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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 

Horari de Nadal: Del 23 al 5 de gener de 9 a 13 h 
Els festius i els dies 27, 28 i 29 de desembre la 
Biblioteca estarà tancada

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
Horari de Nadal: Del 23 al 5 de gener 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.

 tac.esab@ajnonac.o  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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El Teatre Municipal Orfeó Canongí a punt d’obrir
Després d’una legislatura marcada profundament per la pandèmia 
i per la crisi econòmica, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Ca-
nonja ha estat capaç d’acomplir amb bona part els objectius mar-
cats a l’inici del mandat i afrontar amb decisió molts aspectes im-
previstos que les circumstàncies del moment requerien. D’aquesta 
manera l’Ajuntament va destinar durant el 2020 al voltant d’un 
milió d’euros per fer front a les necessitats més immediates que 
havia generat la Covid en les famílies, empreses i autònoms i va ser 
capaç de continuar amb les inversions previstes i els projectes de 
futur durant els anys següents.

Aquesta conjuntura que ha marcat la vida de moltes administra-
cions i empreses no ha aturat els projectes del Consistori i aviat 
veuran la llum dos dels grans equipaments culturals de la Canonja. 
El primer serà el Teatre Municipal Orfeó Canongí, que s’ha sotmès a 
una reforma integral i que obrirà les seves portes al gener del 2023, 
dotant al municipi d’una magnífica instal·lació per acollir esdeve-
niments culturals de tot tipus. L’altre gran projecte és el Centre 
d’Interpretació del Jaciment Arqueològic del Barranc de la Boella, 
Espai Mammuthus, que en aquests moments està finalitzant les 

obres de consolidació, adequació i ampliació de l’edifici i que pos-
teriorment es durà a terme la implantació del projecte museogràfic. 
Aquest espai està previst que es pugui obrir al públic en el segon 
semestre del 2023.

La reforma de l’Orfeó Canongí suposarà una remodelació dels ca-
rrers i places del seu entorn per tal de millorar tot el conjunt urbà.  
Refer  una part de la plaça Mestre Gols, acabar el segon tram del 
carrer Marina amb plataforma única, acabar les obres de la plaça 
d’Europa i fer la seva connexió a través del sector de les “timbes” 
amb la plaça Catalunya. Això  revaloritzarà tot aquest tram urbà per 
convertir-lo en una zona oberta a les hortes.

Sens dubte aquest gran equipament marcarà un abans i un després 
en la vida cultural de la Canonja i he de dir que em fa especial 
il·lusió poder inaugurar-lo el proper mes de gener, coincidint amb la 
Festa Major de Sant Sebastià. 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Valoració molt positiva de 
l’Impossible
Amb les entrades gairebé exhaurides es van portar a terme els dies 21 i 22 
de novembre els actes centrals del Festival de Màgia Impossible.

Apunt d’acomplir la majoria d’edat, l’any vinent en farà 18, el festival està 
consolidat a la Canonja, però cada cop més el públic forani constitueix un 
considerable gruix d’assistència a tots els actes.

Enguany el públic ha fet una valoració molt positiva de tots els espectacles 
destacant especialment la sensació que va produir la Gala Internacional, 
que s’ha manifestat com un aparador de la millor màgia internacional.
D’entre la resta d’actes, la recuperació de la Cercavila després de la pandè-
mia ha estat un dels encerts més celebrats.

L’any vinent, entre el 19 i el 22 d’octubre, tornarà aquest festival al nostre 
poble recuperant l’espai on va néixer fa 18 anys: El teatre Orfeó Canongí.

Cloenda del curs de monitors 
de menjador
El mes de novembre va finalitzar el curs de monitor de menjador i trans-
port escolar. La iniciativa de la formació ve del compromís de l’Ajuntament 
amb els canongins i canongines, des del servei d’ocupació, promoció 
econòmica i la borsa de treball , i dins les accions formatives que realit-
zem durant tot l’any per millorar la formació i ocupabilitat dels ciutadans, 
per millorar la seva inserció al mercat de treball.

El curs es va dur a terme amb la coordinació d’àrea de joventut i el ser-
vei d’ocupació, amb la formació teòrica de la fundació ENXARXA amb 
Maria Boronat, i amb la col·laboració de Sílvia Redondo responsable de 
l’empresa Alimentart del servei de menjador de l’Escola la Canonja, on 
han fet les pràctiques. Al lliurament de diplomes, que es va dur a terme a 
la sala noble del Castell de Masricart, hi van assistir la tècnica d’ocupació 
i la regidora d’Ensenyament, Lucía López en substitució del regidor de 
Promoció Econòmica, Francesc Roca.

La ciència i el gran repte 
d’educació física, protagonistes 
en el mes de novembre
Novembre ha estat un mes ple d’activitats i xerrades educatives prou in-
teressants per a l’alumnat de l’Institut Collblanc. Concretament, les acti-
vitats científiques són les que més ressò tenen degut especialment a la 
celebració de la setmana de la ciència a Catalunya. L’Ajuntament de La 
Canonja dins del seu programa d’activitats de la setmana científica, va 
organitzar amb la col·laboració de l’IPHES, dues activitats entorn dels tre-
balls duts a terme especialment en el Jaciment arqueològic de La Boella i 
altres jaciments repartits en diferents llocs dels rius del Camp de Tarrago-
na. Les activitats dutes a terme van ser una xerrada sobre les descobertes 
del Jaciment de la Boella i una exposició ubicada al mateix institut on es 
poden visualitzar les tasques i descobertes dels jaciments que es poden 
tractar des de la perspectiva de diferents àrees curriculars. 

Altres activitats científiques que van dur a terme durant la setmana cien-
tífica van ser la visita d’alumnat de 4t d’ESO a l’URV per fer uns tallers 
sobre la robòtica en les motos elèctriques de competició i el reciclatge de 
polímers. I com a complement i coincidint també amb la setmana euro-
pea de la prevenció de residus, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO va portar a ter-
me l’STOP ALUMINI, una actuació per reduir l’ús del paper d’alumini a les 

hores del pati, a través de la recollida d’aquest durant les sortides de l’aula 
i amb un concurs lúdic de bàsquet a les hores d’esbarjo per dipositar-les 
en les papereres grogues.

I per últim, una altra activitat destacable que s’ha iniciat durant aquest 
primer trimestre de curs és el GRAN REPTE D’EDUCACIÓ FÍSICA CATALUN-
YA 360º, on tot  l’alumnat de l’Institut participa en un projecte innovador, 
inclusiu i motivador que promou la realització d’activitat física i hàbits 
saludables a les hores d’educació física. En aquest repte cada curs o nivell, 
a través de les sessions de condició física dutes a terme a les classes d’EF, 
va sumant km per avançar en el camí d’arribar a fer la volta a Catalunya.

Institut Collblanc 
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El color de la llum de Fornells-Pla   
Amb motiu de l’Any Internacional del vidre el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, a 
través del seu projecte Memòria Canongina i amb la  col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, 
ha organitzat un conjunt d’actes relacionats amb la tècnica del vitrall emplomat. Gràcies a la 
Fundació Fornells-Pla  s’inaugurà el 30 de setembre, al Castell de Masricart,  una exposició i pro-
jecció documental sobre l’obra artística de Francesc Fornells-Pla (Barcelona 1921-1999), amb una 
variada mostra pictòrica de la seva última etapa i escultures-vitrall mòbils. Posteriorment, el 22 
d’octubre, tingué lloc una conferència i projecció sobre els vitralls que decoren  l’església de Sant 
Sebastià, a càrrec de Francesc Roig Queralt. Tots els vitralls de les obertures superiors de l’església 
foren dissenyats i realitzats, el 1963,  per  Francesc Fornells-Pla, per encàrrec de Mn. Lluís Sara-
gossa. També els dies 11,12 i 13 de novembre es realitzà un taller de vitralls, a càrrec del mestre 
vitraller Pepe Cubillo,  amb explicació  i pràctica sobre la tècnica del vidre emplomat. L’última 
activitat  tindrà lloc  al Parc de Nadal a finals de desembre amb un taller de vitralls enfocat a nens 
i nenes que vulguin practicar  aquesta tècnica sobre material de cartolina.

ELM 1982. Una fita a mig 
camí 
Amb motiu d’esdevenir-se enguany el quarantè aniversari de la constitució 
de la Canonja en Entitat Local Menor (ELM), s’inaugurà el divendres 4 de 
novembre, al Castell de Masricart, una exposició de fotografies i documents 
retrospectius per tal de commemorar aquella fita  a mig camí, fins arribar 
al 2010  amb la consecució definitiva de la plena municipalitat. Organitzà 
l’exposició el Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, a través del 
seu projecte Memòria Canongina,  la col·laboració de l’Ajuntament de la 
Canonja i l’Arxiu-Centre d’Imatges de Tarragona. La majoria de les foto-
grafies exposades són de Ramon Segú Chinchilla i mostren gran part del 
procés constitutiu de la Canonja com a Entitat Local Menor, que es produí 
mitjançant decret de la Generalitat amb data  4 de febrer de 1982. Tot el 
material exposat ha passat a formar part de l’Arxiu Municipal de la Canonja.

