gran experiència. 

Nou guanyador per 
“Llegir té premi”

El nostre lector Mohamed 
ha quedat primer classificat 
de  la Canonja al concurs 
“Llegir té premi” que es fa 
durant l’estiu a totes les 
biblioteques de Catalunya. 

I ha quedat en la posició 
nº76 de tot Catalunya.

Per això la biblioteca l’ha 
obsequiat amb un lot de 
llibres.

Enhorabona i a seguir gau-
dint de la lectura!
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Augmenta el nombre 
d’alumnes a l’Escola d’Adults
El 4 d’octubre l’Escola d’Adults municipal inicia el curs acadèmic 2022- 
2023, al Castell de Masricart, en horaris de matí, tarda i vespre en funció 
del curs.

La demanda de formació per part de la població canongina s’ha adreçat 
bàsicament a cursos de Formació Instrumental en els seus tres nivells 
d’aprenentatge de la lectoescriptura en castellà, i a cursos d’aprenentatge 
del català, concretament al Nivell bàsic i al C1.

Cal destacar l’increment d’un 60% en el nombre d’alumnat inscrit a l’Escola, 

L’Escola la Canonja posa en 
marxa l’app Dinantia 
El passat 18 de juny la plaça Catalunya es va convertir en un escenari on L’Equip 
Directiu de l’Escola La Canonja manté fermament l’objectiu d’evolucionar en la 
utilització de les tecnologies de manera transversal perquè vivim en un món 
d’alt component tecnològic i cada vegada més tecnificat. 

Estem convençuts que és indispensable poder integrar les noves tecnolo-
gies al procés educatiu d’una manera interactiva, és per aquesta raó que 
enguany iniciem aquest curs escolar 2022-2023 utilitzant l’aplicació mòbil 
DINANTIA per garantir una comunicació fluïda entre el centre i les famílies.

DINANTIA és una plataforma virtual de comunicació 
web i mòbil adreçada a centres, docents, famílies i 
alumnes. És una aplicació de pagament.

Avantatges: 
-Permet gestionar la relació amb les famílies i també les comunicacions 
amb el claustre, l’Ampa  i els equips de coordinació.
-Centralitza tota la informació del centre en un sol punt d’accés, evitant la 
dispersió de comunicats, correus electrònics, notes, etc.

Inconvenient:
-Genera una despesa addicional en tant l’aplicació té un cost econòmic.
La utilització de DINANTIA ens possibilita construir un pont de comunicació, 
relació i proximitat més gran amb les famílies i ens permet centralitzar totes 
les comunicacions que es generen en un centre escolar per un únic canal i 
facilitar la gestió de: pagaments, autoritzacions, control d’assistència, etc.

PRINCIPALS FUNCIONALITATS QUE FAREM
SERVIR A L’ESCOLA LA CANONJA: 

 
 • Missatgeria 
 • Calendari
 • Autoritzacions amb firma digital (amb validesa legal)
 • Pagaments d’excursions
 • Control d’assistència
 • Control de comportament
 • Escollir data per reunions de tutories

Estem convençuts que, amb l’ús d’aquesta nova aplicació, possibilitarem a 
les famílies una millor comunicació i un accés més ràpid i immediat.  Els 
usuaris i les usuàries tindran a l’abast del seu mòbil totes les informacions 
necessàries sobre el centre i el seguiment escolar del seu fill/a. 

Per facilitar la incorporació i coneixement d’aquesta nova eina a les fa-
mílies, s’ha publicat, al bloc de l’Escola La Canonja, una presentació ex-
plicativa sobre l’eina, les seves funcionalitats i també hem annexat uns 
videotutorials.

Us convidem a que hi feu un petit 
cop d’ull:
https://agora.xtec.cat/ceiplacanonja/
general/nou-canal-de-comunica-
cio-dinantia/

Les famílies es podran adreçar a la 
secretaria del nostre centre en cas de que els sorgeixi qualsevol dubte en-
vers la utilització o si necessiten destacar alguna incidència al respecte.

Afegir que per al nostre centre educatiu, compartir el coneixement generat 
respecte als alumnes és primordial i molt necessari.

Creiem fermament que la qualitat dels vincles entre l’escola i les famílies 
va estretament lligada amb els resultats d’aprenentatge de l’alumnat fins 
al punt en el que una millor relació entre docents i progenitors pot incre-
mentar l’èxit escolar de l’alumnat.

La Direcció del centre espera que amb la utilització d’aquesta plataforma el 
contacte amb les famílies sigui més àgil i sense interferències.
Per últim, volem expressar que des de l’Escola la Canonja continuarem tre-
ballant amb tota la força i determinació per tal de seguir oferint un ensen-
yament de qualitat i donar així el millor servei possible a la població a la 
qual servim, la canongina, de la qual ens en sentim part.

sobretot de persones provinents d’Amèrica del Sud molt interessades en 
l’aprenentatge de la llengua i coneixement dels costums d’aquí, ambdós 
valorats com una manera més d’integració.
Endavant amb el curs!

APP
DINANTIA

https://agora.xtec.cat/ceiplacanonja/general/nou-canal-de-comunicacio-dinantia/
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Jornada de convivència a 
l’IES Collblanc
El passat dimecres, 21 de setembre, la comunitat educativa de  de l’Institut 
Collblanc van encetar el curs escolar gaudint d’una jornada de convivència 
i cohesió fora del centre amb l’objectiu de relacionar-se i  conèixer l’entorn 
natural i cultural més proper.

L’alumnat i professorat de 1r d’ ESO va desplaçar-se fins a Montblanc, 2n 
d’ESO a Cambrils,  3r d’ESO a Alcover, 4t d’ESO va viatjar fins l’Ametlla de 
Mar i Batxillerat  va fer el camí de Ronda de Salou. 

La jornada, de caràcter curricular i emmarcada dintre de les activitats 
previstes en el pla d’acció tutorial, que fomenta i garanteix l’ educació 
integral dels alumnes i el desenvolupament de les habilitats socioemocionals 
necessàries per conviure amb els altres de manera satisfactòria, va consistir 
en caminar, gaudir  de l’entorn natural i cultural i participar després  en les  
activitats lúdiques i dinàmiques que s’havien organitzat  amb la finalitat de 
garantir la participació i inclusió de tot l’alumnat.

Aquells bojos al volant

Els dies 7, 8 i 9 de juny de 1919, tingué lloc a Catalunya la tercera Volta a 
Catalunya organitzada pel RACC. Anton Pellicer, va fotografiar-la al seu pas 
pel Baix Camp.

Al Castell de Masricart, a proposta del Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, hem pogut gaudir d’algunes d’aquestes fotografies que més enllà 
de mostrar-nos una vessant esportiva, son un testimoni de les infraestruc-
tures viàries de l’època o de l’enginyeria automobilística representada pels 
vehicles dels participants.

La mostra d’un temps passat que, a ulls dels visitants més joves, resulta 
pràcticament desconegut i que ha servit per retre homenatge a aquells 
primers bojos al volant.

Bona acollida del Festival de 
Curtmetratges 
El Frame Film Festival va tenir lloc a la Canonja els dies 16 i 17 de setem-
bre després d’haver passat per les localitats de Montbrió, l’Arboç, Cabra i 
Castellvell del Camp. El públic assistent, va poder gaudir de la qualitat dels 
20 curtmetratges participants al concurs i votar el seu preferit, que amb el 
títol de “Lentejas” i la direcció de José A. Campos, participarà a la final del 
festival que tindrà lloc el mes de desembre a Tarragona.

