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Butlletí municipal - juny i juliol 2022

Serveis de l’Ajuntament

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

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
all matí, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489
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
ocupaciopromocio@lacanonja.cat
prèvia)
ESCOLA D’ADULTS
Plaça Catalunya, S/N
696 157 973
Atenció al públic: dimecres i divendres de 12 a 13 h.
escolaadults@lacanonja.cat
SERVEIS SOCIALS
Carrer Raval, 8
977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
ssocials@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
EDIFICI ÈPOCA
Rambla 15 d’abril

877 00 29 49

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

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

GUÀRDIA MUNICIPAL
Carrer Raval, 6 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
@lacanonja112
PROTECCIÓ CIVIL
Carrer Raval, 6
977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat
@PCanonja
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Camí dels Antígons, s/n
977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1 977 194 022
Feiners: de 7 a 22.15 h. Dissabtes: de 9 a 20 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
(Els horaris poden variar amb motiu de la pandèmia
de la COVID-19. Consulteu les xarxes socials del
Poliesportiu)
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
BIBLIOTECA PÚBLICA
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
977 545 308
Horari d'estiu a partir del 23 de juny:
Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i les tardes de dilluns de 16 a 20 h
biblioteca@lacanonja.cat
pcultura@lacanonja.cat

Telèfons d’interès
AMPA de l’Escola La Canonja............................. 977541540
Camp de Futbol ....................................................... 977206358
CAP de Bonavista ........................ 977529497 / 977551096
CAP de La Canonja ................................................. 977556678
Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví ...................................................... 616433441
Correus ........................................................................ 977546712
Emergències ................................................................................ 112
Escola La Canonja ................................................... 977545627
Farmàcia Escoda ......................... 977548083 / 977545090
Farmàcia Òptica Miró ........................................... 977546060
IES Collblanc............................................................... 977551716
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança...... 977550550
Parròquia de Sant Sebastià ................................ 977543598
Tanatori Municipal Tarragona ........................... 977550020
Veterinari ..................................................................... 977544907

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
LÍNIA 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
LÍNIA 30: La Canonja - Ramon i Cajal
LÍNIA 72: Línia nocturna

Més info:
emtanemambtu.cat
900 365 114

emt@emt.tarragona.cat

Deixalleria Municipal
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

ARXIU HISTÒRIC DE LA CANONJA
Per concertar cita: dimecres de 9 a 14h al
telèfon 977 54 34 89
arxiucomarcal@tarragones.cat

Deixalleria Mòbil

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
Plaça del Castell, 1. (Entrada pel c. Masricart)
Demanar cita prèvia: 977 54 53 08 / 699 37 92 19
Horari d'estiu a partir del 23 de juny:
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) I ESPAI JOVE
977 194 039 - 625 063 133
joventut@lacanonja.cat
Pij la Canonja
@pijlacanonja

Avinguda del Sector Nord
Rambla de les Garrigues (alçada del carrer Collblanc)
Cada dijous de 8 a 19 h.

Cada dilluns al vespre. Cal demanar el servei amb
antelació al telèfon 977 543 489

Cementiri Municipal
Dissabtes de 10 a 13 h. Diumenges de 9 a 13 h.

BASE Gestió d’Ingressos
Carrer Raval, 17 baixos
977 54 66 43 - Fax 977 54 32 93
Dimarts i dijous de 9 a 14 h.
bfranco@base.cat www.base.cat

Ús de l’skatepark
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.
(Els horaris poden variar amb motiu de la
pandèmia de la COVID-19)

www.lacanonja.cat
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Compareixença al Senat

En primer lloc vaig haver de situar la Canonja en el mapa d’Espanya i la seva
particular idiosincràsia. Explicar la nostra història i de com l’any 2010 vam
aconseguir de nou la municipalitat perduda el 1965, va ser la part introductòria del discurs. Un cop situats, vaig explicar que gairebé la meitat del nostre
terme municipal està ocupat per la indústria química, un dels motors econòmics del territori. El sector dóna feina de manera directa o indirecta a 11.000
treballadors, dels quals uns 250 són canongins.
Més enllà del que és econòmic, un sector químic tan potent com és el cas
també ha ajudat el territori a créixer en infraestructures, a convertir-se en
pol d’atracció de talent i comptar amb un teixit acadèmic i investigador de
referència.
La indústria química fabrica productes essencials, d’alt valor afegit, que milloren la qualitat de vida de les persones, com hem vist durant la pandèmia. La
química també és la ciència i la indústria, que està desenvolupant els productes i solucions als reptes de sostenibilitat i economia circular.
Però sens dubte, la seguretat és la primera prioritat del sector. La seguretat,
sobretot, de les persones: les que treballen a les instal·lacions i la població de
l’entorn. Des del nostre Ajuntament sempre hem vetllat perquè els veïns de la
Canonja se sentin segurs en el seu municipi i tinguin una bona convivència
amb les indústries.

Un altre dels aspectes que més ens preocupa com administració i als canongins en general és el medi ambient. El sector treballa per monitoritzar i minimitzar qualsevol impacte negatiu o molèsties sobre el seu entorn en l’àmbit
del medi ambient i així ens consta. La indústria està sotmesa a la normativa
més exigent i als controls més rigorosos que fixa Europa. L’Observatori de la
Qualitat de l’Aire és un exemple de la seva implicació amb el medi ambient i
amb les persones. L’altre exemple pot ser l’Estudi sobre l’impacte acústic, que
lidera l’Ajuntament de la Canonja per avaluar quin és, precisament, l’impacte
acústic que genera la presència de la indústria en els municipis del seu voltant
i, en funció dels resultats, establir possibles mesures.
El que està clar és que les indústries a més a més de segures, han de ser competitives. Per això la figura de les xarxes tancades pot ser una bona solució
que evitaria sobrecostos, aportaria eficiència energètica i una competitivitat
que és la base per crear llocs de treball. Aquesta figura fa referència a la
possibilitat que les empreses d’un mateix complex industrial estiguin connectades a la xarxa per mitjà d’un sol consumidor; que el complex tingui una sola
connexió a la xarxa elèctrica.
En aquest context, el nou impost al CO2 només per a Catalunya ens situa en
desavantatge competitiu no ja enfront de la resta d’Europa, sinó fins i tot de
qualsevol altra comunitat autònoma d’Espanya.
D’alguna manera, doncs, hi ha en joc la continuïtat de la nostra indústria i de
tot el que aquesta genera en el territori.
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Més de 250 persones posen
color a les parets del Camp
d’Esports
Més de 250 persones van participar a la pintada popular del gran mural
de les parets del Camp d’Esports municipal. Una jornada que va acabar
amb un vermut, música i molt bon ambient.
Es tracta d’un projecte de participació popular per tal que els propis habitants de la Canonja decorin el mur exterior del camp de futbol, “la gent
té ganes de tornar a trobar-se al carrer i participar en activitats que ens
permetin recuperar les relacions d’abans de la pandèmia”, com explica
el regidor de Cultura i Participació Ciutadana, Salvador Ferré. Els artistes
Miki Pérez i Leim van ser els encarregats de crear el disseny, de guiar
l’activitat i d’acabar de pintar el mural un cop finalitzada la jornada participativa del 21 de maig.
L’Ajuntament de la Canonja continua amb la voluntat de donar color i
vida als carrers i places del municipi. I una de les millors maneres és amb
l’art urbà. En aquesta ocasió, s’ha pintat un mural de 60 metres aproximadament situat a les avingudes de Collblanc i Carrasco i Formiguera i, per
la seva realització, s’han utilitzat diferents tècniques i materials com els
esprais, les pintures amb dissolvent per als adults, amb base d’aigua pels
infants, pintura plàstica i també alguns esmalts.
El projecte, que s’ha hagut de posposar dos anys degut a la pandèmia,
contempla que aquesta diada de pintar un mural participatiu es repeteixi
més endavant per acabar de decorar els més de 120 metres de mur exterior que té el camp de futbol. “La idea és doncs donar color i vida a aquest
espai fent-lo més nostre participant i aportant cadascú de nosaltres el
nostre petit granet de sorra”, comenta Miki Pérez.