Reconeixement als mèrits 
acadèmics 
L’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament va organitzar, per primer cop, un 
acte de reconeixement als mèrits acadèmics que es va celebrar a l’Edifici 
Època el passat 11 de novembre. L’acte volia reconèixer el treball i l’esforç 
d’alguns estudiants de Batxillerat que han obtingut puntuacions excel·lents 
en els seus treballs de recerca, l’estudiant de 2n de Batxillerat que va obte-
nir la millor puntuació en el curs 2021/22 i a la investigadora predoctoral 
de l’ICIQ que treballa en l’àmbit de la química verda i que ja ha finalitzat els 
seus estudis de doctorat. Tots ells, les seves famílies i els seus professors 
van participar en un acte on es van exposar els treballs i en el que l’alcalde 
i la regidora d’Ensenyament van poder felicitar als joves i obsequiar-los 
amb un detall.

La Delegada del 
Govern visita la 
Canonja
La delegada del Govern a Catalunya, Maria Euge-
nia Gay, acompanyada del subdelegat del Govern 
a Tarragona, Joan Sabaté, van fer una visita ins-
titucional a l’Ajuntament de la Canonja. La de-
legada va arribar a mig matí i va ser rebuda per 
l’alcalde i altres regidors i regidores. Van poder 
tractar alguns temes que preocupen al municipi 
i després van visitar les noves instal·lacions del 
Teatre Municipal Orfeó Canongí.
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Activitats de Nadal de la 
Biblioteca
Aprofitant que la setmana del 14 al 18 de novembre era la setmana de la 
ciència a la Canonja, al club de lectura infantil vam aprofitar per fer uns 
quants experiments, acompanyats de la lectura que ja estem acabant. 

D’altra banda, el senalló de contes ja funciona a ple rendiment, a la sessió 
de novembre a la biblioteca no hi cabia ningú, les històries del follet a càrrec 
de la Sílvia Palazón van ser tot un èxit!

De cara a Nadal, la biblioteca realitzarà el tradicional préstec invisible, pro-
postes de lectures embolicades d’entre les novetats literàries d’aquest 2022 
que la biblioteca convida a prendre en préstec durant aquestes festes, per 
a adults i infants. 

També per primer any es farà la venda solidària de llibres per a la marató 
de TV3 que aquest any està dedicada a les malalties cardiovasculars,  al 
simbòlic preu d’1€.  

La biblioteca un any més serà al parc de Nadal on farà un taller de punts de 
llibre molt especials.

La Canonja finança la restauració 
del Sant Crist de la Trinitat
El 23 d’octubre es va fer l’acte de presentació de la imatge restaurada del 
Sant Crist de la Trinitat, conegut com a Crist dels Gitanos, obra de l’escultor 
canongí Salvador Martorell i que ha estat finançada per l’Ajuntament de la 
Canonja i restaurada per Pau Arroyo.

L’acte va començar amb l’entrada a la Plaça del Rei de la imatge del Sant 
Crist, portada per la Confraria dels Gitanos de Tarragona, acompanyat dels 
gegants de la Part Alta. Seguidament es van fer els parlaments, a càrrec del 
gestor cultural Jordi Bertran, de Francesc Roig, gran coneixedor de l’obra de 
l’escultor Salvador Martorell i dels alcaldes de la Canonja i Tarragona.

L’alcalde Roc Muñoz va iniciar el seu parlament recitant una part del poema 
“La Saeta” d’Antonio Machado i va destacar la casualitat que es va produir al 
veure publicat que el Crist dels Gitanos es trobava en mal estat  de conser-
vació. “El fet de ser una obra d’un fill il·lustre de la Canonja, vam creure que 
era el nostre deure contribuir a la seva conservació, per això ens vam posar 
a la disposició de la parròquia de la Santíssima Trinitat i de la Confraria dels 
Gitanos per ajudar-los en la restauració”, va explicar Roc Muñoz. Tant el pre-
sident de la Confraria dels Gitanos, com el rector de la parròquia i l’alcalde de 
Tarragona van agrair el gest de l’Ajuntament de la Canonja.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de la Canonja, Roc Mu-
ñoz, i dels regidors Antonio Reyes, Glòria Virgili i José Luis Sánchez.

El president de l’entitat, Ferran Mañé, es va adreçar al públic present a 
les graderies per encoratjar a seguir creixent i agraint el compromís i es-
forç de l’estructura del club. També va tenir un petit record per en Josep 
Maria Veciana Rion, expresident i soci nº 8 del club. Tant el president com 
l’alcalde canongí van explicar les millores que suposarà la nova inversió 
per l’ampliació de les instal·lacions que comptaran amb nous terrenys de 
joc per a la pràctica de futbol-7 a la zona sud.

El CF Canonja presenta els 
seus equips
El CF Canonja va presentar el passat diumenge 30 d’octubre els equips que 
integren el seu club des dels més petits fins als més grans.

Un total de 25 equips i més de 350 futbolistes, enguany amb la incorporació 
de 2 equips femenins (1 aleví i 1 infantil), que van desfilar sobre la gespa en 
una emotiva imatge que va arrencar els aplaudiments de familiars i aficio-
nats congregats al municipal del poble.
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Resum del ple municipal 
El ple aprova el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima pel nostre municipi

El punt més destacat de l’ordre del dia del ple municipal, celebrat el passat 
30 de novembre, va ser l’aprovació inicial del pressupost municipal per 
al 2023 que ascendeix a un import total de 14.156.600 € amb un capítol 
d’inversions de 1.888.100 €. La proposta va comptar amb el vot afirmatiu 
del PSC, l’abstenció de Junts i el vot en contra de Som Poble, Ciutadans i 
Esquerra. D’aquest punt trobareu amplia informació en les pàgines 8, 9 i 
10 d’aquest butlletí.

L’altre punt d’importància del plenari va ser l’aprovació, amb el suport de 
tots els grups, del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
del municipi conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió 
voluntària al Pacte de les Alcaldies. Aquest és un mecanisme per implicar 
a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures per 
afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments 
signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les 
seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte 
l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic.

En el pla s’inclouen 25 actuacions que permetran reduir 8.679 tCO2eq, i 
assolir l’objectiu de reducció del 45% de les seves emissions de GEH per 
l’any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir 
el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també al 
consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, 
transport i gestió de residus.

Per altra banda, el pla també contempla 15 actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic que estan vinculades amb els següents sectors: edificis, aigua, 
agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció 
civil, planificació urbanística i altres. Amb aquestes actuacions, el municipi 
incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i impactes 
causats pel canvi climàtic.

En el plenari també es van aprovar, entre altres propostes, les bases 
reguladores de la concessió de subvencions destinades a les empreses 
i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al municipi, per tal 
d’incentivar la creació de llocs de treball i l’establiment de noves empreses; 
i les bases reguladores de la concessió de premis i accèssits amb motiu de 
la celebració del Carnaval.

Finalment, es van aprovar, amb el suport de tots els grups, una moció d’ERC 
en defensa de les dones iranianes. El ple va finalitzar donant resposta 
per part de l’equip de govern a diferents precs i preguntes dels grups de 
l’oposició.

L’Escola La Canonja celebra 
les XXVVII Jornades Culturals
L’any 2022, ha estat declarat l’any internacional del vidre per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides (ONU), i seguint la idea del Centre d’Estudis 
Canongins Ponç de Castellví, que posava en valor l’art i la tècnica dels vi-
tralls, vam decidir que aquests dies estigueren centrats en aquest tema, 
posant de manifest la importància que té el vidre en la nostra vida diària, 
així com ressaltar la seva versatilitat i el fet que és un material sostenible.

Com cada any, l’objectiu final d’aquestes jornades era treballar al voltant 
del tema central, en aquest cas, els vitralls. Tot l’equip de mestres de l’escola 
vam preparar activitats, tallers i sortides per als 3 dies i el resultat va ser 
molt positiu. Les activitats plantejades s’adaptaven als diferents nivells i 
tenien una vessant més lúdica amb la intenció que els i les alumnes apren-
guessin amb més profunditat, coneixements sobre el tema.

Tot l’alumnat, de P3 fins a 6è, van gaudir aprenent moltes coses sobre els 
vitralls.

A infantil van treballar la llum i els colors amb diferents materials. Van 
experimentar a l’aula de les taules de llum. Van gaudir, com sempre, mol-
tíssim.
També van fer vitralls per decorar els passadissos de la nostra escola i la van 
deixar molt més bonica.
Van gaudir de contes, de contes d’ombres xineses i s’ho van passar d’allò 
més bé. Estaven molt i molt contents i contentes!

A primària, van aprendre les aplicacions i les contribucions dels vitralls al 
món de l’art. També van realitzar els seus propis vitralls i van visitar la pa-
rròquia de Sant Sebastià, per veure els vitralls en directe.