A més a més de les localitats esmentades, aquest festival es podrà gaudir 
a quatre pobles més de la província de Tarragona, amb la presentació de 
diferents curts a cada localització. Aquest fet fa del “Frame Film” un dels 
més importants pel que fa a nombre d’obres presentades.

A la Canonja, les persones assistents van valorar molt positivament tots els 
aspectes d’aquest festival de curtmetratges: Des de la qualitat de les obres 
presentades fins al procés de votació i l’existència d’un foto call, com a 
les gran produccions, Moltes d’aquestes valoracions es van poder veure al 
vídeo del “making off” que es va passar abans de conèixer el resultat final 
en el que va guanyar per votació del públic el film  “Lentejas” sota la direc-

ció de José A. Campos. Una pel·lícula que presenta en clau humorística 
la realitat quotidiana de la recerca de feina en el món del teletreball. 
Aquesta obra participarà a la final del festival que tindrà lloc el mes de 
desembre a Tarragona.

Salvador Ferré, regidor de cultura, fent-se ressò de l’èxit d’aquesta edi-
ció ja va anunciar la participació de la Canonja en aquest Festival l’any 
vinent.
El nostre poble, s’uneix així, a la fórmula de petit format que recorre dife-
rents pobles de la província acostant aquesta disciplina cinematogràfica 
al gran públic.

MAKING OF 
FREME

https://youtu.be/KFVZkdnE_tc
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Ple absolut per la 
Festa Major d’estiu 
A la Canonja, el mes d’agost va estar protagonitzat per la Festa Major 
d’Estiu. Tot un seguit d’actes amb més participació que mai, van omplir els 
carrers i places del nostre poble entre el 5 i el 16 d’agost. 

Les ganes de festa es van fer paleses en gairebé tots els actes. Petits i grans 
es van acostar als diferents espais de trobada on els esperava la festa i la 
tradició. 

Cal remarcar especialment la bona acollida dels actes novedosos com la 
Rambla del Circ i tots els actes del Seguici Popular que dia a dia va omplir 
els carrers del nostre poble.

El ple aprova les ordenances fiscals mantenint la rebaixa de 
l’IBI acordada l’any passat
En el Ple ordinari del passat dijous 6 d’octubre, es van aprovar diverses 
modificacions de les ordenances fiscals entre les que destaquen la 
congelació de l’IBI dels béns de naturalesa urbana de caràcter residencial i 
l’establiment d’un preu públic per a recàrrega de vehicles elèctrics a punts 
de titularitat municipal en considerar-se adient fixar un preu públic amb 
un import assequible, 25 cèntims per Kw per fomentar l’ús de vehicles amb 
motor elèctric per raons d’interès públic.  

També es va aprovar la modificació de crèdits número 10 del pressupost 
municipal vigent de la que cal remarcar l’habilitació de crèdit extraordinari 
per la urbanització de la vorera del carrer Escultor Martorell des de Ponç 
Castellví a la Plaça Pau Vidal i els suplements de crèdit per conservació, 
manteniment i obres de reposició i millora de via pública, per conservació 
i manteniment d’edificis educacionals i culturals i per les obres del Centre 
interpretació del jaciment del barranc de la Boella.

Així mateix, es van aprovar les bases reguladores de la concessió de 
subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli 
antic de la Canonja, pel quinquenni 2023-2027 i les de concessió de 
subvencions destinades als comerciants, industrials i professionals de la 
Canonja que s’acullin a la normalització lingüística dels rètols de la façana 
del seu establiment. 

La proposta d’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de 
condicionament de la zona verda als terrenys, entre el camí de la Coma 
i els carrers Marina i Vila-seca, que BASF va cedir per al seu ús públic a la 
Canonja.

El representant d’ERC va presentar tres mocions, una per l’aprovació del 
manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació, una segona en 
suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment #regularizaciónya 
per una regularització extraordinària de persones migrants a l’estat 
espanyol, i una altra per exigir inversions pendents i millores al sistema de 
rodalies. Cap de les tres va prosperar.

La sessió del ple va finalitzar donant resposta a diferents precs i preguntes 
dels grups d’ERC, Junts i Som Poble.

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.
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Hipnotisme i noves il·lusions 
en el Festival de Màgia 

Impossible
El Festival Impossible esdevé novament un dels 
eixos de l’activitat cultural i festiva del nostre 
poble. Entre el 13 i el 16 d’octubre la Canonja 
s’omplirà de màgia i diversió de les mans d’un 
conjunt d’artistes excepcionals vinguts d’arreu.

Enguany hi trobarem espectacles adreçats a tota mena de públic. Des 
d’aquelles persones que gaudeixen quedant-se bocabadats amb les grans 
il·lusions fins a aquelles que s’admiren amb l’aparent facilitat amb què el 
mag manipula una baralla de cartes.

Tot seguit us fem un breu avançament del que podreu gaudir al festival

Dijous 13 d’octubre a les 17 h:

Presentació de l’Impossible amb la màgia d’Aliskim “l’inventor 
d’il·lusions” al Castell de Masricart.  

Divendres 14 d’octubre a les 21 h:

Gala Internacional de màgia al poliesportiu.

Gran Gala Internacional de Màgia amb Huang Zhen (Xina), Pilou (França), 
Henry Evans (Argentina), Jon Zabal (País Basc) i Aliskim (Catalunya). Di-
recció: Mag Gerard.

Us convidem a un fantàstic viatge per totes les especialitats de la il·lusió 
per demostrar que amb la màgia qualsevol cosa és possible.

Dissabte 15 d’octubre a les 12 h:

The Charlatan amb la Cia Deaux a la Tache (Itàlia – l’Argentina).

Aquesta parella d’artistes que fusionen el teatre còmic amb la màgia ens 
presenten el seu nou espectacle familiar en el que un misteriós personat-
ge anomenat “The Charlatan” arriba a La Canonja.

Dissabte 15 d’octubre a les 21 h:

Nit d’Hipnotisme amb Jeff Toussaint al poliesportiu.

El televisiu Jeff Toussaint és conegut com a l’hipnotitzador del programa 
d’Antena 3 “Hipnotízame”. En aquesta ocasió ens presentarà un espectacle 
en el qual viuràs una experiència difícil de creure, interactiva, plena de 
fortes emocions, magnetisme, misteri i humor. 

Descobriràs el misteriós i desconegut poder de la ment humana. 
T’atreveixes a provar? 

Diumenge 16 d’octubre a les 11.30 h:

Cercavila Petit Circ amb Fadunito. Sortida de la plaça del Castell.

El circ més petit del món arriba a la ciutat. Els mossos de pista busquen 
una plaça on puguin instal·lar-se.

Quan el tenen presenten els artistes més petits del món.

Diumenge 16 d’octubre a les 12.30 h:

Torpeza obliga amb la Cia Civi Civiac.

Espectacle de cloenda que combina el clown i la màgia.