Fi de curs a la biblioteca
El passat dimarts 24 de maig, la biblioteca va donar per acabat el club de
lectura infantil amb una sessió de prescripció lectora per a nens de 8 a
12 anys a càrrec de Joan de Boer. Va ser una sessió molt divertida on els
participants van escollir les lectures que llegiran aquest estiu, tot això
acompanyant-ho d’un bon gelat per donar la benvinguda al bon temps.
Pel que fa al club de lectura d’adults el dimarts 7 de juny farà l’última trobada on comentarà la novel·la “Per amor a l’art” (Premi Prudenci Bertrana) de l’autora barcelonina Tània Juste, que vindrà a la sessió per parlarnos de la seva novel·la i conversarà amb els usuaris de la biblioteca que hi
vulguin participar. Aquesta activitat és oberta a tothom.
Pel que fa al Senalló de Contes, a la sessió del mes de maig va venir la primera bibliotecària que vam tenir a la Canonja, la Rosana Andreu, a parlar
del conte que ha publicat “Història d’un llapis” i a explicar altres contes
que van tenir molt bona acollida entre els infants i famílies. Al mes de
juny, la biblioteca tancarà el cicle del senalló 2021-2022 amb la narradora
Sherezade Bardají que ens explicarà “la història de la casa del vent”.

L’alumnat de segon de
Batxillerat celebra la seva
graduació
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la regidora d’Ensenyament, Lucía
López, van assistir a l’emocionant acte de graduació dels alumnes de segon de Batxillerat de l’IES Collblanc, que es va celebrar el 19 de maig.
Tant l’alcalde com la regidora van encoratjar als alumnes a continuar estudiant i treballant per aconseguir els seus somnis i van remarcar que
l’Ajuntament sempre estarà al seu costat.
Des d’aquí donem l’enhorabona a tot l’alumnat i a les famílies.

4

Jornada esportiva per a
persones amb discapacitat
2021-2022

Una vintena de voluntaris
recullen 62 quilos de residus
del Mur Verd

El passat dia 19 de maig es va celebrar una trobada esportiva amb diferents
centres del tarragonès i que va ser dirigida per l’alumnat de primer de batxillerat de l’institut Collblanc. Durant la jornada es van dur a terme jocs
tradicionals (bitlles catalanes), jocs de psicomotricitat (ping-pong) i joc amb
material alternatiu (pilotes de fitball).

Una vintena de voluntaris van participar a una activitat de neteja del Mur
Verd, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient dins de la campanya
“Let’s Clean Up Europe”, el dissabte 7 de maig. Aquesta és una iniciativa a
nivell europeu per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de
forma incontrolada al nostre entorn i promoure’n la recollida.

Pel que fa a les bitlles catalanes es va fer competició per parelles. Els jocs
de psicomotricitat van ser diferents petits reptes: tombar els gots, passar
la pilota per un cercle, punteria als cons... i amb les pilotes de fitball es van
fer grans jocs, com la bomba amb música. A cada estació si estaven 30
minuts. I al final de la jornada es va entregar una medalla als més de 90
participants.

L’acció es va dur a terme amb la col·laboració del GEPEC-EdC, amb qui
l’Ajuntament té signat un conveni de custòdia de l’espai, i ha servit per recollir 62 quilos de residus, entre els que destacaven molts envasos i també
moltes tovalloletes a la riera que venen del clavegueram de Bonavista.

Des del Centre volem donar l’enhorabona a l’alumnat de batxillerat que ho
va organitzar i dur a terme. Van fer una tasca educativa i social de 10.

Glòria Virgili, regidora de Medi Ambient, ha destacat que l’experiència ha
estat molt satisfactòria, amb presència de canalla i a algunes persones els
ha servit per descobrir un espai tan interessant com el Mur Verd. També ha
volgut agrair l’esforç de les persones que han participat en l’acció.

Institut Collblanc

Lospitao, guanyador del VI Trofeu
15 d’abril de ciclisme
El Trofeu 15 d’Abril, organitzat pel Club Ciclista la Canonja amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Canonja, va celebrar la seva sisena edició, aquest cop, el dia 23 d’abril.
La cursa va ser tot un èxit de participació amb 180 ciclistes, després de dues edicions sense
dur-se a terme a causa de la pandèmia.
El ciclista de l’equip Electromercantil–GR-100 Pablo Lospitao ha estat el brillant guanyador d’aquest trofeu canongí, segona prova puntuable de la Copa España Junior Cofidis.
Lospitao ha estat el més ràpid en l’arribada en grup que s’ha decidit a l’sprint. Se l’han
disputat els 15 corredors que s’havien quedat sols al capdavant durant l’ascensió al primer
gran port de la jornada, el Coll de la Teixeta. L’han acompanyat al podi final Savelli Laptev,
del team Vino, i Pau Martí, del Drone Hopper GSPO.
Al premi de la muntanya la victòria se l’ha endut Mikhail Postarnak, de la Penya Ciclista
Baix Ebre, empatat a punts amb Alex Garcia, del Eolo Kometa, i a la classificació per equips
el guanyador ha estat l’Entrenamiento Ciclismo, seguit del Eolo Kometa i el Manuela Fundación.
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Teatre i activitats per a petits i
grans per Sant Jordi
Per Sant Jordi, el dia 22 d’abril, el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de
la Canonja va portar a la sala d’actes de l’escola l’obra de teatre “La llibreria
màgica”, de la Companyia Peixos i Peixeres. L’obra, tot i ser una obra de
teatre adreçada al públic infantil, va acabar agradant moltíssim tant a petits
com a grans. El públic infantil va ser molt participatiu corejant les diferents
cançons i prenent part de la història que tractava de les trifulgues d’en Ramon i en Joan per tal de salvar una llibreria centenària i els seus contes de
les mans d’una persona avariciosa i sense amor als llibres.
Per la seva banda, la biblioteca municipal va celebrar la diada traient com
sempre una mostra de les novetats bibliogràfiques al pati del Castell de
Masricart i rebent els infants de la Llar i alumnes de l’escola. La Maria Pineda, responsable de la biblioteca, va explicar la llegenda de Sant Jordi als més
petits amb titelles i cançons, i els més grans van jugar al Joc de Sant Jordi.
Després tots van esmorzar coca. A la tarda,
es va tornar a celebrar la fira d’intercanvi
de llibres Tengui-Falti, una iniciativa per
tornar a donar vida als llibres que tenim
avorrits a les prestatgeries canviant-los de
mans.
Finalment, el 23 d’abril, dia de Sant Jordi,
els diferents grups de la Gent Gran Activa van oferir actuacions de coral, balls en
línia i sardanes a la rambla 15 d’abril i a
l’edifici Època, ja que part dels actes es van
haver de traslladar degut a la inesperada
pluja.
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La Festa de la Municipalitat
El passat 15 d’abril el nostre poble va celebrar la Festa de la Municipalitat.
Una diada per commemorar la data, de l’any 2010, en què el Parlament
de Catalunya va aprovar per unanimitat el projecte de llei de creació
del municipi de la Canonja després que l’any 1965 el nostre poble fos
annexionat al municipi de Tarragona. La celebració es va iniciar amb el
seguici de la Corporació en Ple des del Castell de Masricart fins la rambla
15 d’abril amb l’acompanyament dels gegants Bià i Esperança, el Mico i el
Ball de Diables.
Abans de l’encesa de la tronada commemorativa l’alcalde, Roc Muñoz va
dirigir unes paraules a les persones assistents per finalment brindar amb
tots els assistents per la municipalitat recuperada.
Finalment, hi hagué la ja tradicional ballada de sardanes amb la participació
de la Cobla Cossetània.