Van experimentar amb la llum i papers de colors, van pintar damunt de 
plàstics per potenciar l’expressió i l’experimentació artística.

També van fer tallers on utilitzaven el vidre; en un feien un porta espelma 
amb pots de vidre, i en l’altre, van pintar un tros de vidre per convertir-lo 
en un penjoll. Va quedar preciós!

Les companyes i els companys de cicle superior van visitar el Museu del 
Vidre de Vimbodí, catalogat com a monument del municipi de Vimbodí i 
Poblet protegit com a bé cultural d’interès local. Allí van veure una demos-
tració d’un artesà del vidre, van visitar el museu i van pintar vidre. Va ser 
una experiència molt enriquidora!

Escola la Canonja
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Pressupost municipal per a 
l’exercici del 2023

En el darrer ple de l’any 2022, l’Ajuntament va 
aprovar el pressupost municipal per al 2023, que 
importa 14.156.600 euros.

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

1) Amortització de l’endeutament

L’Ajuntament de la Canonja no té deute bancari. Conseqüentment, no ha 
d’amortitzar deute durant aquest any 2023.

2) Seguretat: Guàrdia Municipal i Protecció Civil

L’Ajuntament ha pressupostat un total de 734.100 € en l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, el qual està integrat per la Guàrdia Municipal i Protecció Civil. 
L’import es desglossa de la següent manera:

- Administració general seguretat i protecció civil: Importa 224.300€ 
i inclou les despeses en conservació i manteniment de les instal·lacions, 
serveis de grua i ambulància, retirada de vehicles abandonats i inversions. 
Per aquest any 2023 s’han creat els projectes d’inversions “Rehabilitació 
Raval 6”, per import de 100.000€ i “Lector de matrícules”, per import de 
70.000€

- Seguretat i Ordre Públic (Guàrdia Municipal): Importa 499.300€ i 
inclou les despeses en retribucions salarials, material, despeses diverses per 
al funcionament del servei.

- Protecció Civil: importa 10.500€ i inclou les despeses de funcionament 
del servei. 

3) Urbanisme, serveis públics i vies públiques 

L’import pressupostat per Urbanisme, el qual inclou el departament admi-
nistratiu d’urbanisme i la brigada municipal, s’eleva a 1.638.800 €, el grup 
de programa Promoció i gestió d’habitatge de protecció pública ascen-
deix a 100.000€ i inclou la gestió de la promoció i habitatge de protecció 
pública; el d’Accés nuclis de població, i Pavimentació de vies públiques 
ascendeix 496.000,00€.

S’inclouen les despeses de retribucions salarials dels tècnics, auxiliars, ad-
ministratius i de la brigada municipal, les despeses de conservació i man-
teniment de les instal·lacions de la brigada, subministraments diversos i 
subvencions per arranjament d’edificis.

PRESSUPOST INGRESSOS

El manteniment de la via pública inclou les despeses de pavimentació, 
conservació i manteniment de vies públiques urbanes, mobiliari urbà i el 
manteniment dels semàfors, i les inversions “Semàfors al terra per millorar 
la seguretat dels vianants”, per 35.000€, la inversió “Tanca separació apar-
caments i zona lúdica Pl. Ernest Lluch” per import de 60.000€, derivades 
dels pressupostos participatius 2022-2023. 

4) Neteja viària i tractament de residus

El grup de programa de Neteja viària, que importa 1.037.600€ inclou, en-
tre d’altres, les despeses de neteja via pública i de la deixalleria municipal, 
la recollida i tractament de residus i el control de plagues.

El grup de programa de Recollida de residus, consigna 580.000€, 
corresponents als crèdits necessaris per la prestació del servei de recollida i 
tractament de residus que efectuarà el Consell Comarcal del Tarragonès, a 
partir del mes d’abril de 2023.

El grup de programa de Tractament de residus, que importa 73.000€, in-
clou, entre d’altres, les campanyes formatives i informatives i les despeses 
de tractament de residus de paper i de residus d’olis.

 INGRESSOS 
Capítol Denominació Pressupost ingressos
Capítol I IMPOSTOS DIRECTES  10.641.860,00 € 
Capítol II IMPOSTOS INDIRECTES  265.000,00 € 
Capítol III TAXES I ALTRES INGRESSOS  1.127.850,00 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  1.776.600,00 € 
Capítol V INGRESSOS PATRIMONIALS  185.290,00 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  100.000,00 € 
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS  60.000,00 € 
 TOTALS      14.156.600,00 € 
  
  
 DESPESES 
Capítol Denominació Pressupost Despeses 
Capítol I REMUNERACIONS DE PERSONAL  3.094.600,00 € 
Capítol II BÉNS CORRENTS I SERVEIS  4.486.750,00 € 
Capítol III DESPESES FINANCERES  38.000,00 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  4.424.150,00 € 
Capítol V FONS DE CONTINGÈNCIA  165.000,00 € 
Capítol VI INVERSIONS REALS  1.888.100,00 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  -   € 
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS  60.000,00 € 
 TOTALS      14.156.600,00 € 

PRESSUPOST DESPESES
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5) Cementiri Municipal

El grup de Cementiri i serveis funeraris importa 86.200€ i inclou les 
despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions i, per aquest 
any 2023, l’adquisició de finques per iniciar el projecte d’ampliació del 
cementiri municipal.

6) Enllumenat públic

El grup d’Enllumenat públic importa 391.000€ i inclou les despeses de 
conservació i manteniment de les instal·lacions, les inversions en enllume-
nat i el subministrament elèctric.

7) Parcs i jardins i entorn verd

Parcs i jardins amb Camins veïnals (anella verda) importen un total de 
579.500€ que inclouen les despeses de conservació i manteniment dels 
parcs i jardins, el mur verd i la Riera i, addicionalment, el manteniment de 
la via verda i la inversió de millora dels camins de l’anella verda, per import 
total de 61.500€.

Dins del grup de Parcs i jardins es contemplen les inversions “Condicio-
nament finca Sud Camp de Futbol per parc públic (Mur verd)”, per import 
de 80.000€ i “Parc de calistènia a la zona sud del poble”, per import de 
40.000€, derivada dels pressupostos participatius 2022-23.

En relació a la Protecció del medi ambient, importa 13.000€ i engloba 
el manteniment punt de recàrrega vehicles elèctrics i els projectes am-
bientals. 

8) Assistència social primària, joventut i foment de l’ocupació

Assistència social i primària importa 629.100€, inclou les despeses en 
retribucions salarials, en conservació i manteniment de les instal·lacions, el 
contracte programa de col·laboració amb el Consell Comarcal , les despe-
ses relatives al Casal d’Estiu i Centre Obert i les subvencions de natalitat i a 
entitats i d’ajuts bàsics per despeses de la llar i d’urgència social.
 
Joventut importa 150.450 €, destinat íntegrament al funcionament del 
Punt d’informació juvenil i activitats destinades als jovent del poble. 

L’àrea d’Ocupació importa 249.000€. En aquesta àrea s’inclouen les des-
peses per programes d’ocupació destinats a persones amb dificultat per 
trobar feina (175.000€), despeses de funcionament del servei, els cursos 
d’ocupació (10.000 €), la gestió del servei (30.000 €) i les subvencions a 
empreses per foment de l’ocupació (30.000 €).

9) Educació

L’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat un total de 720.350€ per 
l’àrea educativa. Aquesta inclou les retribucions salarials del conserge de 
l’escola, les despeses de conservació i manteniment i funcionament dels 
edificis educacionals, les subvencions per ajuts escolars, estudis musicals 
i universitaris (170.000 €), subvencions a entitats educacionals (118.000€) 
i les despeses relatives al funcionament de l’Escola d’Adults (67.400 €).

Dins l’àrea d’educació es contempla les inversions de mobiliari del centres 
docents d’ensenyament de preescolar i primària, per import de 40.000 € i 
al centre docent d’ensenyament secundari, per import de 20.000 €.

10) Cultura, biblioteca, equipaments culturals, protecció del 
patrimoni històric societat del coneixement i festes

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja ha pressupostat 618.300€, 
on s’inclouen les despeses en el departament de cultura, les despeses de 
funcionament del Patronat de Cultura i de la biblioteca municipal i les 
subvencions a entitats culturals.

Equipaments culturals i museus importa 44.000€, on s’inclouen les des-
peses de conservació, manteniment i funcionament de les instal·lacions.

L’Ajuntament ha destinat 52.000 € en la Protecció del patrimoni històric 
(Jaciment del Barranc de la Boella i Refugi antiaeri de la plaça de la O) i 
357.900 € en Festes populars (Sant Sebastià, Carnaval, 15 d’abril, Festa 
Major d’estiu, Parc de Nadal, Cap d’Any, Cavalcada de Reis...).