Gags, jocs teatrals, il·lusionisme i un pallasso diferent. De vegades les co-
ses no surten com un vol, però en la poca traça i en l’equívoc també hi ha 
la bellesa i la grandesa d’un artista. 
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Comença la 
votació popular 
dels Pressupostos 
Participatius

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les

propostes mitjançant un procés de votació popular. Cada votant haurà de seleccionar

obligatòriament 3 propostes de la butlleta.
La votació es podrà fer efectiva telemàticament a través de la pàgina web municipal,

www.lacanonja.cat, mitjançant un procés de registre. També es podrà votar presencialment,

presentant el DNI, a les oficines de l'Ajuntament i al Castell de Masricart.

Les propostes finals se seleccionaran en base a l'ordre de prioritats obtingut i als límits establerts,

fent les combinacions necessàries per tal d'arribar a la partida determinada per al procés de

200.000 €. Així doncs, s'escolliran aquelles propostes la suma de les quals sigui la més propera

al límit econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts. Les propostes que no

siguin escollides per un mínim del 15 % dels votants no podran ser seleccionades.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022/2023
BUTLLETA DE VOTACIONS

PROPOSTASistema motoritzat per a les xarxes de protecció de la

pista del poliesportiu

55.000 €

18.000 €

35.000 €

60.000 €

10.000 €

175.000 €

40.000 €

Bancs alimentats per energia solarSemàfors al terra per millorar la seguretat dels vianants

Tanca de separació entre la zona d’aparcaments i la

zona lúdica de la Pl. Ernest LluchMinideixalleries de residus de petit formatLavabos públics autorrentables
Parc de calistènia a la zona sud del poble

COST X

Plega'm

Del 14 d’octubre al 2 de novembre, tota la població de 16 
anys o més, empadronada al municipi, tindrà l’oportunitat 
de votar les propostes dels Pressupostos Participatius 
2022-23 per tal de decidir el destí final de 200.000 € del 
pressupost municipal per a inversions. Cada votant haurà 
de seleccionar obligatòriament 3 propostes de la butlleta. 
La votació es podrà fer efectiva telemàticament a través de 
la pàgina web https://participacio.lacanonja.cat/ mitjançant 
un procés de registre. I també es podrà votar presencial-
ment, presentant el DNI, a les oficines de l’Ajuntament i al 
Castell de Masricart. Les propostes finals se seleccionaran 
en base a l’ordre de prioritats obtingut i als límits esta-
blerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar 
als 200.000 €, la partida determinada per al procés. Així 
doncs, s’escolliran aquelles propostes la suma de les quals 
sigui la més propera al límit econòmic, sempre tenint en 
compte els vots obtinguts. Les propostes que no siguin es-
collides per un mínim del 15 % dels votants no podran ser 
seleccionades.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, s’ha portat a 
terme l’avaluació de les propostes i el seu estudi tècnic i de 
viabilitat que podeu consultar a la web de l’Ajuntament.

55.000 €

Sistema motoritzat per xarxes 
de protecció poliesportiu:
S’instal·larà un sistema mecanitzat i 
motoritzat per baixar i pujar les xarxes 
existents en els dos testers de la pista del 
poliesportiu.

Bancs d’energia solar:
Instal·lació de 3 bancs
alimentats per energia solar amb
endolls per carregadors.

18.000 €
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Pots votar amb 
la butlleta o en aquest enllaç

 on hi trobaràs més informació sobre les diferents propostes

175.000 €

10.000 €

40.000 €

60.000 €

Lavabos públics: 
Es contempla la instal·lació de 4 unitats de lavabos públics en diferents 
espais del poble.

Minideixalleries: 
 Instal·lació de dues minideixalleries per a la recollida selectiva 
i reciclatge de residus de petit format.

Instal.lació parc de calistènia:
Instal·lació d’un parc de calistènia a la zona de 
Campsrodons similar a la instal·lada al Sector Nord.

Tanca de separació a la plaça Ernest Lluch:
Es computa la instal·lació d’una tanca tipus rivisa plastificada entre la 
zona d’aparcaments i la zona lúdica.

Semàfors al terra: 
Instal·lació de semàfors al terra en els passos de vianants a la cruïlla 
d’Escultor Martorell i Carrasco Formiguera i a la de Masricart i Bassa 
Fonda.

35.000 €

https://participacio.lacanonja.cat/ 
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El joves ja poden gaudir del PIJ 
El jovent del poble ja pot tornar a gaudir de les tardes al PIJ. Comença 
un curs nou i això implica algunes novetats, entre d’altres, un nou horari. 
A partir d’aquest any, el PIJ obrirà de dilluns a dijous de 16h a 20h i els 
divendres de 17h a 21h per tal que els i les joves puguin gaudir d’un es-
pai de lleure socioeducatiu, espai entre iguals i de transformació social, 
en el qual puguin participar amb l’ampli ventall d’activitats, propostes i 
accions a més d’entretenir-se jugant a tenis taula, a la diana o el futbo-
lí; utilitzar els ordinadors o participar en les diverses activitats i tallers cul-
turals qualsevol dia de la setmana. A més  dels diferents programes que 
es duen a terme any rere any, com és l’esquiada jove, l’acampada, l’estiu 
actiu, etc. Per no perdre’t cap novetat, segueix-nos al nostre Instagram @
pijlacanonja!!! 
 
Per una altra banda, us recordem que som un Punt d’Informació Juvenil i 
uns dels nostres objectius principals és atendre les necessitats del jovent 
del poble, com pot ser la cerca de feina, creació del CV, informació sobre 
la prevenció d’addicions, sexualitat, assessorament, etc.  

Setmana de la Ciència
Un any més la Canonja s’adhereix a la proposta de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació amb la realització de diferents activitats 
al voltant del mon de la ciència al nostre poble entre els dies 11 i 20 de 
novembre.

Tot i que encara s’estan ultimant alguns detalls, enguany contarem de nou 
amb els monòlegs de Big Van Ciencia. Una activitat de comunicació que de 
manera divertida ens explica alguns dels enigmes més grans del mon de la 
ciència. No us ho perdeu. Es farà el dijous dia 17 de novembre a les 7 del 
vespre al Castell de Masricart.

Comptarem també amb la col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut Bonavista 
- La Canonja, que oferirà un taller “d’autocura per millorar el  benestar 
personal”, adreçat a la Gent Gran Activa, el dimarts dia 15 al matí.

Tractant-se d’activitats educatives, des de l’Ajuntament de la Canonja s’ha 
proposat a l’escola, la realització de l’espectacle “Experiència Quàntica” que 
es farà en horari lectiu i del que podran gaudir el alumnes de cicle mitjà.

L’Institut Collblanc acollirà l’exposició sobre recerca prehistòrica al Camp 
de Tarragona que de manera itinerant proposa l’Iphes en la seva vessant 
divulgativa.

L’Institut Català d’Investigació Química, que recentment ha renovat el seu 
conveni amb l’Ajuntament de la Canonja també tindrà cabuda dins d’aquestes 
activitats amb la realització d’una xerrada divulgativa, el dimecres 16 de 
novembre a les set de la tarda al Castell de Masricart, amb el títol “Ciència 
o ciència ficció?” a càrrec d’Aliende Eigbefoh-Addeh i del Dr. Joan Guillem 
Mayans Peñarrubia, del Departament de Divulgació i Educació Científica del 
propi Institut.