Entrega del Xec Nadó als
bebès nascuts el 2020 i 2021
Després de dos anys sense poder-ho fer per culpa de la pandèmia, el 9
d’abril des de l’Ajuntament es va celebrar el naixement dels nadons del
2020 i 2021 a la Canonja. Un acte que va concentrar un bon grup de
famílies que han sol·licitat la subvenció pel naixement d’un fill, a l’edifici
Època de la Rambla 15 d’abril.
L’alcalde Roc Muñoz va donar la benvinguda als nous canongins i
canongines i va recordar en el seu parlament que l’Ajuntament continuarà
vetllant per les famílies i pel seu benestar, amb ajuts i subvencions com els
de la Llar d’infants, els dels llibres i material escolar i altres de nous com
l’ajut pels desplaçaments als matriculats a escoles de música.

interessos del mateix alumnat a l’àrea de matemàtiques. Cal destacar la
relació estreta i interdisciplinària que s’ha generat entre les matemàtiques
i l’àrea de medi social, on la interpretació de gràfics ha millorat de manera
exponencial onada rere onada de contagis.
La gran majoria de sessions de medi natural podrien haver estat impartides
sense llibres, els projectes han adquirit el protagonisme. Els canvis d’estat
de la matèria no tenen secrets pels nostres alumnes. Entenen perfectament
que l’aire que s’exhala es converteix en vapor d’aigua dins de la mascareta
FFP2 i que pesa menys que l’aire, per tant, s’entelen les ulleres.

Adeu a les mascaretes!
Quina mascareta protegeix més? Hem de dur la mascareta quan fem
educació física? Em puc contagiar si porto la mascareta ben posada?
Puc abaixar-me la mascareta per respirar millor? És obligatori treure’s la
mascareta ara que no són obligatòries? Posant-me la mascareta protegeixo
a la meva família? He de portar mascareta si ja m’he vacunat? Si algú és
positiu a casa, puc venir a l’escola amb mascareta?
Aquestes i més preguntes han format part del dia a dia de l’aula. La
mascareta va deixar de ser un element desconegut, rebut amb recel i
relatiu al món sanitari per esdevenir contingut motivador de l’alumnat i del
professorat per engegar diversitat de projectes cooperatius transversals a
diverses àrees. Tot un repte! No em creieu?
Aquests últims dos anys l’avantguarda dels nostres dies com a docents ha
potenciat a nivells estratosfèrics l’empatia de l’alumnat envers els companys
i les famílies que van patir situacions difícils per la covid. Aquest contingut,
juntament amb la responsabilitat de portar ben posada la mascareta han
fonamentat l’àrea de valors.
Entrant en matèria, l’anàlisi del nombre de dies de quarantenes, així com
el càlcul del nombre d’hores en contacte estret amb diferents casos, han
estat molt útils a l’hora de plantejar problemes motivadors a partir dels

Sens dubte el gran repte ha estat a les àrees de llengües. Per intentar evitar
deficiències en l’adquisició de la parla del nostre alumnat, sobretot dels més
petits, s’han cercat múltiples maneres de suplir les carències didàctiques
que provocaven les mascaretes: dur mascaretes transparents, utilitzar
micròfons per impartir les classes, exagerar fins a l’extrem la dicció de les
paraules, entre d’altres. Avui dia el professorat gairebé podem fer dictats
amb els ulls!
L’escola La Canonja està formada per un professorat i un alumnat molt
resilient, per tant, si estem en pandèmia, fem concurs de disseny de
mascaretes i creem una pròpia corporativa. La pandèmia també ens ha
ensenyat la importància de la salut mental però també del moviment. A
educació física oblidar-se la mascareta de recanvi o el gel hidroalcohòlic
podria derivar en un possible no assoliment en la dimensió d’hàbits
saludables.
No podem oblidar ni deixar de banda la competència digital que s’ha
convertit en indispensable. No tan sols per l’alumnat sinó també per les
famílies. La seva ajuda i col·laboració en aquests dos anys han fet funcionar
l’escola, com per exemple a l’hora d’ajudar els fills en la cerca de les tasques
al bloc de l’escola durant els confinaments.
Tot l’alumnat, el professorat, l’equip directiu i les famílies s’han hagut
d’adaptar i ho hem aconseguit. Sembla que hem arribat a la pantalla
final: “Les mascaretes no són obligatòries a interiors”. Ara cal retornar a la
normalitat anterior amb les lliçons ben apreses per futures situacions, però
cadascú al seu ritme, tenint en compte que no tothom deixarà la mascareta
al seu calaix amb els mateixos sentiments ni en el mateix moment.
Escola la Canonja

El Mamut de
la Canonja ja està batejat
Aquest abril, per fi, el Mamut de la Canonja va poder celebrar
l’acte del seu bateig amb la presència dels seus padrins, la Víbria
de Tarragona i el Basilisc de Mataró, que no van escatimar en foc.
Aquest acte era molt esperat des de que el passat 6 d’agost de
2021 el poble de la Canonja va donar la benvinguda a un nou
element del seguici popular. La bèstia de foc va ser presentada
però no va poder cremar amb els seus padrins pels carres i places
del poble degut a la situació de pandèmia.
Així doncs, el 9 d’abril, es va celebrar el bateig que va començar amb els
tres elements sortint de l’escola, acompanyats pels seus timbalers i timbaleres tot fent una timbalada direcció a la plaça del Castell, on tot seguit
s’hi va fer la plantada de les bèsties per procedir a l’acte protocol·lari amb
els parlaments i el propi bateig.