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

11) Esports

L’àrea de d’Esports, que importa 629.900 €, inclou les subvencions a enti-
tats esportives (53.500€), despeses de conservació i manteniment i funcio-
nament del poliesportiu, del camp d’esports, piscina municipal, pista d’skate 
i inversions diverses. 

12) Administració General de comerç, turisme i petites i mi-
tjanes empreses

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

13) Comunicació social

És l’àrea de gestió dels recursos de premsa i comunicació de l’Ajuntament.
El pressupost del grup de programa Societat de la informació ascendeix 
a 55.600 € destinats a la confecció i edició del Butlletí municipal i altres 
publicacions i a la contractació d’espais als mitjans de comunicació.
 
14) Òrgans de govern i Administració general

Inclou les retribucions dels electes i el personal municipal d’administració, 
secretaria i intervenció i les despeses generals d’estructura i funcionament 
i gestió tributària de l’Ajuntament, tot amb un import global de 2.589.200 €.

15) Participació ciutadana i atencions ciutadanes

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

Atencions ciutadanes, amb un import de 48.000 €, a part d’incloure les 
despeses de funcionament de l’àrea, contempla subvencions a entitats ciu-
tadanes i les subvencions a joves per lloguer d’habitatge. 

16) Jutjat de Pau

Inclou la previsió de despeses de retribucions salarials i despeses de funcio-
nament del Jutjat de Pau i el Registre civil i importa 71.500 €.

17) Transferències a l’Ajuntament de Tarragona

Aquest punt inclou els imports necessaris per donar compliment als con-
venis signats amb l’Ajuntament de Tarragona, relatius als serveis prestats 
a través l’ens tarragoní (EMT, 700.000€ i el servei de recollida i gestió de 
residus urbans, 260.000€, fins al mes d’abril de 2023, xifres estimades), i els 
acords econòmics de la segregació, 1.570.000€, corresponents al 15% dels 
tributs del nucli químic. El pressupost consignat per a les transferències a 
l’Ajuntament de Tarragona per tots els conceptes abans citats ascendeixen 
a 2.700.000€
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PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’EXERCICI DEL 2023
           Inversions rellevants          Import
Rehabilitació Edifici Raval 6 (Guàrdia Municipal) 100.000 €
Càmeres lectores de matrícules de vehicles 70.000 €
Tanca separació aparcaments i zona lúdica Pl. Ernest Lluch 60.000 €
Condicionament finca Sud Camp Futbol per parc públic 80.000 €
Millora de l’Anella verda 55.000 €
Parc de calistènia a la zona sud del poble 40.000 €
Reposició sistema de climatització del casal infantil 55.000 €
Millora i Rehabilitació del Poliesportiu: edifici i instal·lacions. 230.000 €
Ampliació i rehabilitació de la Casa Consistorial 220.000 €
Mobiliari Col·legi públic 40.000 €
Canvi sistema depuració piscina amb sal 45.000 €
Adquisició d’equipament informàtic per diferents àrees 92.000 €
Millora de la wifi a diverses seus municipals 50.000 €

011 DEUTE PÚBLIC  2.000,00
130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL  224.300,00
132  SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. (GUÀRDIA MUNICIPAL)  499.300,00
135 PROTECCIÓ CIVIL  10.500,00
151 URBANISME 1.042.800,00
1521 PROMOCIÓ I GESTIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA  100.000,00
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES  496.000,00
161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA  100,00
1621  RECOLLIDA DE RESIDUS  580.000,00
1623  TRACTAMENT DE RESIDUS  73.000,00
163  NETEJA VIÀRIA  384.600,00
164  CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS  86.200,00
165  ENLLUMENAT PÚBLIC  391.000,00
171 PARCS I JARDINS  505.000,00
1721  PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO  13.000,00
231  ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA  629.100,00
241  FOMENT DE L’OCUPACIÓ. 249.000,00
323  FUNCIONAMENT DE CENTRES D’ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMARI  625.950,00
324 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI  27.000,00
326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D’EDUCACIÓ  67.400,00
330  ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 552.100,00
3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES  22.200,00
333  EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS  44.000,00
334  PROMOCIÓ CULTURAL.  28.000,00
336  PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 52.000,00
337  JOVENTUT  150.450,00
3380  FESTES POPULARS  304.000,00
3381 FESTES POPULARS: ACTES NADALENCS  53.900,00
341  PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT 61.500,00
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  567.700,00
430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES  60.500,00
454  CAMINS VEÏNALS  61.500,00
463 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA  30.000,00
491  SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 55.600,00
912  ÒRGANS DE GOVERN  381.100,00
920  ADMINISTRACIÓ GENERAL  2.208.100,00
924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA  13.500,00
925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS  48.000,00
9290  JUTJAT DE PAU  71.500,00
9291 FONS DE CONTINGÈNCIA  165.000,00
934  GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 519.700,00
942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS  2.700.000,00
 Total general  14.156.600,00

PROGRAMA DESCRIPCIÓ  CRÈDITS INICIALS

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMA 2022
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PROGRAMA DESCRIPCIÓ  CRÈDITS INICIALS

Encesa espectacular amb 
música i molta llum

El passat divendres dia 2 tingué lloc l’encesa de 
l’enllumenat de Nadal del nostre poble. Aquest any, s’ha 
portat a terme a la Rambla del 15 d’abril atès que aquest 
espai compta amb una il·luminació i decoració especial.

El grup de Dixie Stromboli Jazz Band ha amenitzat i 
complementat amb la seva música les diverses actua-
cions que han portat a terme la coral de la gent gran i 
l’alumnat de tercer curs de l’escola la Canonja, que ha 
preparat una cançó especial per a l’ocasió.

El nostre poble, gaudirà d’aquest enllumenat, com és 
tradicional, fins passat reis.

El Parc de Nadal ofereix oci i 
diversió a tots els infants
Un any més el poliesportiu canongí s’omplirà de nens i nenes per tal de 
gaudir d’aquest espai tan especial que és el Parc de Nadal.
La regidoria de cultura de l’ajuntament de la Canonja, amb el suport 
econòmic de diferents empreses i amb la important tasca realitzada per 
diferents entitats canongines que són, les que, en definitiva nodreixen 
el parc de la seva activitat, organitza i coordina el conjunt d’actes que 
conformen el Parc de Nadal.

Les dates triades per enguany són el 27, 28 i 29. Tots tres dies s’obrirà en 
horari de matí i tarda i l’entrada té un preu de 3€, com els darrers anys, 
l’entrada serà solidària amb Càritas la Canonja, així doncs, per entrar-hi 
caldrà portar articles de neteja o d’higiene personal per valor de 3 €, el 
preu de l’entrada diària.

El Parc vol esdevenir referent de l’oci en les dates nadalenques i cada any 
inclou més activitats i espectacles. Enguany, es mantindrà el trenet que 
tant d’èxit va tenir l’any passat i els espectacles fi de festa aniran a càrrec 
de l’escola de ball Ritmos, el grup Coloraines Band i tancaran el parc els 
diferents elements del Seguici canongí.

Concert de Nadal
Una música festiva pel dia de Sant Esteve

Amb aquesta intenció es presenta l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 a 
la Canonja. El concert, que tindrà lloc a l’església de Sant Sebastià el dia 
de Sant Esteve a les 7 del vespre està dividit en dues parts ben clares: La 
música de W. A. Mozart i A. Corelli per encetar la vetllada i un plat ben 
ple de músiques festives per imaginar amb estils ben diferents un bon 
acabament i inici d’any.

Quim Térmens, dirigeix des del violí aquesta orquestra que ha rea-
litzat concerts per tota la geografia catalana, estat i internacional. Ha 
col·laborat en importants produccions i ha protagonitzat enregistraments 
discogràfics pels segells més importants del país.

A la Canonja presenten aquest conjunt d’obres de caire nadalenc ple de 
bons propòsits de cara a l’any vinent. Uns propòsits en què la música ens 
pot ajudar a que es facin realitat.  
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Esperant la visita dels Reis 
Mags d’Orient 
Ses Majestats els Reis d’Orient mai s’han oblidat de la Canonja i, enguany, 
ja han tornat a confirmar a l’Ajuntament que tornaran a convertir el vespre 
del dia 5 de gener en el dia més especial i màgic de l’any pels infants del 
poble. També han informat que els seus patges visitaran el nostre poble el 
proper dia 26 de desembre i que a les 11 del matí es trobaran al Castell de 
Masricart per tal que els nens i nenes els hi puguin fer arribar les cartes 

El dia 31 és el dia de l’Home 
dels Nassos
El proper dia 31 de desembre arribarà a la Canonja un personatge ben pe-
culiar. Es tracta d’un home que té tants nassos com dies té l’any.

Aquest personatge, que tots anomenem l’Home dels Nassos, sortirà del 
Castell de Masricart amb el seu vehicle per passejar-se per diferents carrers 
del nostre poble fins arribar a l’Ajuntament, on acompanyat del seu seguici 
infantil obrirà la maleta amb els diferents records que ha anat arreplegant 
al llarg de l’any.