Finalment, com a colofó, el dissabte 19 de novembre, s’organitzarà una 
sortida al parc prehistòric de Capellades amb visita al jaciment de l’Abric 
Romaní, amb la col·laboració de l’IPHES i  el propi ajuntament de Capellades.
Un seguit d’activitats que, tot i estar encara en un format de proposta, 
de ben segur que es podran gaudir i trobaran una gran acollida durant la 
Setmana de la Ciència d’enguany.

Nou mobiliari urbà
El Programa de Mobiliari Urbà dels exercicis 2021 i 2022 té per objecte 
millorar la dotació de papereres i bancs en els municipis de la comarca 
del Tarragonès de menys de 10.000 habitants, tot millorant, completant o 
substituint el mobiliari existent, i es troba inclòs i finançat pel Conveni per 
la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i 
els Consells Comarcals per optimitzar la prestació de Serveis (2020-2023).

A les bases reguladores de la concessió de l’esmentat mobiliari urbà, del 
Consell Comarcal del Tarragonès, aprovades definitivament, es contempla 
la cessió, a l’Ajuntament de la Canonja, de 13 bancs i 13 papereres.

Concretament, el material que cedeix el Consell Comarcal a l’Ajuntament 
de la Canonja consisteixen en bancs de taulons de fusta tropical d’1,80 m 
de llargària i papereres de 60 litres de capacitat que s’instal·laran en dife-
rents espais del municipi.
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Subvenció de la Diputació 
per a projectes i activitats 
culturals
L’Ajuntament de la Canonja, a través de l’àrea de Cultura, celebrarà el 
Festival de Màgia l’Impossible durant la primera quinzena d’octubre. Al 
mes de juliol es va celebrar l’Edició del Surt a la Fresca d’enguany.

Aquestes actuacions es troben subvencionades per la Diputació de 
Tarragona, per acord adoptat en Junta de Govern de 26 de juliol de 2022, 
per import de 14.822 euros. 

Noves activitats de la 
Memòria Canongina 
L’estiu del 2019 es va presentar al Castell de Masricat el projecte Memòria 
Canongina, un ambiciós projecte de recuperació patrimonial i a l’hora 
de participació ciutadana. L’objectiu principal és la posada en valor del 
patrimoni fotogràfic, audiovisual i documental de tots els  canongins i 
canongines. Es pretén que amb la cessió d’aquests materials per part de 
la gent es pugui facilitar el seu accés de manera pública i gratuïta per tal 
de poder portar a terme projectes de caire cultural, com poden ser l’edició 
de llibres, articles, publicacions a les xarxes, treballs videogràfics, projectes 
expositius i museogràfics…

En definitiva qualsevol producte que faciliti i provoqui la transmissió 
de coneixement per seguir construint la nostra història el nostre passat 
col·lectiu. El concepte de la transmissió és la publicació, la divulgació o 
la docència. Conceptes que entronquen directament amb els objectius 
fundacionals del Centre d’Estudis i que ara ampliarà amb la creació d’aquest 
gran repositori digital.

El membre del Centre d’Estudis i ànima del projecte, Josep Torrents, comenta 
que el que es pretén és recollir, recuperar i documentar fons familiars de 
canongines i canongins per tal de preservar, conservar i catalogar aquests 
materials. La idea és que els canongins cedeixin els seus fons fotogràfics 
familiars, els seus fons cinematogràfics i també documentals.

En el marc del projecte, que es va ralentitzar per culpa de la pandèmia, 
enguany s’han programat diferents activitats. La primera va ser l’exposició 
fotogràfica “Aquells bojos al volant”, el més de setembre, que anirà seguida 

d’altres activitats al voltant dels vitralls de l’església de Sant Sebastià: 
l’exposició “Fornells Pla. El color de la llum”, del 30 de setembre al 21 
d’octubre al Castell de Masricart; la xerrada de Francesc Roig, el dia 22 
d’octubre a la mateixa església; un curs intensiu de vitralls, els dies 11, 12 
i 13 de novembre; així com activitats a l’escola i al Parc de Nadal. Francesc 
Fornells Pla és l’artista que realitzà els vitralls de l’església parroquial de 
la Canonja. El comissariat d’aquesta exposició ha anat a càrrec de Jaume 
Guardis de Buen i Fina Bernad Vidal, membres de la Fundació Fornells Pla i 
Conxa Sisquella. 

Cal fer esment, també, de l’exposició “Una fita a mig camí. Entitat Local 
Menor 1982” amb motiu del 40è aniversari de la constitució, l’any 1982, de 
la Canonja com a entitat local menor, que romandrà oberta al públic del 4 
al 18 de novembre al Castell de Masricart.

Memòria Canongina és una iniciativa del Centre d’Estudis Canongins Ponç 
de Castellví al que s’hi ha sumat l’Ajuntament de la Canonja que hi participa 
facilitant mitjans materials i donant suport econòmic per cobrir les despeses 
del projecte.

Acte de reconeixement
als estudiants
L’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Canonja organitzarà un acte 
de reconeixement als estudiants el proper 11 de novembre al vespre a 
l’edifici Època. L’acte consistirà en la distinció dels millors expedients de 
Batxillerat que han sol·licitat la subvenció a l’Ajuntament, la lectura dels 
millors treballs de recerca de l’IES Collblanc i la distinció a l’investigador/a 
predoctoral de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) que subven-
ciona l’Ajuntament. L’acte estarà obert al públic.
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Neix un nou servei 
d’orientació digital
A partir d’octubre el projecte Gent Gran Activa de l’Ajuntament de la 
Canonja obre un nou servei que anomenarem Bretxa Digital i serà un 
espai destinat a donar suport a  les persones que necessitin recursos i 
orientació a l’hora de fer una gestió  digital.
 
L’objectiu d’aquest nou espai es  fer front a la bretxa digital entre les 
persones de més edat i oferir un espai de gestió i assessorament per 
combatre la bretxa digital al nostre municipi  i millorar les competències 
tecnològiques.

Finalitzades les Inscripcions 
de les activitats de la Gent 
Gran Activa 
Ja han finalitzat les inscripcions de les activitats de la Gent Gran Activa i ara 
comença un nou curs amb una àmplia varietat d’activitats:

Durant el curs s’organitzaran diferents monogràfics i conferències així com 
una excursió cultural. De moment ja tenim 150 persones inscrites i la pre-
sentació oficial de les activitats  i dels professionals es va realitzar el passat 
29 de setembre.

Una vegada més “Las chicas de Oro” van actuar fora del nostre poble. El 
passat 6 d’octubre el grup de teatre de la Gent Gran Activa va representar la 
seva famosa obra de teatre “Generació EGB abans i després”, l’actuació es-
tava emmarcada en les Jornades del dia internacional de l’Educació Social.
El nostre grup de teatre va actuar com a final de les jornades, primer amb 
la interpretació de l’obra, després van projectar el documental Taules i per 
a finalitzar un col·loqui on les actrius van respondre les preguntes dels es-
tudiants.  Una vegada mes “Las chicas de Oro” van acostar la Canonja i les 
seves veus a Lleida.

-Senderisme
-Jocs de Memòria
-Ball en línia
-Manualitats

-Informàtica
-Gimnàstica
-Taitxí
-Coral

-Sardanes
-Teatre
-Sevillanes

 
El servei serà a l’Edifici Època (Sala d’Informàtica)  tots els dimarts 
de 10 a 11,30h. Caldrà trucar al telèfon 877002949 per demanar 
cita prèvia. És un servei totalment gratuït.
 