Finalment, es va dur a terme el correfoc pels carrers i places de la Canonja,
acabant amb les enceses de lluïment i conjunta a la Plaça Catalunya. Va esdevenir un vespre de foc, música i pólvora que va omplir de gent els carrers
de la Canonja.
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Las Chicas de Oro, un
exemple d’empoderament i
d’envelliment actiu
“Las Chicas de Oro”, el grup de teatre del projecte Gent Gran Activa de la
Canonja, han tornat a triomfar amb la seva obra de teatre “Generación EGB.
Antes y después” dirigidia per Francis Montero. Aquesta vegada ho han fet
viatjant a Cádiz, acompanyades per les regidores Paqui Márquez, responsable de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, i Glòria Virgili, de Medi Ambient
i Festes, on hi han dut a terme el que es podria dir un triplet artístic: tres
representacions en tres projectes diferents.
L’obra que van representar “Las Chicas de Oro” en els tres projectes era
totalment adequada pels continguts de promoció de la igualtat, ja que,
sempre en clau d’humor, critica el sistema masclista, tant el que ja hi havia
fa més de mig segle com el que segueix persistint actualment.

per la igualtat s’hi incloguin dones i homes de totes les edats senyalant que
“les integrants del grup Las Chicas de Oro, conformat per dones d’entre 75
i 80 anys, ens ho han demostrat amb l’obra de teatre “Generación EGB”, un
exemple meravellós d’envelliment actiu, de connexió intergeneracional, de
compartir experiències”.
Una vegada acabada la funció van projectar el documental “Tablas. Historia
de Las Chicas de Oro” realitzat pel jove canongí Joel López, que va esdevenir
un moment molt emotiu mostrant el sentit de l’existència d’aquest grup
de teatre tan especial. Per acabar d’arrodonir l’acte, Las Chicas de Oro van
oferir un debat on tant alumnes com professors van participar fent-los-hi
preguntes sobre els temes tractats a l’obra i, especialment, sobre el seu
empoderament com a actrius i com a dones grans.
Una altra de les actuacions va ser en el centre penitenciari de Botafuegos,
a Algeciras, amb motiu del lliurament de diplomes als i les recluses que
havien realitzat el taller d’igualtat. El públic va gaudir de l’obra i, inclús, s’hi
van unir cantant algunes de les cançons.
Finalment, l’última actuació la van fer a la fundació Cruz Blanca, també a
Algeciras, que es dedica a atendre a col·lectius vulnerables: atenció a persones sense llar, atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans i atenció
a les dones víctimes de violència de gènere i refugiats. En aquesta ocasió,
Las Chicas de Oro van participar a la “graduació” del projecte “Un viaje
sin riesgos”, actuant pel públic més global que han tingut mai, de Marroc,
Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Ucraïna, Guinea, Colòmbia a més a més
de l’estat espanyol.
Aquest ha estat un viatge ple d’actuacions, moltíssimes emocions, molts
aplaudiments i rialles, però també hi ha hagut espai per la tristesa. Un viatge on les dones no només han ensenyat si no que han après moltíssim.
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D’entre les tres actuacions que van realitzar, la principal va ser la que van
dur a terme durant la cloenda del projecte “Igual-Arte” del Ciclo Superior
de Promoción de Igualdad de Género de l’IES Virgen de la Esperanza, al
teatre Paseo de La Velada de La Línea de la Concepción. Aquest cicle de
formació professional dual, dedicat a la promoció de la igualtat de gènere
i la prevenció de las violències masclistes, és l’únic en tota la província de
Cádiz. A l’acte, hi van assistir diverses autoritats de la Junta de Andalucía i
de l’Ayuntamiento de La Línea, així com alumnat dels instituts de la Línea
i d’altres municipis propers per gaudir i riure amb l’obra de les artistes canongines. La consellera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía, Roció Ruiz, va considerar fonamental que en la lluita

Renovació del revestiment de
la piscina municipal
Abans de començar la temporada d’estiu a les piscines municipals, s’ha
renovat tot el revestiment exterior del vas de la piscina gran que es trobava
en mal estat de conservació, ja que poc a poc s’havien anat desprenen
peces del gresite i podien suposar un risc per als usuaris. Per tant s’ha
arrencat tot aquest revestiment i se n’ha col·locat un de nou del mateix
color, conservant les línies de carril marcades al fons que serveixen de guia
per als nedadors.
Al mateix temps, també s’han substituït els paviments dels vestuaris exteriors de les piscines del poliesportiu. El nou paviment millora la imatge
visual dels vestuaris i la resistència al lliscament per a evitar caigudes amb
el terra mullat. També s’ha aprofitat per a substituir i millorar el sistema
d’impermeabilització del terra i la recollida d’aigua de les dutxes d’aquests
vestuaris amb la col·locació sota el nou paviment d’unes làmines impermeables i unes canals de recollida d’aigua d’acer inoxidable.

El 23 de juny engega
la temporada de piscina

Obertura de les instal.lacions:
Dijous 23 de juny del 2022
De 12:00 a 20:00 dies laborables
D’11:00 a 20:00 dissabtes i festius

A les 19:45 els usuaris han de sortir de l`aigua

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2022 LA CANONJA
Tots els socis del poliesportiu tenen la En la compra o recàrrega de qualsevol abonament
PiscinaAQUÀTIQUES
Gratuïta
De l’1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h
ACTIVITATS
ESTIU 2022 LA CANONJAcaldrà afegir el cost d`inscripció.
De l’1 al 31 d’agost d`11:00 a 12:00h
(Cal portar: D.N.I,Passaport i/o Llibre de família per la
Els menors de 4 anys que vagin acompanyats
De dilluns a divendres
primera compra)
PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA
PREUS
tindran entrada gratuïta (caldrà identificació).
Grups: 3 a 6 anys / 7 a 12 anys / 13 a 17 anys
Preu inscripció a pagar en la compra o per
Obertura
de les instal.lacions:
En la compra o recarrega de qualsevol abonament caldrà afegir
Els
grups s’organitzaran
en funció de l’edat iEl preu dels cursets de natació serà de:
recàrrega 2,00 €
Cost d`inscripció.
Les persones amb discapacitat del 33 % o superior

Cursets de natació infantil:

coneixements
del nen/a
Dijous 23 de juny
del 2022

20,00 €/Quinzena:
Abonats de temporada
piscinaestaran
o poliesportiu
(Cal portar: D.N.I,Passaport i/o Llibre de família per la primera compra)
i empadronats
a la població
exemptes
de
33,00 €/Quinzena: No abonats de la piscina ni poliesportiu
Abonaments menors de 14 anys

pagament.