Per formar part del seguici, cal deixar la sol·licitud a la bústia que trobareu 
al Parc de Nadal. El dia 29, es farà el sorteig i coneixerem a les persones 
afortunades que podran acompanyar a l’home dels nassos en el seu pas-
seig per la Canonja.

Sabem també que l’home dels nassos es farà acompanyar per una bona 
xaranga. La Bandarra Street Orkestra amb la que despedirem l’any amb la 
millor ballaruca.

VENDA D'ENTRADES: DEL 28 DE NOVEMBRE
 AL 10 DE DESEMBRE  AL POLIESPORTIU

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 8  A 10:30 I DE 17:00 A 21:00

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

(AFORAMENT LIMITAT)

2023
LA CANONJA
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I  VECIANA
BALL AMB ORQUESTRA

WELCOME BAND

REVETLLA CAP D’ANY

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

S’ACCEPTA TARGETA DE CRÈDIT

Únicament cotilló:
Adult: 20€ (venda anticipada)

     24€ (el mateix dia)
Infantil: (menors de  14 anys) 6€

 

ENTRANTS
-Dauet de carpaccio de vedella amb cor de

 parmesà i ruca
-Carpaccio de bacallà amb confitura de tomàquet

-Llesqueta de pa de vidre amb pernil ibèric
-Focaccia de verdures amb ventresca  de tonyina

-Humus de foie amb ametlles torrades i oli de trufa

1R  PLAT
- Crema de gamba vermella amb ravioli XL 

farcit de marisc

2N PLAT
-Lingot de cuixa de xai de llet i guarnició del xef

POSTRE
-Semifred de caramel amb coulis de xocolata

BEGUDES
-Aigua, cafè, gotes de licors i refrescos

-Vi blanc de blancs de grimau
-Vi negre Criança rubicundus de grimau

-Cava Grimau Brut Nature
 

- Raïm de la sort, Torrons  i  neules

Menú  
-Canelons casolans amb betxamel 

i formatge
-Pollastre amb patates

-Pastís de xocolata
-Refrescos

Menú infantil  60€ 20€

El cotilló inclou: Bossa cotilló, raïm de la 
sort, una consumició al bar, coca amb 

xocolata desfeta a la matinada.
(NO INCLOU RESERVA DE TAULA). 

Col·labora:

amb els seus desitjos. Durant  l’espera mentre els infants fan cua per en-
tregar les cartes hi haurà animació, màgia i obsequi de figures amb glo-
bus. Des de l’Àrea de Joventut ja s’està treballant, amb la col·laboració de 
molts nois i noies del nostre poble, en la preparació de l’arribada dels reis 
Melcior, Gaspar i Baltasar. A les 6 de la tarda del dia 5 de gener, arribarà 
aquest moment tan esperat per tothom, l’arribada dels tres Reis al consis-
tori canongí, on seran rebuts amb focs artificials. Ho faran travessant el 
poble amb tot el seu seguici i amb els carros ben carregats de regals per 
repartir-los al vespre, casa per casa, als infants canongins.

També és cert que aquest homenot és una mica vergonyós i s’ha fet acom-
panyar de la Rat Cebrian, que molts nens i nenes coneixeran per la seva 
habilitat  explicant contes a la biblioteca, i que ha accedit a explicar-nos tot 
allò que l’home dels nassos li digui a cau d’orella.
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Reprenem el Sopar i la 
Revetlla de Cap d’any
Des de la Regidoria de Festes reprenem la celebració de la 
revetlla de cap d’any. Amb els millors desitjos per a l’any 
2023 us proposem retrobar-nos al poliesportiu al voltant 
d’un bon sopar i amb la millor música de la Welcome Band, 
tot un clàssic al nostre poble.

Les entrades es poden adquirir al preu de 60€, incloent so-
par, raïm de la sort i bossa cotilló, al mateix poliesportiu 
fins el dia 10 de desembre de dilluns a divendres de 8 a 
10’30 i de 17 a 21 h. Podeu ampliar la informació al web de 
l’Ajuntament de la Canonja.

VENDA D'ENTRADES: DEL 28 DE NOVEMBRE
 AL 10 DE DESEMBRE  AL POLIESPORTIU

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 8  A 10:30 I DE 17:00 A 21:00

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

(AFORAMENT LIMITAT)

2023
LA CANONJA
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I  VECIANA
BALL AMB ORQUESTRA

WELCOME BAND

REVETLLA CAP D’ANY

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

S’ACCEPTA TARGETA DE CRÈDIT

Únicament cotilló:
Adult: 20€ (venda anticipada)

     24€ (el mateix dia)
Infantil: (menors de  14 anys) 6€

 

ENTRANTS
-Dauet de carpaccio de vedella amb cor de

 parmesà i ruca
-Carpaccio de bacallà amb confitura de tomàquet

-Llesqueta de pa de vidre amb pernil ibèric
-Focaccia de verdures amb ventresca  de tonyina

-Humus de foie amb ametlles torrades i oli de trufa

1R  PLAT
- Crema de gamba vermella amb ravioli XL 

farcit de marisc

2N PLAT
-Lingot de cuixa de xai de llet i guarnició del xef

POSTRE
-Semifred de caramel amb coulis de xocolata

BEGUDES
-Aigua, cafè, gotes de licors i refrescos

-Vi blanc de blancs de grimau
-Vi negre Criança rubicundus de grimau

-Cava Grimau Brut Nature
 

- Raïm de la sort, Torrons  i  neules

Menú  
-Canelons casolans amb betxamel 

i formatge
-Pollastre amb patates

-Pastís de xocolata
-Refrescos

Menú infantil  60€ 20€

El cotilló inclou: Bossa cotilló, raïm de la 
sort, una consumició al bar, coca amb 

xocolata desfeta a la matinada.
(NO INCLOU RESERVA DE TAULA). 

Col·labora:

L’Ajuntament 
de la Canonja

us desitja 

Bones Festes
i

Feliç Any 2023
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La Raval s’omplirà de 
carretons per Sant Sebastià
Com és tradició per la Festa Major de Sant Sebastià, arriba la baixada de 
carretons!!!!

El proper 19 de gener a les 17.30h el carrer Raval es convertirà en tot un 
circuit amb obstacles per tal de que els carretons puguin baixar i lluir les 
seves construccions.

Infants i famílies, si us animeu a participar, podeu dirigiu-vos a les naus de 
serveis de l’11 al 18 de gener de 16 a 20h.

Eiii, que aquí no acaba la cosa, enguany hi ha una novetat!!!
Si ets jove i engrescat/da participa a la baixada d’andròmines, construeix-
lo i confecciona’l de la manera més original i boja. També us podeu dirigir 
a les naus de serveis de l’11 al 18 de gener o bé al PIJ.
Comencem la Festa Major amb alegria i les piles ben carregades.

Esperant la Festa Major 
d’Hivern 
El 19 de gener es donarà el tret de sortida als actes de la Festa Major 
d’Hivern amb la baixada de carretons.

Enguany la Regidoria de Festes ha previst que hi hagi actes durant dos 
caps de setmana. Així, el dia 20 de gener, hi haurà la major part dels actes 
del seguici a continuació de l’ofici en honor a Sant Sebastià, patró del nos-
tre poble. Al vespre hi haurà el correfocs infantil i la nit estarà reservada 
a la gent més jove.

El dissabte 21, a la tarda, serà la inauguració del Teatre Orfeó Canongí, i 
es dedicarà el vespre i la nit a l’Orquestra Maravella amb el concert i ball 
de Festa Major.

Diumenge 22, tindrà lloc la prova esportiva per excel·lència de la Canonja, 
El Cross de Sant Sebastià.

El següent cap de setmana es programarà un monòleg el divendres 27, 

continuant la Festa Major el dissabte amb l’exhibició d’skate i una nova 
activitat del Motor Club.

La cloenda de la Festa Major serà un any més l’escudella popular que tindrà 
lloc al poliesportiu.

Aquest conjunt d’actes pot tenir alguna variació atès que en el moment de 
confeccionar la revista encara s’està elaborant el programa de festes.

Gent  Gran Activa es prepara 
per les festes de Nadal 
El dimarts dia 20 de desembre l’edifici Època acollirà la última celebració 
de la gent gran de l’any 2022, la coral posarà la banda sonora de l’acte 
cantant les seves noves nadales i no faltarà de res, bona música, bon 
berenar i molt bona companyia. La millor manera de començar el Nadal.

Enguany la Gent Gran Activa ja ha fet vàries activitats, com la del passat 
15 de novembre dins dels actes de la setmana de la ciència que van poder 
gaudir del taller d’autocura organitzat per l’Àrea Bàsica de Salut. Un ta-
ller informatiu sobre l’autocura de la salut tant física com emocional. En 
aquest taller les professionals van donar consells per tenir una vida més 
saludable.