Canvis en l’expedició del 
llibre de família
Per Resolució de 19 de setembre de 2022, de la Direcció General de Se-
guretat Jurídica i Fe Pública, publicat al BOE, el dia 3 d’octubre de 2022 
s’inicia la implantació del sistema electrònic al Registre Civil de Tarragona 
i amb ell, els pobles que formen part del seu partit judicial, entre ells, la 
Canonja. Es pretén que a finals de l’any 2024 ja estigui implantat a tota 
Espanya. Aquests canvis son conseqüència de l’entrada en vigor de la llei 
20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

La Canonja ha entrat a la primera fase d’implementació d’aquest nou pro-
grama del Ministeri de Justícia, on fins ara només Barcelona, Madrid i 
Múrcia el tenen en funcionament. Som els primers jutjats de pau - els del 
partit judicial -  on s’implanta el sistema informàtic. 

Amb l’entrada en funcionament del nou model de modernització del ser-
vei, la llei ja no contempla, entre d’altres novetats, l’expedició del Llibre de 
família tal i com el coneixíem fins ara. Ja no se n’expediran de nous en 
format paper, tot i que els actuals encara seran vàlids. Amb el nou model, 
totes les anotacions es faran de forma electrònica i les còpies o certificats 
també seran en format digital. 

La idea fonamental és impulsar l’agilitat en els procediments, així com 
seguir amb el principi bàsic de ser un registre orientat a les persones, 
públic i gratuït. 
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Tot a punt per Tots Sants
Amb motiu de la celebració de Tots Sants, el cementiri amplia l’horari al 
públic. Del 24  al 29 d’octubre romandrà obert de nou del matí a sis de la 
tarda i del 30 d’octubre al 2 de novembre de nou del matí a vuit del ves-
pre. Cal destacar que aquests últims mesos s’estan realitzant diferents 
treballs de millores al cementiri com repintar totes les illes de nínxols, 
incloses les cobertes de la zona antiga amb pintura impermeabilitzant, 
així com les fonts, els bancs, la capella, les façanes interiors i exteriors... 
També s’han fet diversos arranjaments al paviment i s’han arreglat i 
millorat les jardineres i la gespa.

La Canonja restaura el Crist 
de la Trinitat
El Crist de la Trinitat, conegut també com a Crist dels Gitanos, que està 
ubicat a l’església de la Trinitat de Tarragona i que és obra de l’escultor 
canongí Salvador Martorell es trobava en molt mal estat de conservació. 
Gràcies a una subvenció atorgada per l’Ajuntament de la Canonja de prop 
de 6.000 euros, la parròquia ha pogut restaurar el Crist i serà presentat en 
un acte que se celebrarà el proper diumenge 23 d’octubre a les 12 hores 
a l’església de la Trinitat. 

Simulacre de confinament 
químic del PLASEQTA
El dia 2 de novembre sobre les 6 de la tarda es farà un 
simulacre de confinament a la zona de Tarragona, en el marc 
del PLASEQTA, que afecta a tot el municipi de la Canonja, Vila-
seca, Salou, Reus i barris de Ponent de Tarragona.

L’objectiu d’aquest simulacre és conscienciar la població en el confina-
ment com a mesura d’autoprotecció en cas d’accident en una indústria 
química practicant-lo durant el simulacre i practicar els avisos i les co-
municacions a la població previstos al PLASEQTA en cas d’accident químic 
i les mesures de control d’accessos.

Està previst la realització de dues xerrades informatives per tal de donar a 
conèixer els detalls del simulacre a la població en general.

En aquestes reunions s’explicarà què hem de fer al sentir l’inici de 
l’alerta a través de la sirena:
    • Refugia’t a l’edifici més proper
    • Tanca bé portes i finestres
    • Tanca els aparells d’aire condicionat
    • No vagis a buscar els infants a l’escola
    • Segueix la informació a través dels canals oficials de comunicació 
        (ràdio, televisió, twitter...)
    • No surtis fins que ho comuniquin les autoritats o fins que sentis el                                   
        senyal de fi de l’alerta

Recorda: Si ets dins d’un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja 
que estan pensades per avisar les persones que són a l’exterior.

Tot i que es tracta d’un exercici i no d’una emergència real, és important 
que practiquis el confinament i també que expliquis a familiars, amics i 
companys de feina que és important que ho facin i en què consisteix.
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Visca la Festa! 

Aquest estiu hem pogut celebrar amb norma-
litat la nostra festa major d’estiu després de 
dos anys sense poder-ho fer, doncs la pandè-
mia i les limitacions i restriccions que portava 
afegides no ens ho van permetre.

Aquest retorn a la normalitat de la festa s’ha 
vist acompanyat d’un fort desig i de moltes 
ganes de celebració per part dels canongins i 
canongines. Els carrers, els actes, els concerts, 
els balls; totes les activitats han tingut una 
alta participació, fins i tot per sobre de la que 
venia sent habitual abans de la pandèmia.

Cal remarcar la complexitat d’organitzar tot 
aquest conjunt d’activitats on s’hi veuen im-
plicats personal municipal molt divers: tèc-
nics de les regidories de festes i cultura, de 
la regidoria de joventut, del departament 
d’urbanisme, personal de la brigada munici-
pal, agents de la Guàrdia Municipal i també 
del departament de comunicació. A més, cal-
dria afegir col·laboradors externs com per-
sonal de neteja viària, control i seguretat, i, 
també, tècnics de muntatge, so i il·luminació. 
Amb tots ells s’acaba muntant tot un sistema 
de coordinació de tasques molt complex amb 
la voluntat de que tot rutlli a la perfecció, o 
gairebé, doncs sempre pot sortir algun impre-
vist que distorsioni, encara que sigui lleugera-
ment, la tasca planificada.

Però res tampoc seria possible sense la impli-
cació i col·laboració d’una part important dels 
protagonistes de la festa, les entitats. Elles són 
el cor que fa bategar aquest ésser viu que és 
la Festa Major. Enguany això ha quedat ben 
palès especialment en totes les activitats en 
les que ha participat el seguici popular, un se-
guici que, ha anant creixent en elements nous 
(mamut, nans, nou Mico) precisament durant 
aquests dos anys de pandèmia i que ha escla-
tat aquest 2022 amb un èxit de participació 
i mobilització que mai s’havia donat fins ara.

Aquest és un model canongí, un model que 
des de fa anys funciona amb èxit també amb 
la Cavalcada de Reis, una altra de les activitats 
en la que la col·laboració de l’ajuntament i la 
joventut del poble fa possible que els nostres 
infants gaudeixin d’una nit d’il·lusió i màgia. 
També podríem parlar del Carnaval, una altra 
de les activitats en la que, a banda de la funció 
de l’ajuntament, la participació de les colles 
és absolutament necessària. Una fórmula que 
sense un dels dos ingredients, els mitjans i 
l’organització municipal i la col·laboració i la 

Treballar en equip 
 
Ja hem deixat enrere les fortes calors i les 
festes per entrar a la tardor, aquella època de 
l’any en què sembla que tot torna a la nor-
malitat: inici del calendari escolar, tornada al 
treball, canvi d’horaris i, a l’Ajuntament, els 
darrers plens de l’any.