2,00 €
Abonament unitari 2,50 €
Abonament 10 usos 12,90 €
De
l’119:45
al els
31usuaris
de juliol
A les
han de sortir de l`aigua
Abonament
20anys
usos 17,60 €
Fer un curs no dona dret ni prioritat de reserva sobre un altre curs.
Abonaments
menors de 14
De l’1 al 31 d’agost
de
14
anys
que
no
vagin
acompanyats
d´un
adult.
Cursets de natació infantil :
Abonament temporada individual 54,30 €
Dilluns,
dimecres i divendres de 20:00 a 21:00 h
De : 12:00 a 20:00 dies laborables
Cursets
de natació per a adults:
De : 11:00 a 20:00 dissabtes i festius

Data límit d`inscripció, dos dies abans de l`inici dels cursos
pels nens nousNo
i cinc
dies abans
pels inscrits
cursos
anteriors.
es permet
l´entrada
als anens
menors

Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta

Preu per la 1ª compra o per recarrega de la temporada

2,50 €

Abonament unitari

Abonament
10 usos
12,90 €
L’accés a piscines es realitzarà amb la compra
de Abonaments
majors de 14 anys
Els menors dequalsevol
4 anys que vagin
acompanyats
entrada
Abonament 20 usos
17,60 €
abonament
a les tindran
oficines
del poliesporAquagym
Abonament
unitari
4,00
€
gratuïta (Caldra identificació)
Abonament temporada individual
54,30 €
tiu, de dilluns a divendres de 9:30 a 22:00 i dissaAbonament 10 usos 17,60 €
btesdiscapacitat
de 9:00 a del
20:00.
Les persones amb
33 % o superior
Abonaments
majors de 1420
anys
Abonament
usos 28,00 €
i empadronats a la població estaran exemptes de pagament.
Dimarts i dijous de 9:30 a 10:15 h
Abonament
temporada
individual 65,10 4,00
€ €
Abonament
unitari
L`ús dels abonaments serà personal, intransfe25,00
€/Mes
pels NOensocis
Els grups
s`organitzaran
funciódel poliesportiu
No es permet l´entrada als nens menors
Abonament 10 usos
17,60 €
i indivisible
quedant
de l`edat i coneixements del nen/a
de 14 anys querible
no vagin
acompanyats
d´un adult.prohibit compartirAbonamentAbonaments
20 usos
residents locals jubilats28,00 €
los,
prestar-los
o
duplicar-los per qualsevol
AbonamentAbonament
temporada individual
65,10 €
unitari 1,75 €
Tots
els
cursos
o
activitats
aquàtiques
estan
Curset de natació per adults:
L'accés a piscines
es realitzarà
amb
la compra
de qualsevol
persona
que no
sigui
la titular.
Abonament
10
usos
9,00
€
subjectes a un mínim d’inscripcions per
po- a les oficines del poliesportiu de dilluns a divendres Abonaments residents locals jubilats
abonament
Abonament 20 usos 12,30 €
Del
1 al 31
de juliol i tenen places limitadesde 9:30 a 22:00 i dissabtes de 9:00 a 20:00 o per la seva web
der-se
realitzar
L`ús no adequat dels abonaments o qualseDel 1 al 31 d'agost
AbonamentAbonament
unitari
temporada individual 38,00 1,75
€ €
Dilluns, Dimecres i Divendres de 20:00 a 21:00 L`ús dels abonaments
serà personal,
indivisible de
Abonament
10 usos
9,00 €
vol norma
internaintransferible
suposarà il`expulsió
les
Abonament 20 usos
12,30 €
quedant prohibit
compartir-los, prestar-los o duplicar-los
instal·lacions.
El preu dels cursets de natació serà
de:
Abonament temporada familiar cònjuges
87,00 €
per qualsevol persona que no sigui la titular.
Abonament temporada individual
38,00 €
Aquagym:
-20,00 €/Quinzena: Abonats de temporada pisElsdels
usuaris
que surtin
del recinte
de piscinaAbonament
hau- Abonament
temporada familiar
cònjuges
87,00
€ €
L`ús no adequat
abonaments
o qualsevol
norma interna
temporada
familiar cònjuges
97,80
cina o socis del poliesportiu.
Del 1 al 31 de juliol
suposarà l`expulsió
les instal.lacions
ran dedetornar
a pagar la seva entrada per a accedir més 1 fill menor de 16 anys
-33,00
€/Quinzena:
No
abonats
de
la
piscina
ni
Del 1 al 31 d'agost
Abonament temporada familiar cònjuges
97,80 €
de nou.
Dimarts
i dijous de 9:30 a 10:15
Els usuaris que surtin del recinte de piscina hauran de tornar
més 1 fill menor de 16 anys
poliesportiu.
Abonament temporada familiar cònjuges 113,00 €
a pagar la seva entrada per a accedir de nou.
Tothom qui desitgi menjar o veure, haurà deAbonament
diri- més
25,00 €/Mes pels NO socis del poliesportiu
temporada
113,00 €
2 fills familiar
menorscònjuges
de 16 anys
Data límit d`inscripció, dos dies abans de l`inici
dels
més 2 fills menor de 16 anys
Tothom
qui desitgi
menjar
veure,habilitada,
haurà de dirigir-se
la zona
gir-se
a laozona
el Bara de
les piscines
Tots elspels
cursos
o activitats
aquàtiques
les piscines no pertany al recinte
cursos
nens
nous i cinc
dies abans pelshabilitada,
inscrits el Bar
node
pertany
al recinte.
Abonament família nombrosa 130,00 €130,00 €
subjectes
a unFer
mínim
Abonament família nombrosa
aestan
cursos
anteriors.
un d'inscripcions
curs no dóna dret ni prioper poder-se realitzar i tenen places limitades Tots el abonaments de piscina tenen caducitat
PREUS PER A GRUPS
CONSULTAR
ritat de reserva sobre un altre curs.
Tots els abonaments de piscina tenene caducitat.
Preus per a grups (consultar)
Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h
Del 1 al 31 d'agost d`11:00 a 12:00h
De dilluns a divendres
De l’1 al 31
de juliol
Grups
3 a 6 anys
7 a 12 anys
De l’1 al 31 d’agost
13 a 17 anys

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA CANONJA
C/ Alcalde Maria Fons i Ciurana nº 1
43110 LA CANONJA ( Tarragona )
Telf: 977.194.022 Email: poliesportiu@lacanonja.cat

Poliesportiu La Canonja
Poliesportiu Municipal La Canonja

@PoliLaCanonja
1

poliesportiulacanonja

CODI QR
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A la Canonja, al juliol sortim a la fresca. Novament, la Regidoria de Cultura presenta tot un seguit d’actes per amenitzar els divendres de juliol
a la nit.
El “Surt a la fresca” ha esdevingut al llarg del temps un punt de trobada
per a l’oci d’estiu on, al voltant d’una programació variada ens podem
trobar amb companys i amics tot gaudint d’espectacles de qualitat.
Una de les principals novetats d’enguany és el canvi d’espai. Les actuacions es traslladen de l’hort del mas de l’abeurador a la rambla 15 d’abril.
Aquest canvi d’espai, motivat especialment per les obres que es porten

Divendres 8 de juliol
Música amb Maria Jacobs
Presentació del seu nou disc “Et porto
escrit”!!! On podem trobar des del gènere funk, passant per balades fins a rock o
electrònic. En aquest directe Maria Jacobs
ve acompanyada de la seva banda; Joan
Manetas a la bateria, Marcel Figueras a la
guitarra, Dani Campos al teclat, Rodrigo
Chávez al baix, Marc Anglès a la trompeta,
Víctor Rubias al trombó i Maria Jacobs a la
veu. Aquest concert forma part de la seva
gira “Et porto escrit Tour” que passarà per
diversos pobles i ciutats de Catalunya amb
un espectacle muntat per a un públic amb
ganes de passar-s’ho bé.
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a terme al mas de l’abeurador, serà aprofitat per augmentar l’aforament i
oferir uns espectacles amb un format més adequat al nou espai.
Us proposem començar amb una línia musical moderna i atrevida, continuar amb una nit d’humor, continuar amb l’aire flamenc d’un “tablao” i
tancar amb un contingut més intimista amb cançons a les que tots hem
acudit en alguna ocasió.
L’entrada serà lliure, gratuïta i sense necessitat d’invitació, tot i així,
l’aforament serà limitat per motius de seguretat.