Al taller van assistir unes 40 persones i la valoració dels participants va 
ser molt positiva, ja que van comentar que havien après coses que podran 
aplicar en la seva vida quotidiana.
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Novetats al Jutjat de Pau i 
Registre Civil de la Canonja 
Com ja anticipàvem a l’últim butlletí municipal, s’han produït alguns can-
vis al Jutjat de Pau i Registre Civil de la Canonja com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.  

Concretament, des del passat 3 d´octubre, l’oficina del Registre Civil de la 
Canonja deixa de ser competència del Jutjat de Pau i passa a denominar-se 
Oficina Col·laboradora del Registre Civil de la Canonja, que depèn directa-
ment de l’Oficina General del Registre Civil de Tarragona. 

El Registre Civil de la Canonja juntament amb 12 municipis més del partit 
judicial de Tarragona, han estat els primers a Catalunya en implantar el nou 
sistema informàtic que fins ara només funcionava a Madrid, Barcelona i 
Múrcia. 

A efectes pràctics, això no hauria de significar cap inconvenient pel ciutadà, 
que podrà continuar adreçant-se a la oficina registral que hi ha ubicada 
a les dependències del Jutjat de Pau de la Canonja al Castell de Masricart. 
La resta de competències del Jutjat de Pau, com la tramitació d’exhorts, 
conciliacions, mediacions, celebració de matrimonis, etc. continuen com 
abans i a l´espera de l’aprovació de la Llei d’Eficiència Organitzativa de la 
Justícia que podria suposar la creació de les Oficines de Justícia als Munici-
pis, en substitució dels jutjats de pau. 

Continuarem informant a través d´aquest mitjà de totes les futures nove-
tats que es produeixin tant al Jutjat de Pau com al Registre Civil. 

Per a rebre qualsevol tipus d’informació us podeu adreçar al telèfon 
699379219 o bé al correu electrònic jutjatdepau@lacanonja.cat. Així ma-
teix, us informem que per a sol·licitar certificats de manera electrònica po-
deu entrar al web https://sede.mjusticia.gob.es/es i serà expedit i enviat al 
correu electrònic que s’indiqui a la sol·licitud o bé es podrà recollir al Jutjat 
de Pau. 

Nou pla d’ocupació de 
l’Ajuntament 2022-23
El passat 17 de novembre es va obrir el termini per presentar sol·licituds 
pel nou pla d’ocupació a la Canonja per desenvolupar diferents tasques 
als serveis de l’Ajuntament del 
municipi.

L’objectiu del pla, amb una dota-
ció de 175.000 euros, és la selec-
ció de personal laboral temporal 
de persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades, per 
dur a terme diverses tasques de 
suport als serveis municipals, 
en el marc del programa per als 
exercicis 2022 i 2023. Aquest 
programa té com a finalitat oferir i millorar les oportunitats laborals 
d’aquestes persones i la reactivació de l’ocupabilitat a través d’una con-
tractació de treball en el sector públic, preferentment d’aquelles que 
formen part de col·lectius en risc d’exclusió social i amb especials difi-
cultats d’inserció laboral, i alhora cobrir les necessitats de la corporació 
pel que fa a la prestació dels serveis públics.

Es constituiran quatre borses de treball diferenciades: de peons de 
la brigada municipal i vigilants de parcs i jardins, de peons de neteja, 
d’enginyers tècnics industrials, amb durades de contracte de fins a sis 
mesos,  i d’auxiliars administratius, per contracte de relleu per jubilació 
parcial. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 21 de desembre.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Francesc Roca, ha posat 
de manifest la importància d’aquesta convocatòria pels recursos econò-
mics que s’hi dedicaran i l’oportunitat que representa, per als veïns i 
veïnes de la Canonja que es troben en situació d’atur, poder treballar a 
l’Ajuntament en diferents projectes i, d’aquesta manera, fomentar que 
adquireixin coneixements i experiència per la seva reinserció laboral.

L’Ajuntament de la Canonja 
posa en marxa un nou 
Sistema d’Informació 
Geogràfica (GIS) corporatiu
Aquest tipus de sistema permet la creació de mapes interactius a partir de 
les bases cartogràfiques municipals incloent dades cadastrals, urbanísti-
ques, de població i seguretat ciutadana, entre d’altres. Si bé algunes de les 
dades estan destinades a la millora de processos interns de l’Ajuntament, 
cal destacar el Geoportal Urbanístic, una eina que permetrà als ciutadans 
conèixer els paràmetres urbanístics de les parcel·les del municipi. D’altra 
banda, l’enfoc del projecte permetrà la creació, a mig termini, d’altres tipus 
de visors per a la ciutadania.

Tothom pot accedir a aquest geoportal mitjançant el següent enllaç: https://
gis.lacanonja.cat/canonjagp

La tecnologia i plataformes adoptades són d’última generació, fet que equi-
para la Canonja amb ciutats molt més grans.

El Teatre Municipal Orfeó 
Canongí a punt d’obrir les 
seves portes
La reforma i adequació de l’edifici de l’Orfeó Canongí que va començar 
al setembre del 2020 ha finalitzat aquest mes de desembre. Ara encara 
s’està treballant en els últims detalls, de mobiliari, senyalètica, imatge 
corporativa... També des de la regidoria de cultura s’està tancant la pro-
gramació que tindrem en aquesta primera temporada de Teatre Munici-
pal. Es preveu que durant el mes de gener es puguin dur a terme jorna-
des de portes obertes per tal que tots els canongins el puguin visitar. La 
inauguració està prevista pel cap de setmana de la Festa Major d’Hivern.
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Un pressupost al servei de la ciutadania

En el ple de l’ajuntament del passat 30 de no-
vembre vam aprovar el pressupost municipal 
per al 2023 que ascendeix a 14.156.600€, amb 
un capítol d’inversions de 1.888.100 €. 

La crisi econòmica i social derivada de la pan-
dèmia, així com d’una guerra a Europa amb la 
que tampoc hi comptàvem, han generat tota 
una sèrie distorsions a les finances munici-
pals com l’encariment dels subministraments 
energètics i un major preu del cost de les 
obres i dels serveis.

Malgrat aquests entrebancs no previstos a 
l’inici del mandat, que han afectat amb alguns 
retards al compliment dels terminis d’alguns 
projectes i ens han fet derivar recursos per 
destinar-los a minimitzar els efectes de la 
crisis, el nostre full de ruta no ha sofert una 
afectació notòria i pas a pas li hem anat do-
nant compliment.

Hem minorat la pressió fiscal a les famílies i a 
les petites empreses, com la rebaixa del coefi-
cient de l’IBI residencial de l’any passat i que 
mantenim també enguany. Tot això sense que 
els serveis municipals es puguin veure afectats.

Parlem d’un pressupost que busca la recerca 
del bé comú, que marca l’objectiu d’una millo-
ra de serveis als nostres veïns i dona resposta 
a les necessitats majoritàries de la nostra po-
blació. Un pressupost que també aposta per 
la transformació digital de l’administració per 
acostar-la més al ciutadà. 

Segueixen destacant les partides destinades 
a mantenir unes instal·lacions educatives al 
millor dels nivells, amb la suma d’unes ac-
tuacions durant aquests darrers tres anys de 
mandat que han superat el milió i mig d’euros.
Continuem destinant a l’àrea d’acció social, al 
foment de l’ocupació i a l’atenció a la ciutada-
nia una part important de la despesa corrent 
d’aquest pressupost. Les famílies han estat, 
continuen sent i sempre seran els principals 
destinataris de les nostres polítiques; les dife-
rents línies de subvenció incideixen, en aquest 
sentit, en àmbits ben diversos. Pocs municipis 
del nostre entorn disposen d’un catàleg tan 
ampli d’ajuts.

També els recursos que es dediquen al lleure, 
l’esport i la cultura, àmbits que contribueixen 
també a millorar la qualitat de vida de la gent. 
Cal apostar per un poble on les persones hi 
visquin a gust, on puguin gaudir d’uns bons 
equipaments i serveis públics de tot tipus.

Un tobogan, li falta un tobogan 
 
Hem tancat el darrer Ple de l’any on l’equip de 
govern ens ha presentat els seus pressupostos, 
aquell càlcul d’ingressos i despeses que previ-
siblement es produiran durant el proper exer-
cici i que, per lògica matemàtica, han aprovat 
per majoria. Els grups de l’oposició, també per 
la mateixa lògica, hem estat novament deixats 
de banda, tot i que també representem a una 
part de la població. 

Fer un pressupost municipal, quan tens uns 
fons disponibles tan elevats, no té més compli-
cació que arrossegar les partides que any rere 
any ja tens incorporades, o crear-ne de noves, 
ajustant els imports en funció dels increments 
i disminucions que consideris invertir i recap-
tar. I és que al llarg de l’any, aquests imports 
es van actualitzant amb romanents líquids de 
tresoreria destinats a suplements, modifica-
cions o baixes de crèdit, fent que aquells im-
ports inicials s’actualitzin segons necessitats. 
Aquesta capacitat financera per reconduir un 
pressupost de forma immediata fa que, aquest 
consistori, ho tingui molt més fàcil que aquells 
que no poden per limitació de recursos.