Ha estat un estiu intens, de contacte amb la 
gent, on hem fet més vida que mai al carrer 
i compartit magnífics moments amb tothom 
qui estimem i apreciem. Hem gaudit de les fes-
tes i d’actes on la participació popular ha estat 
vital, tal com reclamàvem en el nostre darrer 
article. Hem fruït d’un espectacular acte noc-
turn, on el treball en equip de totes les entitats 
del seguici popular i sense ingerències oficials, 
ha deixat palès que des de l’associacionisme 
es poden fer coses valentes, diferents i molt 
participatives. 

El teixit social de la vila és impressionant, així 
ho vam comprovar a la Fira d’entitats canongi-
nes celebrada el passat 10 de setembre on, per 
primera vegada, es va confirmar que el poble té 
base per tal que tothom s’hi senti representat, 
fruit de l’esforç popular i del treball col·lectiu 
sense afany de lucre, que moltes canongines i 
canongins fa anys que duen a terme. Entitats 
esportives, culturals, recreatives, associatives 
de diferents caires, totes hi van tenir cabuda. I 
encara en faltaven. Tal com també dèiem, des 
de les institucions locals s’ha de promoure el 
teixit social, se l’ha d’acompanyar, mai capita-
litzar. I aquí hem tingut dos actes que així ho 
demostren: la Despertada i la Fira d’entitats.

Malauradament, aquest associacionisme la-
tent al poble encara no té tot el suport logís-
tic i el convenciment emocional per part de la 
casa consistorial. Hi ha pobles, indiferentment 

de color polític, on sí hi creuen i des de fa 
molts anys hi aposten. Pobles amb un pressu-
post ridícul en comparació amb el nostre, on 
han dotat a TOT l’associacionisme de la vila 
d’un aixopluc, entenent com a tal un espai on 
aquests col·lectius puguin treballar, el que po-
pularment anomenem un Casal d’entitats.

Desconec per quin motiu, després de tants anys 
ja com a poble, encara no gaudim d’aquest 
espai, possiblement perquè encara no hem 
trobat l’edifici municipal adient, malgrat ha-
ver comprat mig poble. O perquè les costoses 
construccions municipals que s’estan duent 
a terme no permeten destinar-hi recursos. O 
potser perquè a la casa gran mai han cregut 
fermament en tot el que és treball en equip, 
són més de lideratge no compartit. Malgrat 
tot, vull creure, i diga’m il·lús, que més aviat 
que tard es posaran les bases per a constituir i 
ubicar un casal d’entitats, i que totes hi tindran 
opinió, veu i cabuda. 

Hi ha un proverbi africà que resumiria el títol 
d’aquest article, i diu: Si vols anar de pressa 
vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat. 
Doncs això.

Los impuestos que nos son impuestos 

Como decían nuestros abuelos, a perro flaco 
todo son pulgas. Hemos pasado 2 años muy 
duros, con la explosión de Iquoxe, pero sobre 
todo la pandemia nos ha golpeado a todos en 
mayor o menor medida y empezamos a salir 
del pozo en el que estábamos valorando mu-
cho más lo que tenemos, con ganas de recu-
perar el tiempo perdido. Nos encontramos con 
que la guerra en Europa ha movido y cambiado 
la economía del planeta y en especial de Eu-
ropa. 

Como siempre son las clases más humildes las 
que van a recibir lo más fuerte del golpe, la in-
flación es un asesino silencioso de la economía 
de los humildes y está desbocada antes de la 
llegada del invierno, el cual esta previsto que 
sea el punto álgido de la escalada de precios. 
También como siempre, nuestros dirigentes 
van a remolque de los problemas con solu-
ciones insuficientes que llegan mal y tarde. A 
esto se suma la indecencia de que la inflación 
permite cobrar muchos más impuestos; al ser 
porcentuales la mayoría de ellos, como siem-

participació de les entitats i la societat civil, 
no quallaria ni seria possible que generés uns 
resultats tan satisfactoris.

Som un poble socialment actiu, a més de 
la festa major, gaudim de tot un seguit 
d’activitats festives i culturals que omplen de 
vida els nostres carrers i places al llarg de l’any. 
Per molt de temps ho puguem gaudir i cridar 
ben fort “visca la festa major, visca la festa, 
visca la Canonja!”
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pre se gastarán más dinero en la publicidad de 
las medidas que van a tomar que en los costes 
para la administración de las medidas que to-
marán. 

Todas las administraciones pueden ayudar al 
ciudadano a no enfrentarse solo ante esta nue-
va amenaza, lo primero que pueden hacer es no 
ser parte del problema y sí de la solución. ¿Qué 
sentido tiene que nuestro ayuntamiento suba 
impuestos municipales con lo que estamos su-
friendo? ¿no deberíamos recibir los vecinos de 
La Canonja los frutos de la bonanza de los im-
puestos generados por la petroquímica? ¿Qué 
más da si los faraónicos edificios proyectados 
se retrasan si ello nos permite disponer de los 
fondos para bajar impuestos y aumentar sub-
venciones de estudios básicos, subvenciones 
para el uso de la Llar d´infants, etc, etc? 

En la vida siempre se ha de priorizar ¿Y acaso 
la administración no debería dar prioridad a 
sus ciudadanos? Está muy bien tener edificios 
impresionantes en la Canonja, pero parece el 
antiguo Egipto, en el que el pueblo pasaba pe-
nurias mientras se construían lujosos edificios. 
Quizás sea una necesidad secundaria en com-
paración con servicios directos a los vecinos, 
en comparación con aliviar la carga impositiva 
que sufrimos. El dinero que gestiona la admi-
nistración no es suyo sino nuestro. 

Pero seamos realistas, poco vamos a poder 
hacer para cambiar esto, al menos mientras 
sigamos pensando que democracia es meter 
un papelito en una caja de metacrilato una vez 
cada 4 años y luego nos olvidamos del tema, 
si seguimos enorgulleciéndonos de ser  “apo-
líticos”, si seguimos votando ciegamente y ya 
sabes que quien va ciego por la vida acaba 
siempre de bruces en el suelo.

La gent hi som

Gent jove!! Encantats amb tots vosaltres. Gent 
de les Entitats Canongines !! encantats també 
amb tots vosaltres. Quin goig, heu fet bullir 
l’olla tots plegats. Dos actes on s’han aplegat 
gairebé totes les entitats canongines per donar 
al poble el que necessita: vida i participació. 
Diu molt de vosaltres i de la vostra dedicació 
per fer mantenir vives les entitats, però el més 
satisfactori és quan s’ha vist la bona partici-
pació i el bon regust que ha deixat tot plegat.

Ball, concert, circ, seguici... Per la Festa Major 
i entre molts actes programats, vam viure per 
primera vegada La Despertada, la iniciativa 
de la Coordinadora d’Entitats del Seguici que  
va ser la concentració de tots els elements, el 
Mamut, el Mico, els Gegants i Nanos, els Dia-
bles, les gralles i els tabals...grans i petits, tot 
amenitzat per una Txaranga, junt amb la gent 
que els va acompanyar i d’altres que esperaven  
el seu pas pels carrers. Va ser una novetat on 
tothom va xalar de  l’ambient de tradició fes-
tiva amb  la cercavila nocturna pels carrers del 
poble i que culmina a la plaça de Catalunya on 
es feia el ball de Festa Major, plena de gent que, 
expectants, esperaven l’arribada! Bona feina 
jovent !