Maria Jacobs

Divendres 15 de juliol

Tian Lara

Monòleg d’humor amb Tian Lara
Presentació de “El Anticoach”, que ha estat programat
enguany al Jove Teatre Regina. “¡Hoy puede ser un gran
dia! Lo pone en una taza que te ha regalado alguien
que te odia.” Has arribat fins aquí cercant el camí de
l’èxit? Enhorabona, t’has perdut. Relaxa’t, aquí ningú et
demanarà que lluitis pels teus somnis, això cansa molt.
Seu i gaudeix del monòleg que NO canviarà la teva
vida, però et donarà les pautes bàsiques per arruïnar-la
còmodament. Resultats garantits!

Divendres 22 de juliol
Ball flamenc:
Con alma de mujer
La bailaora Rebeca Monasterio encapçala un grup de
ball amb més de 12 artistes entre músics, cantants
i bailaoras que ben segur portarà a la Canonja un
singular espectacle on es reflecteix l’empoderament
de la dona també en el món del flamenc.

Divendres 29 de juliol
Música i emocions amb Tànit Bono
La Mezzosoprano Tànit Bono, el violinista Josep Mª
Manresa i el pianista David Molina són els protagonistes d’aquest concert amb un repertori que vol fer
passar una estona amena al públic, recordant amb
les cançons diferents moments als que ens transporta la música. Records, dies especials, un viatge,
una persona... Les peces han estat escollides amb un
criteri emocional, relacionant cada peça amb una
emoció diferent. Un conjunt de cançons ben conegudes per tothom que esdevenen emocions en la
veu d’aquesta artista.
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BASES
CONCURS

Presenta’t al Concurs de
creació de la imatge de Festa
Major d’Estiu!
L’Àrea de Festes anima a aquelles persones més artístiques a crear la imatge
de la Festa Major d’Estiu de la Canonja que s’utilitzarà per la samarreta i
pel programa de festes! Per aquest motiu, l’any passat va engegar un concurs per tal d’escollir una imatge gràfica original, expressiva i de qualitat
com a reclam de la Festa Major, inspirada en algun element, idea o aspecte
relacionat amb la Festa Major canongina. Enguany, us tornem a animar a
participar-hi i us recordem que el premi té una dotació de 800 €. El termini
per presentar les propostes finalitza el dia 20 de juny.

Benedicció de vehicles en
honor a Sant Cristòfol
El Motor Club la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja
i de la Parròquia Sant Sebastià, torna a organitzar la benedicció de vehicles
en honor a Sant Cristòfol, patró dels automòbils i protector dels conductors.
El diumenge 10 de juliol, a 2/4 d’11 del matí, tothom que vulgui es podrà
trobar a la Rambla 15 d’abril amb els seus vehicles per dur-los al replà de
l’església de Sant Sebastià per tal que siguin beneïts, a les 11.
Després els vehicles faran un tomb pel poble i acabaran de nou a la Rambla
15 d’abril, on el Motor Club oferirà un vermut a les persones assistents.

Compra al comerç de
proximitat, rasca i guanya!
L’Ajuntament de la Canonja ha tornat a engegar la campanya “Rasca
i Guanya a la Canonja” per dinamitzar i promocionar el comerç local.
L’acció que es porta a terme amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona va començar el divendres 27 de maig i acabarà el 12 de juny. Com a
colofó de la campanya, l’últim cap de setmana s’ha programat una acció
destinada als bars i restaurants. Es tracta del “Vermut Fest” que portarà
música itinerant pels diferents establiments durant les hores del migdia
de dissabte i diumenge.
El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Roca, comenta que “l’objectiu
principal és reactivar l’activitat comercial, de serveis i de restauració motivant tant als vilatans com als visitants forans a fer les compres al petit
comerç de la Canonja”.
El “Rasca i Guanya a la Canonja” és una campanya que es va iniciar l’any
passat amb motiu de la crisi generada per la pandèmia i que enguany s’ha
volgut continuar per fomentar el consum local. “La pandèmia va castigar
molt al comerç i amb aquesta acció i d’altres que vam dur a terme des de
l’Ajuntament vam poder donar un cop de mà tant als propis comerciants
com als veïns de la Canonja”, comenta l’alcalde Roc Muñoz. La promoció,
en la que hi participen una trentena d’establiments, repartirà un total de
12.000 euros en premis durant dues setmanes.
Aquesta acció consisteix en entregar un cartró “rasca i guanya” a aquells
clients que realitzin una compra per un import superior a 10 € (s’entregarà
tan sols un rasca per compra). Els premis que es podran obtenir mitjançant
els “rasca” seran vals per imports de 5 € i 10 € a descomptar en la mateixa
compra.
Els targetons que no portin premi entraran en un sorteig de cinc lots de
10 vals de 10 €, és a dir, 100 euros de premi en compres que es podran
gastar en qualsevol establiment adherit a la campanya fins el dia 15 de
juliol.
“En definitiva volem que els canongins comprin al seu municipi on trobaran gairebé de tot i amb productes de proximitat”, comenta l’alcalde
Roc Muñoz. Per la seva banda, Laura Roigé, Presidenta de la Cambra de
Tarragona, comenta que “la Canonja és un municipi que està treballant en
una bona línia per impulsar el comerç i els serveis, que li donen vida com
a poble, promovent dinamitzacions, com aquest Rasca i Guanya, que permet als establiments fidelitzar al client de proximitat i crear experiències”.
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INFORMACIÓ
I INSCRIPCIONS

Estiu Actiu 10+1
Arriba la nova edició de l’Estiu Actiu 10 + 1, en el qual predomina l’energia
i la diversió. Onze anys consecutius executant el programa on han passat
centenars de joves i nombroses generacions.
Sembla que tornem a la normalitat i ho fem amb moltíssimes ganes i
il·lusió. Enguany s’està dissenyant una programació de les activitats per
poder gaudir de les quatre setmanes.
Aquest projecte està impulsat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de la Canonja que consta de quatre setmanes plenes d’activitats, esports,
sortides en bicicleta, Aquopolis, platja i moltes coses més! L’Estiu Actiu
finalitza amb els campaments, tres dies plens de màxima diversió. Els i
les joves podran gaudir d’una sortida a la natura, en la qual es treballarà
la seva autonomia en un entorn diferent a l’habitual realitzant diferents
activitats i dinamitzacions.

Recuperem la revetlla de
Sant Joan
La nit de Sant Joan d’enguany recupera el seu “sopar pícnic” i des de la
regidoria de festes convidem a tothom a participar-hi per fer d’aquesta
festa popular una festa de tots els canongins.
De nou, amb la col·laboració del Motor Club la Canonja arribarà la
Flama del Canigó des de Reus fent un recorregut per diferents carrers
del nostre poble.
El sopar de carmanyola, que estarà amenitzat per un Dj, donarà pas a
l’encesa de la foguera per part del Ball de Diables de la Canonja, després
de fer un recorregut de foc amb arribada a la plaça de Catalunya .
Una nit de foc i gresca que no us podeu perdre.