Tots aquests recursos permeten al nostre po-
ble tenir quasi de tot: un gran Teatre Municipal 
(enveja del Fortuny o el Metropol), un museu 
del Mamut, les Rambles 15 d’Abril o parcs i jar-
dins amb arbres decoratius. Ens queda el dub-
te què farem amb l’edifici que ha de dignificar 
l’entrada al poble o de tots aquells dels quals 
ens vanagloriem abans de comprar-los. Grans 
murals, miradors per contemplar l’entorn, ar-
bres gegants de Nadal, i ciment, molt ciment. 
I és que ja no sabem què planificar, construir 
o comprar. Prova d’això són els darrers pressu-
postos participatius amb idees com semàfors 

a terra, bancs amb energia solar on endollar el 
mòbil o banys públics auto-netejables. Totes lí-
cites, però quan es valoren, et ve al cap l’infant 
malcriat que quan fa la carta als Reis no sap 
què més demanar perquè ja té de tot.

Malgrat aquesta abundància i que la gent és 
feliç perquè cada acte és una festa, encara us 
falta molt per incorporar als vostres pressu-
postos. Podeu, després de tants i tants anys, 
incloure ja alguna partida en habitatge so-
cial o per la gent jove, per evitar que marxin 
a viure fora? O un veritable pla de zones ver-
des adequat al poble? I, per què no, uns espais 
per tal que els col·lectius i les entitats puguin 
treballar i fer-hi activitats? Més zones per a 
vianants? I anar treballant en la captació de 
pimes per quan les grans indústries desapa-
reguin? Us animem: hi ha experiència i recur-
sos per gestionar pensant en tothom, només 
us falta modèstia. I, de nou, us proposo fer 
mitjans d’informació públics, oberts a tothom, 
com canviar aquesta revista, o una emissora 
de ràdio local. 

Doncs, sí, ja ho diu la cançó: un tobogan, us 
falta un tobogan.

Trabajar mas y mejor, ganar menos y peor

Para los habitantes de este país, al que usted 
puede llamar España, Cataluña, o incluso Ta-
barnia, siempre ha sido normal distanciarnos 
en mayor o menor medida de lo que ocurría 
políticamente en general en el mundo y en es-
pecial en nuestro país.

Ha sido una tradición durante los últimos 40 
años el dedicarnos a “lo nuestro”, limitándo-
nos a votar una vez cada 4 años y olvidarnos 
del tema hasta la siguiente cita. Solemos usar 
frases como “da igual quien gane si todos son 
iguales”, solemos preferir malo conocido que 
lo bueno por conocer.

Desgraciadamente hay épocas en las que la 
política nos demuestra hasta qué punto es 
importante a quien sentamos en las sillas del 
poder, momentos de crisis en los que no nos 
bastamos solos para resolver nuestros proble-
mas y precisamos de que las administraciones,
por una vez, hagan su trabajo y realmente ve-
len por nuestros intereses, no por los suyos.

Llevamos años en los que cada vez trabajamos 
mas horas, pagamos mas impuestos, recibimos
menos servicios a cambio y ahora la inflación 
desbocada termina de empobrecernos. Todo 
esto mientras el fantasma de no cobrar pen-

També és evident la nostra aposta pel foment 
del coneixement i la investigació, amb les 
col·laboracions amb l’IPHES i l’ICIQ, dues insti-
tucions referents en els seus àmbits respectius 
i que tenen un lligam evident amb el nostre 
municipi.

La voluntat d’aquest equip de govern és con-
tinuar el treball per a que totes aquestes pro-
postes es facin realitat, amb l’esforç i el treball 
diari de cadascun dels regidors i regidores, 
estant al costat de la gent, escoltant les seves 
inquietuds i demandes i posant el nostre gra-
net de sorra per a que els veïns i veïnes de la 
Canonja estiguin orgullosos del poble on viuen 
i de com hi viuen. 
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siones cuando lleguemos a ancianos nos so-
brevuela con tenebrosos pronósticos.

Como siempre nos buscaremos la vida, nos 
apretaremos el cinturón y saldremos adelante 
sin esperar nada de las administraciones, las 
cuales no se sumarán a nuestra caída de poder
adquisitivo reduciendo sobrecostes.

Mientras la inflación nos asfixia todas las admi-
nistraciones suben impuestos de forma directa 
pero también de forma indirecta pues adaptan 
la subida del IPC también a los impuestos…

¿Sigues pensando que la política es cosa de 
políticos? ¿sigues confiando ciegamente en tal
partido o tal político? ¿sigues pensando que, 
aunque no está bien la forma en que nos diri-
gen nuestros “líderes” no tiene remedio? ¿crees 
que lo mejor que puede hacer por nosotros 
nuestro ayuntamiento es inaugurar más y más 
lujosos edificios a los que no podremos asistir 
por falta de recursos o por falta de apoyo en 
servicios básicos como transportes públicos 
adecuados que nos permitan conectar de for-
ma regular y asidua con Vila-seca, Reus, Salou
etc.. allí donde esté un trabajo que nos permita 
llagar a fin de mes?

Hasta que no seamos conscientes de la impor-
tancia de exigir a los políticos que realicen las 
acciones que realmente queremos nada cam-
biará. Porque hasta que los gobernados no 
cambiemos los gobernantes no cambiarán y no 
al revés.

Hasta entonces, sufrido vecino, te deseo que 
pases las fiestas lo mejor posible en compañía 
de tus seres queridos, al final esto es lo más 
importante.

Al llegir aquest escrit, ja s’hauran votat els 
Pressupostos en sessió Plenària i com cada 
any sense cap problema, l’aprovació. Tenim 
un pressupost molt important, com ja sabem 
tots, degut als ingressos de les químiques. Tot 
el poble conviu amb  el bo i/o el dolent que 
ens aporta aquestes industries, per tant, com 
part que som, considerem que, sent conscients 
del lloc que ocupem a l’Ajuntament, però com 
part integrant del mateix, no estaria de més, 
poder tenir algun paper en tot això, si més no, 
fora bo, un apropament on poder debatre o 
aportar idees en actuacions destinades a mi-
llores importants per el poble. En la presen-
tació dels pressupostos al Ple i la seva segura 
aprovació, només ens queda per la nostra part 
i en  l’explicació de vot, comentar algun retret, 
dubte o aclariment i poca cosa més. Hi ha ac-

tuacions que hi pots estar d’acord, d’altres que 
dubtes i d’altres que no t’agraden, tens poca 
informació o gens i que per molt que puguis 
aportar, no hi ha l’efecte esperat o simplement 
no hi ha retorn. 

Voldríem fer referència al 25 de Novembre, Dia 
Internacional contra la Violència envers les Do-
nes. La societat encara és masclista, passen els 
segles i veiem el poc que s’avança i el molt que 
segueixen patint tantes nenes, noies i dones, 
pel fet de ser-ho. Nosaltres també Acusem, 
acusem a la Justícia per no aplicar protocols 
adequats i eficients, i Acusem perquè fan  dife-
rents interpretacions de la llei i del codi penal i 
que en casos d’empresonats, ja els hi redueixen 
les penes i en sortiran afavorits. Pel contrari 
les dones han de lluitar per aconseguir  ajuda 
psicològica.

La Mirada Violeta, l’entitat feminista de La 
Canonja, ens fa viure cada diada, tant el 25N 
com el 8M, diferents activitats i enguany hi 
han afegit una novetat, una sortida nocturna 
per identificar els punts menys amigables per 
les dones a la nit, amb el lema, FEM CAURE LA 
POR.

Ruta que vam fer pels carrers dels nostre poble 
i que ens va facilitar parlar-ne entre nosaltres, 
perquè nosaltres  som filles, tietes, àvies, ger-
manes..., però sobre tot, la majoria som mares, 
tenim  filles i sabem  de què parlem, sabem 
els perills i les conseqüències tant físiques com 
psicològiques que poden patir en el cas de 
qualsevol agressió o atac del tipus que sigui i  
per petit que sigui, només per ser dona.

Volem fer CAURE LA POR.  Per totes les que hi 
són i per les que ja no hi són.

Ens queda molta feina a fer i objectius per a 
aconseguir, però no ens rendirem mai !!!
Desitgem a tota la gent de La Canonja, que 
tingueu una Bona Festa del Nadal i millor any 
nou.

I per als més petits de casa us desitgem un bon 
Tió i una bona Cavalcada de Reis i que es com-
pleixin els vostres desitjos.  
Gaudiu el Nadal amb els vostres. Tots Junts !!! 
Cuideu-vos !

Les sirenes per fi van sonar

El 2 de novembre, a les 18.30 hores, les sirenes 
van ressonar per tot la Canonja, a diferència del 
que va passar el fatídic 14 de gener de 2020, 
quan va esclatar el reactor d’Iqoxe. Acabava de 
començar el simulacre d’emergència química 

més gran fet mai a Catalunya. D’aquesta ma-
nera es posava en marxa una de les reivindi-
cacions que s’havien fet des del territori, que 
havia reclamat que les proves de sirenes no 
eren suficients. Calia anar més enllà.