En aquesta Festa Major, com diem, hi van par-
ticipar diferents entitats, però mereix agrair  
enguany i durant els dos dies de concert per a 
joves, la presència i el suport que va donar el 
Punt Lila de La Mirada Violeta.

L’altre acte, al setembre, una novetat pel poble. 
Vint-i-quatre Entitats de La Canonja (que són 
gairebé totes) unides, van portar a terme, la 
primera Fira d’Entitats Canongines. La finalitat, 
no era res més que mostrar-se davant tothom, 
fer-se visibles, donar-se a conèixer, i tot això, a 
peu de carrer, col·laborant plegats, compartint 
el mateix espai i gaudir del dia fantàstic que es 
va viure, amb jocs tradicionals, ball de sevilla-
nes, màgia, cançons i poesia. Cada entitat es va 
presentar i va poder explicar davant de tothom 
qui era i què feia, i a les parades, tots van poder 
donar informació i mostrar els elements propis 
de la seva activitat. La Fira parlava per sí sola: 
estem aquí i estem per col·laborar entre nosal-
tres i treballar per la gent del poble i volem que 
tothom ho gaudeixi. No s’havia fet mai, i s’ha 
creat un vincle que no existia, primer guany!

El teixit associatiu és primordial a un poble o 
ciutat, a La Canonja, fa molts anys que hi ha 
tradició, però poca complicitat, esperem que 
aquesta primera Fira, contribueixi a poder fer  
més activitats conjuntes i que no es defalleixi 
mai.  Bona feina Fira d’Entitats Canongines!!
Amerats d’aquest caire festiu i bon rotllo, us 
desitgem el millor, amunt tota la colla del Se-
guici i amunt la Fira d’Entitats Canongines. 
Seguim, i sempre endavant !!!

Les entitats són la Festa Major

Els pobles creixen i evolucionen quan els seus 
ciutadans estan ben arrelats. Això fa que el po-
ble sigui viu i resilient als diferents problemes 

que poden aparèixer. Però aquest arrelament 
no apareix del no-res, sinó que cal treballar-
lo, potenciar-lo i aconseguir que tots els veïns 
i veïnes se sentin seu el poble. El contrari és 
una ciutat dormitori. Les entitats i la cultura 
popular hi tenen un paper clau, ja que són un 
dels elements bàsics per assolir-ho.

La Festa Major d’Estiu ja ha passat i ens ha 
deixat un gran nombre d’imatges i de somriu-
res a la cara. Però també ens han deixat situa-
cions amb actes incívics reprovables, que con-
demnem i que no s’haurien d’haver produït. La 
seva gestió i prevenció és una qüestió sobre la 
qual caldrà reflexionar molt. També cal pensar 
que, entre d’altres, hi ha carrers del poble on 
no arriben els actes.

La cultura popular s’ha erigit com l’eix verte-
brador d’aquests dies tan assenyalats que van 
des de la Festa de Masricart fins a l’últim dia 
de la Festa Major. El elements del seguici han 
omplert els carrers del nostre poble, seguits 
per multitud de persones, cosa que mostra 
l’interès de la gent. Cal esmentar especialment 
el nou membre del seguici, el Nano de Joan Al-
berich, que va ser escollit per votació popular. 
En la seva presentació es va sentir l’estimació 
que la gent tenia pel nostre veí. També es va 
fer patent que, quan les decisions es prenen 
entre tots i totes, ens les fem nostres i les va-
lorem més. La presentació del ball oficial del 
Mico de la Canonja és un altre indicador que, 
a poc a poc, va augmentant la riquesa de tots 
els elements que formen part d’aquest seguici.
Un dels moments àlgids va ser La Despertada, 
sense cap mena de dubte. Que bé que ens ho 
vam passar! Els elements del seguici van recó-
rrer festivament els carrers del nostre poble, a 
hores no habituals. La resposta de la gent va 
ser fantàstica i, per tant, ja tenim un altre acte 
que, n’estic convençut, serà un dels principals 
en les properes Festes Majors.

Tots aquests actes en què la cultura popular 
ha estat la part principal no han generat cap 
tipus de problemàtica i la resposta de la gent, 
principalment del poble, ha estat fantàstica, 
sortint als carrers, participant en els actes i, 
com ha de ser, passant-s’ho bé. 

I això és important perquè aquests actes 
surten de la voluntat de la gent, des de les 
entitats, que són les que creen aquest teixit 
col·laboratiu, unint els diferents veïns i veïnes 
en un objectiu comú: fer créixer el nostre po-
ble. 

La Festa Major és divertida, però quan la vius 
des de dintre, participant amb les entitats, te 
la fas teva. Us ho recomano: participeu i gau-
diu de les entitats del poble. Perquè les en-
titats fan la Festa Major. Les entitats són la 
Festa Major. 



18

Entre el 5 i el 30 de setembre s’ha dut a terme la 16a campanya d’excavació 
arqueològica consecutiva al jaciment del Barranc de la Boella (la Canonja, 
Tarragonès), sota la direcció dels investigadors/es de l’IPHES-CERCA Palmira 
Saladié i Josep Vallverdú. En aquest temps, aquest jaciment s’ha conver-
tit en un referent internacional pel coneixement de les primeres po-
blacions humanes d’Europa. Els treballs d’enguany han permès ampliar 
i completar el conjunt d’eines lítiques procedents d’aquest indret, a més de 
recuperar abundants restes de fauna.

L’objectiu d’aquesta campanya era continuar amb els treballs d’excavació 
en extensió en els sectors de la Cala 1 i la Mina. En el cas de la Cala 1, du-
rant campanyes anteriors s’han recuperat restes d’un mamut escorxat pels 
humans del pleistocè inferior ara fa 1 milió d’anys, juntament amb gran 
quantitat de restes d’eines de pedra que representen les evidències més 
antigues a Europa de la cultura acheuliana, coneguda també com a destrals 
de mà, i que són el testimoni de les dispersions humanes més antigues 
registrades fora d’Àfrica. 

Enguany, els treballs d’excavació a la Cala 1 han permès ampliar aquest 
registre lític amb abundants eines de pedra fetes principalment de sílex. 
És molt probable que aquestes eines de pedra estiguin relacionades amb 
els treballs d’escorxament d’un mamut, les restes del qual van començar a 
aparèixer els anys 2007 i 2018.

En el cas de la Mina, s’han continuat amb els treballs d’excavació en ex-
tensió d’una àrea aproximada d’uns 300 m2, entrant en el sostre del que 
s’anomena nivell 2. Aquest nivell és singular perquè segons els sondejos 
fets en campanyes anteriors és el més ric dels que han estat registrats en el 
Barranc de la Boella. Tot i que encara no s’ha assolit la part més rica d’aquest 
dipòsit, s’han recuperat abundants eines de pedra, d’entre les quals destaca 
un “pic” fet d’esquist. És la primera vegada que es documenta aquest tipus 
d’eina en el jaciment, i se’ns dubte permetrà a l’equip investigador conèixer 
en profunditat de la diversitat tecnològica d’aquest grup d’hominins de 
prop d’un milió d’anys.

I és que el jaciment del Barranc de la Boella s’està constituint una col·lecció 
formidable d’eines i restes lítiques de gran singularitat no només per la seva 
antiguitat sinó també per la seva bona conservació.