El 26 de juny, torna la cursa
solidària 10 K
El Club Excursionista La Canonja, l’Ajuntament de la Canonja i l’AFANOC,
Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, tornen
a organitzar la “Cursa 10 K La Canonja” que el pròxim 26 de juny, arriba a
la novena edició.
Aquest any, igual que en l’anterior edició, esdevindrà una cursa solidària
en favor del tractament i suport dels malalts de càncer infantil, per la qual
cosa s’espera que tingui molt bona repercussió i esdevingui un èxit de participació.
Una de les particularitats d’aquesta cursa és que el recorregut és pel centre
del poble, aquest tret té l’objectiu de potenciar-la i fer-la més visible, per
continuar creixent i fer d’aquesta una de les activitats esportives més emblemàtiques de la Canonja.
El recorregut ofereix la possibilitat de fer la cursa de deu quilòmetres, dues
voltes al circuit, de cinc, un sola volta, i també fer els cinc quilòmetres
caminant. L’hora i el lloc de sortida serà a les 9 del matí davant del poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

Homenatgea
Diddy
L’Ajuntament de la Canonja
juntament amb Forever Trappin
organitzen el proper 18 de juny
un homenatge en record del jove
canongí Dídac Bueno i de la Carme
Amigó. La cultura urbana sortirà al
carrer per omplir la plaça Catalunya
de persones que han estimat i
estimen als dos joves.
Aquesta diada compta amb la
participació d’una vintena d’artistes
que pujaran a l’escenari per posarhi veu.
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Portes obertes Refugi de la
plaça de la O

El Casal d’estiu penja el
cartell de “complet”

Durant el mes de juny diversos grups escolars han visitat el refugi de la
guerra civil situat a la plaça de la O, els nois i noies s’han mostrat molt
interessats en conèixer detalls sobre la seva construcció i la vida quotidiana
al nostre poble durant la guerra civil.

Aquesta temporada el Casal d’Estiu ha penjat el cartell de “complet”. I és
que el Casal promet un estiu divertit i ple d’activitats sense restriccions
a causa del la Covid-19. Tornarà a omplir els carrers, les places, tornaran
les activitats familiars, populars i comunitàries, les gimcanes, la peonada
popular d’aigua i la famosa vetllada!

Per tal de continuar amb aquesta tasca divulgativa, el refugi obrirà les seves
portes al públic general, el proper divendres dia 10 juny entre les 19.30 i
les 21.30 h. D’aquesta manera totes les persones que ho desitgin podran
visitar-lo i conèixer aquest element patrimonial canongí.

Ara només falta esperar que comenci aquest estiu tan il·lusionant.

L’Ecoverd, una iniciativa
lúdica de conscienciació pel
Medi Ambient
Durant l’elaboració d’aquest butlletí s’està duent a terme la setmana de
l’Ecoverd. Unes jornades dedicades al medi ambient i a la vida saludable,
que enguany han allargat el format amb més dies i més activitats. Des del
dia 29 de maig fins l’11 de juny tot un seguit d’actes configuren el programa
de l’Ecoverd, on s’hi han implicat moltes entitats canongines, l’Escola la
Canonja, la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança i l’Institut Collblanc.
Les activitats són ben diverses des d’un taller de cuina a un taller i concurs
de fotografia, passant per manualitats de reciclatge creatiu, xerrades
informatives, campanyes de conscienciació, tast de vins, fins i tot un scape
room i una sortida fora del poble.

“Hem aconseguit que l’Ecoverd formi part de la programació anual de
l’Ajuntament pel que fa a activitats mediambientals i enguany hem
incrementat els dies i el programa és més extens gràcies a que més entitats
canongines hi han volgut participar”, ens comenta la regidora de Medi
Ambient, Glòria Virgili.
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El ple aprova les bases d’ajuts
per millores d’accessibilitat
als habitatges
També es cobrirà part del cost de la instal·lació
d’ascensors i plataformes elevadores
El punt important de l’ordre del dia del ple municipal, celebrat el passat 2
de juny, va ser l’aprovació inicial, per unanimitat, de les bases reguladores
de les convocatòries d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d’ús residencial i habitatges.
Aquestes bases contemplen ajuts per obres per a la instal·lació d’ascensors
o plataforma/cadira elevadora en edificis d’ús residencial o habitatges de
titularitat privada, de PB +/-1 o nivells superiors, o obres per a la substitució integral d’ascensor existent per adaptació a la normativa vigent,
amb creació d’un itinerari practicable, si escau. També s’inclouen obres
de supressió de barreres arquitectòniques entre la via pública i l’ascensor
existent o la creació de nous accessos des de l’ascensor a l’entrada dels
habitatges de l’edifici, com ara la construcció de rampes, sempre que sigui
amb materials adients de conformitat amb la normativa aplicable vigent,
així com obres d’adaptació de l’interior de l’habitatge a cambra higiènica,
cuina i altres peces sempre que compleixin amb els aspectes recollits en
la normativa en matèria de supressió de barreres arquitectòniques, a les
normes urbanístiques, al codi tècnic d’edificació i a qualsevol altra normativa vigent al moment de la seva realització i requeriran la corresponent
llicència urbanística/comunicació.
Els ajuts cobreixen fins al 50 % de les despeses subvencionables amb uns
límits segons el tipus d’obra o instal·lació:
1.-Instal·lació o substitució d’ascensors: 50 % de la despesa realitzada
subvencionable.
S’estableix a aquests efectes una quantia màxima de subvenció, tot inclòs, de 4.000 € per la planta d’accés (PB +/-1), afegint a aquesta quantitat 1.000 € per cada nivell de més a superar.
2.-Plataforma/cadira elevadora: 50 % de la despesa realitzada subvencionable.
S’estableix a aquests efectes una quantia màxima de subvenció, tot inclòs, de 1.000 € per cada nivell a superar.
3.- Construcció de rampa: 50 % de la despesa realitzada subvencionable.
S’estableix a aquests efectes una quantia màxima de subvenció, tot
inclòs, de 600 € per rampa de la via pública a la porta d’entrada de
l’immoble, 1.000 € per rampes interiors, i 500 € per canvi de la situació
de la porta d’entrada de l’edifici.
4.- Obres en l’interior de l’habitatge: 50 % de la despesa realitzada subvencionable.
S’estableix a aquests efectes una quantia màxima de subvenció, tot inclòs, de 2.500 € per obres en cambra higiènica, i de 2.500 € per obres a
la cuina i en altres peces.