Els dies precedents va quedar patent que el 
veïnat del nostre poble estava molt conscien-
ciat de la importància d’aquest simulacre. Era 
un tema que estava en boca de tothom i la 
gent va participar en les diferents trobades 
que es van fer per explicar en què consistiria i 
per poder solucionar tots els dubtes.

La ciutadania tenia clar que, quan sonessin les 
sirenes, calia confinar-se, és a dir, refugiar-se 
a l’edifici més proper, tancant bé portes i fi-
nestres, apagar els aparells d’aire condicionat 
i seguir la informació a través dels mitjans de 
comunicació o altres canals oficials. La gent va 
respondre molt positivament i va actuar amb 
responsabilitat i fent cas de les indicacions.  

També es va posar en marxa una altra de les 
reivindicacions del territori. Els mòbils  de les 
persones que estaven a la zona afectada van 
rebre un missatge d’alerta que, fins que no es 
llegia, no parava de sonar i que informava del 
que passava i com calia procedir. És un gran 
pas, però cal que la gestió dels missatges, ac-
tualment competència de l’Estat espanyol, es 
pugui fer des del territori. 

El simulacre ha estat una bona pràctica per-
què tota la ciutadania sabéssim com actuar 
en cas d’emergència. Però una flor no fa estiu. 
Cal seguir amb les activitats de difusió per tal 
que, si mai torna a passar un accident (i espe-
ro que no), tots i totes tinguem clar com cal 
actuar i repetir aquestes accions de manera 
periòdica. Els veïns i veïnes de la Canonja som 
conscients de la importància de la indústria 
química, però també del risc que té i, per tant, 
volem estar preparats. Nosaltres ja estem fent 
la nostra part. Ara cal que les empreses facin 
la seva, és a dir, que treballin per assegurar 
que les mesures de seguretat no siguin les 
adequades, sinó les millors per tal que es mi-
nimitzi el risc d’accident, però també que les 
plantilles siguin les necessàries i estiguin for-
mades, amb tots els recursos disponibles en 
cas d’accident.
 
Però també és bàsic que les administracions 
tinguin les eines per fiscalitzar i controlar que 
les empreses estiguin ben gestionades, siguin 
segures i que es minimitzi el risc d’accident 
químic i els petits incidents diaris que afecten 
el nostre medi. 

Perquè hem de tenir una cosa clara: no ens 
podem permetre cap més accident com el 
d’Iqoxe. Ningú.
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179 vots

Cinc propostes d’inversió 
tiraran endavant gràcies a 
la votació dels Pressupostos 
Participatius

Els resultats de la votació popular de la present 
edició dels Pressupostos Participatius permetran 
tirar endavant cinc de les set propostes que es 
presentaven a votació.

Les propostes que han obtingut més vots són, en primer lloc, Parc de calis-
tènia a la zona sud del poble, amb 226 vots. En segon lloc, Tanca de sepa-
ració entre la zona d’aparcaments  i la zona lúdica a la plaça Ernest Lluch, 
amb 184 vots. En tercer lloc, Minideixalleries de residus de petit format, amb 
179 vots. En quart lloc, Semàfors al terra per a millorar la seguretat dels 
vianants, amb 156 vots. La suma del cost d’aquestes quatre primeres pro-
postes ascendeix a 145.000 €, i la següent proposta per ordre de puntuació 
és Lavabos públics autorrentables, amb un pressupost de 175.000 euros 
que suposaria excedir el límit pressupostari màxim de 200.000 € establert a 
les bases del procés. Per aquest motiu, s’ha hagut de procedir a la selecció 
de les propostes següents, per ordre de puntuació, sempre que es puguin 
executar sense excedir el límit prefixat.

Així doncs, la següent proposta que es durà a terme és: Bancs alimentats 
per energia solar, amb 115 vots i un cost de 18.000 €. La suma total de les 
cinc propostes guanyadores serà, finament, de 163.000 euros.

Pel que fa a la participació, aquesta edició ha comptat amb la votació d’un 
7,28% del cens, un percentatge similar al de l’any passat en què va votar 
un 8,1% del cens. 

    PROPOSTES

   1.Parc de calistènia a la zona sud del poble, amb 226 vots
   2.Tanca de separació entre la zona d’aparcaments  i la zona lúdica a la      
      plaça Ernest Lluch, amb 184 vots.
   3.Minideixalleries de residus de petit format, amb 179 vots
   4.Semàfors al terra per a millorar la seguretat dels vianants, amb 156 vots.
   5.Bancs alimentats per energia solar, amb 115 vots

226 vots 184 vots

156 vots

115 vots

Parc de calistènia a la zona sud del poble

Minideixalleries de residus de petit format

Semàfors al terra per a millorar la seguretat dels 
vianants

Bancs alimentats per energia solar

Tanca de separació entre la zona d’aparcaments 
 i la zona lúdica a la plaça Ernest Lluch
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AGENDA

desembre  2022
i

gener  2023

FINS EL 23 DE DESEMBRE 

EXPOSICIÓ DE PINTURA: “OLIS DE 
MORESO FARNÓS”
Horari: Dilluns, dimecres i divendres 
de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20h
Lloc: Castell de Masricart
 

FINS EL 23 DE DESEMBRE 

MOSTRA: “PUBLICITAT DE COMERÇOS 
HISTÒRICS”
Horari: Dilluns, dimecres i divendres 
de 9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20h
Lloc: Castell de Masricart
Activitat organitzada pel Centre d’estudis 
canongins amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

DIMARTS 13 DE DESEMBRE

SENALLÓ DE CONTES: “CONTES DE 
NADAL” 
A càrrec del Sensedrama Teatre
Hora i lloc: A les 17 h a la Biblioteca 
Pública de la Canonja

26 DE DESEMBRE 

ARRIBADA DELS PATGES REIALS I
RECOLLIDA DE CARTES
Hora i lloc: A les 11.00 h, al Castell de 
Masricart

CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’orquestra Orquestra de Cambra 
Terrassa 48
Hora i lloc: A les 19.00 h, a l’Església de 
Sant Sebastià

DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE 

PARC DE NADAL
Horari: d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h 
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana 
Preu: 3€

DISSABTE 31 DE DESEMBRE 

ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS
Hora i lloc: a les 12 h, a la Plaça del Castell

NIT DE CAP D’ANY 2023

Hora i lloc: sopar a les 21h i cotilló a les 
23.30 h, al Poliesportiu Josep Canadell i 
Veciana 
Preu: 60€ - menú adults i 20€ - menú infantil

 

DIES 3 I 4 DE GENER

RECOLLIDA DE PAQUETS 
Horari i lloc: de 10 a 12 h i de 16 a 20 h, a 
l’escola La Canonja

DIJOUS 5 DE GENER

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS 
REIS MAGS D’ORIENT 
Horari i lloc: 18 h, a l’Ajuntament de la 
Canonja

DES DEL DIA 20 DE GENER

FESTA MAJOR D’HIVERN

VENDA D'ENTRADES: DEL 28 DE NOVEMBRE
 AL 10 DE DESEMBRE  AL POLIESPORTIU

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 8  A 10:30 I DE 17:00 A 21:00

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

(AFORAMENT LIMITAT)

2023
LA CANONJA
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL I  VECIANA
BALL AMB ORQUESTRA

WELCOME BAND

REVETLLA CAP D’ANY

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

S’ACCEPTA TARGETA DE CRÈDIT

Únicament cotilló:
Adult: 20€ (venda anticipada)

     24€ (el mateix dia)
Infantil: (menors de  14 anys) 6€

 

ENTRANTS
-Dauet de carpaccio de vedella amb cor de

 parmesà i ruca
-Carpaccio de bacallà amb confitura de tomàquet

-Llesqueta de pa de vidre amb pernil ibèric
-Focaccia de verdures amb ventresca  de tonyina

-Humus de foie amb ametlles torrades i oli de trufa

1R  PLAT
- Crema de gamba vermella amb ravioli XL 

farcit de marisc

2N PLAT
-Lingot de cuixa de xai de llet i guarnició del xef

POSTRE
-Semifred de caramel amb coulis de xocolata

BEGUDES
-Aigua, cafè, gotes de licors i refrescos

-Vi blanc de blancs de grimau
-Vi negre Criança rubicundus de grimau

-Cava Grimau Brut Nature
 

- Raïm de la sort, Torrons  i  neules

Menú  
-Canelons casolans amb betxamel 

i formatge
-Pollastre amb patates

-Pastís de xocolata
-Refrescos

Menú infantil  60€ 20€

El cotilló inclou: Bossa cotilló, raïm de la 
sort, una consumició al bar, coca amb 

xocolata desfeta a la matinada.
(NO INCLOU RESERVA DE TAULA). 

Col·labora:
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http://www.lacanonja.cat
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