Noves restes de mamut i d’un 
tigre de dents de sabre d’1 
milió d’anys al jaciment del 
Barranc de la Boella 

També en el sector de la Mina són molt abundants les restes faunísti-
ques de les quals se’n destaca la seva diversitat. Aquesta diversitat s’ha 
vist ampliada enguany amb la recuperació d’una mandíbula d’un tigre de 
dents de sabre. És la primera vegada que es recuperen restes d’aquest tipus 
d’espècie en el jaciment del Barranc de la Boella. La presència d’aquest tipus 
d’animals en aquest entorn ara fa un milió d’anys, contribueix a obrir noves 
perspectives de recerca per part dels investigadors responsables del pro-
jecte, ja que permetrà establir quina relació de competència tenien aquests 
homínids amb aquests grans carnívors. També s’han extret noves restes de 
mamut, concretament ossos llargs, i que en aquest moment es troben en el 
laboratori de l’IPHES-CERCA per a la seva restauració i preparació pel seu 
posterior estudi. 

Els treballs d’excavació han comptat amb la participació d’unes 50 persones, 
de les quals 20 són investigadors/es de l’IPHES-CERCA. A més, d’estudiants 
de grau i de màster de diferents universitats catalanes i espanyoles (Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat Complutense de Madrid, 
Universitat de Burgos, Universitat de Granada, Universitat d’Alacant, Uni-
versitat Oberta de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona) així com 
també investigadors/es del Museu de Ciències Naturals de Madrid i del Mu-
seu d’Història Natural de París. 

Jornada de portes obertes posposada

Degut a les intenses pluges que van afectar bona part del Camp de Tarrago-
na el cap de setmana passat, es va suspendre la jornada de portes prevista 
i es durà a terme durant el mes de novembre.

Finançament

La intervenció en el jaciment del Barranc de la Boella s’emmarca en el pro-
jecte quadriennal “Evolució del paleoambiental i poblament prehistòric a 
les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarrago-
na” aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
que alhora ha finançat la campanya (CLT009/18/00053) juntament amb 
l’ajuntament de la Canonja. 
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AGENDA
octubre i novembre 2022

FINS AL 21 D’OCTUBRE 
EXPOSICIÓ: “FORNELLS PLA. EL 
COLOR DE LA LLUM”
Horari: Dilluns, dimecres i divendres 
de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20h
Lloc: Castell de Masricart

DIJOUS 13 D’OCTUBRE 
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES DE 
MÀGIA “IMPOSSIBLE”
Hora i lloc: A les 17 h, al Castell de 
Masricart

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE
GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA
 Hora i lloc: A les 21 h, Poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana
Entrades numerades: 12 € Venda 
anticipada: al Castell de Masricart i a 
Codetickets

DISSABTE 15 D’OCTUBRE
TEATRE CÒMIC I MÀGIA AMB LA CIA 
DEAUX A LA TACHE
Hora i lloc: A les 12 h, a la Plaça Ernest 
Lluch

NIT D’HIPNOTISME AMB JEFF 
TOUSSAINT
Hora i lloc: A les 21 h, Poliesportiu Josep 
Canadell i Veciana
Entrades numerades: 12 € Venda anticipada: 
al Castell de Masricart i a Codetickets

DISSABTE 15 D’OCTUBRE
CERCAVILA PETIT CIRC AMB FADUNITO
Hora i lloc: A les 11.30 h, a la sortida del 
Castell de Masricart

 

TORPEZA OBLIGA AMB LA CIA CIVI CIVIAC
Hora i lloc: A les 12.30 h, a la Plaça Ernest 
Lluch

DIVENDRES 28 D’OCTUBRE
CASTANYOT DE LA POR
Hora i lloc: A les 19 h, al pati de l’Escola La 
Canonja

Torna el Castanyot de la Por a la Canonja!!
Sota el títol una i no més! la regidoria d’acció 
social conjuntament amb la regidoria de joventut 
de l’Ajuntament de la Canonja presenten la nova 
edició del Castanyot de la Por.

El proper divendres 28 d’octubre el pati de 
l’Escola es convertirà en un terrorífic passatge 
on passareu autèntic pànic. Apte per a tots els 
públics i podreu venir amb els vostres amics i 
amigues i família.

L’horari serà el divendres 28 d’octubre a les 19h, 
entrada per la porta petita del costat del camp 
de futbol.

Animeu-vos a participar, passareu una tarda 
plena de misteris, ensurts i .....

DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ: UNA FITA A MIG CAMÍ. 
ENTITAT LOCAL MENOR 1982
Hora i lloc presentació: A les 19 h, al 
Castell de Masricart
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 
13h. Totes les tardes de dilluns a divendres 
de 16 a 20h
Lloc: Castell de Masricart

DIMARTS 8 DE NOVEMBRE
SENALLÓ DE CONTES: EL FOLLET DEL BOSC
Hora i lloc: A les 17 h, a la Biblioteca 
Pública de la Canonja

 

DIMARTS 15 DE NOVEMBRE
TALLER D’AUTOCURA PER MILLORAR EL 
BENESTAR PERSONAL
Adreçat a Gent Gran Activa
Hora i lloc: A les 10 h, a l’edifici ÈPOCA

DIMECRES 16 DE NOVEMBRE
XERRADA “CIÈNCIA O CIÈNCIA FICCIÓ?” 
Hora i lloc: A les 19 h, al Castell de 
Masricart

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE
MONÒLEGS CIENTÍFICS AMB BIG VAN 
CIÈNCIA 
 Hora i lloc: A les 19 h, al Castell de Masricart

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
SORTIDA A L’ABRIC ROMANÍ DE 
CAPELLADES 
Hora i lloc: A les 10.00 h, sortida de la 
Canonja 
Inscripcions al Castell de Masricart
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Accident Sirenes Confinar-se Informar-se

@emergenciescat
@laCanonja

emergenciescat
AjuntamentdelaCanonja

Simulacre de confinament per
accident químic al teu municipi
Dimecres 2 de novembre de 2022

El dimecres 2 de novembre a la tarda es farà un simulacre de
confinament per accident químic al nucli urbà de la Canonja. 

Si sents les sirenes, confina't a casa, en una botiga, en un restaurant 
o en un equipament públic. No et quedis al carrer!

Per a la teva seguretat, confina't quan sonin les sirenes

Com pots participar-hi?

interior.gencat.cat/riscquimic

La CanonjaLa Canonja

Àrea on sonaran les sirenes

Comprova en el mapa on sonaran les sirenes.

Accident Sirenes Confinar-se Informar-se

@emergenciescat
@laCanonja

emergenciescat
AjuntamentdelaCanonja

Simulacre de confinament per
accident químic al teu municipi
Dimecres 2 de novembre de 2022

El dimecres 2 de novembre a la tarda es farà un simulacre de
confinament per accident químic al nucli urbà de la Canonja. 

Si sents les sirenes, confina't a casa, en una botiga, en un restaurant 
o en un equipament públic. No et quedis al carrer!

Per a la teva seguretat, confina't quan sonin les sirenes

Com pots participar-hi?

interior.gencat.cat/riscquimic

La CanonjaLa Canonja

Àrea on sonaran les sirenes

Comprova en el mapa on sonaran les sirenes.

http://www.lacanonja.cat

	Marcador 1