A l’estiu, llegir té premi
Un any més, la biblioteca ofereix als infants i joves la possibilitat de
participar al concurs “LLEGIR TÉ PREMI” que té per objectiu promoure
la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar els
serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances
d’estiu. Els participants a Llegir té Premi podran seleccionar les lectures

CANAL
YOUTUBE
En el plenari també es van aprovar, entre altres propostes:
-La proposta d’aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu de condicionament de la zona verda al Camí de la Coma amb el carrer Marina.
-La proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits número 7/2022, on s’habiliten crèdits per l’enderroc de l’edifici annex a
l’ajuntament que ja és de propietat municipal, l’adquisició d’un vehicle
per la brigada municipal i per dotar les subvencions per eliminar barreres
arquitectòniques. També se suplementen crèdits de les diferents partides
de subministraments energètics degut a l’increment dels preus des gas
i l’electricitat, de campanyes de tractament de residus i del projecte de
rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó.
-La proposta d’aprovar inicialment la modificació puntual núm. 5 del
POUM en l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al Sud del Camp
d’esports municipal.
-Proposta d’aprovació de la delegació de la competència de gestió del
servei de recollida d’animals abandonats, vius, ferits i morts, en favor del
Consell Comarcal del Tarragonès, i la corresponent adhesió al conveni
marc regulador.
-Proposta de designació de les festes locals per a l’exercici 2023, que seran el 20 de gener i el 14 d’agost.
Cal destacar també que el ple va restar assabentat de l’execució pressupostària i del complement de la normativa per lluitar contra la morositat
relatives al primer trimestre de l’any en curs i, també, de les xifres del padró
municipal a 1 de gener de 2022 que fixen la població de la Canonja en 5.891
habitants.
Finalment, es va aprovar una moció, avalada per tots els grups, en defensa
dels jutjats de pau, en contra de la seva eliminació i reivindicant les seves
funcions i la seva tasca. No van prosperar una moció de Junts relativa al
Catalangate i una altra d’ERC per la millora i conservació dels parcs infantils.
El ple va finalitzar donant resposta per part de l’equip de govern a diferents
precs i preguntes dels grups de l’oposició.
Les gravacions de les sessions plenàries es poden veure al canal de Youtube
de l’Ajuntament i les actes es poden consultar a l’apartat de Transparència
de la Seu Electrónica una vegada aprovades en la sessió posterior.

entre 870 títols en català, castellà, anglès i títols
de lectura fàcil.
El període d’inscripció serà del dia 27 de maig de
2022 fins que s’esgotin les places disponibles. I el
concurs comença el 27 de juny fins el 28 d’agost
de 2022, ambdues dates incloses.
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Salvador Ferré
Budesca

El nostre compromís per una Canonja
participativa
Els pressupostos participatius són, per dirho d’una manera molt senzilla, un procés de
participació ciutadana en el qual la ciutadania
del municipi decideix a què vol destinar una
quantitat determinada de diners de tot pressupost municipal.
En el cas de la Canonja els pressupostos participatius es porten realitzant des del 2017, amb
el parèntesi de l’any 2020 en el que la partida
destinada a aquest fi es va traslladar a accions
per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. En les cinc edicions que
s’han dut a terme, els canongins i canongines
majors de setze anys han proposat i votat en
cadascuna d’elles el destí de 200.000 € del
capítol d’inversions del pressupost municipal.
El resultat d’aquestes cinc edicions (la sisena
just comença ara) ha estat la implementació
d’un seguit d’actuacions que majoritàriament
ja estan a disposició del conjunt de la ciutadania: l’adequació de la cuina de l’escola,
l’anella verda, diverses millores en parcs
infantils, pantalles digitals i ordenadors a
l’Escola, el tendal del pati de la Llar d’Infants,
la instal·lació de taules d’interpretació del paisatge, l’enllumenat de la façana lateral del poliesportiu, la instal·lació d’una segona cortina
al poliesportiu, el Mamut de foc i altres petites
actuacions que completarien una llarga llista.
També hem de reconèixer que unes poques
de les accions triades encara no s’han pogut
portar a terme, alguna per problemes tècnics
o jurídics que s’estan resolent i alguna altra
per incompatibilitat amb altres projectes que
s’estan executant o s’han d’executar.
Però aquest no és l’únic resultat de tots
aquests processos, més enllà de destinar
200.000 € a actuacions d’inversió hi ha el valor afegit del compromís amb la participació,
un compromís de tot l’equip de govern que es
referma amb aquesta aposta.
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També representen una oportunitat per a
que la ciutadania conegui amb més profunditat el funcionament jurídic i tècnic de
l’administració municipal i les dinàmiques
dels processos de licitacions i contractacions
i els costos de les actuacions. Aquesta adquisició de coneixements és recíproca i també
suposa per la pròpia estructura municipal un
major coneixement de les inquietuds, demandes i interessos dels veïns i veïnes i afavoreix
un canvi de cultura cap a una organització
cada vegada més permeable i sensible a les
necessitats de la ciutadania.

Els pressupostos participatius, per tant, serveixen no només per decidir de forma participativa el destí d’aquests 200.000 € sinó que també
suposen un aprenentatge per a tots plegats, la
part política, la ciutadania i l’organització, que
volem que serveixi de corretja de transmissió
cap a una Canonja més participativa.
El proper 13 de juny s’obrirà el període per
presentar propostes per a l’edició del 20222023, des del nostre grup us animem a tots i
totes a participar!

Miquel Sabaté
Pagès

Cap a la transició energètica
En els darrers mesos, un gest tan quotidià com
obrir l’interruptor de la llum s’ha convertit en
un esport de risc. Igual que omplir el dipòsit
de benzina o obrir l’aixeta de l’aigua calenta. La pujada sense precedents en la factura
dels principals subministraments energètics
ha servit perquè, de nou, els beneficiaris hagin estat les grans companyies del sector i els
més perjudicats, com sempre, la ciutadania en
general, sobretot les famílies més vulnerables.
Una vegada més, ens han enganxat amb el pas
canviat.
La situació d’emergència climàtica requereix passos decidits i ràpids cap a la transició
energètica. I és que davant d’aquesta situació,
no hi ha marxa enrere, només ens queda un
camí, i és impulsar definitivament les energies
renovables i l’eficiència en el consum, tot empoderant a la ciutadania. Per aquest motiu, el
passat 29 d’abril vam organitzar una xerrada
sobre aquesta qüestió, ja que el poble té un
potencial molt alt per a fer una gran transformació energètica cap a les renovables. Per
començar, per què no fer-ho en equipaments
municipals, tot compartint l’energia amb la
ciutadania? El marc legal ho permet, què esperem?
La Canonja té els recursos per a poder-ho activar. I és per això que instem a l’Ajuntament
que faci decididament aquest pas. L’equip de
govern no es pot quedar només en canviar
l’enllumenat públic o posar plaques simbòliques en alguns equipaments, cal que faci
passos ferms cap a una transició energètica
renovable completa. Cal ser més agosarat i
aprofitar el potencial econòmic per iniciar un
canvi en el model energètic en l’àmbit municipal.
Actualment, el sostre en edificis municipals és
de més de 15.000 m2. Evidentment, no tots
són adequats, per espai, estructura o ubicació,
però sí que una bona part d’aquests podrien

ser destinats a la instal·lació d’equipaments
d’energia solar. En els nous edificis municipals en construcció, siguin de propietat o sota
conveni, com l’Orfeó o el Museu Arqueològic,
ja s’hi estan instal·lant plaques solars. Però a
l’Edifici Època, de recent construcció i considerat com la joia de la corona, sembla que no es
va tenir en compte aquesta possibilitat.
La bonificació de l’IBI per a la instal·lació de
plaques solars en habitatges és una bona mesura que fa anys que reclamàvem, així i tot, no
s’ha informat suficientment a la població i enlloc del web de l’Ajuntament s’explica com es
tramita. Mentre l’equip de govern s’ho pensa,
des de Som Poble ja estem ajudant a impulsar
comunitats energètiques locals, amb la voluntat que aquestes funcionin autònomament un
cop creades. I és que la transició energètica o
la fem nosaltres o ens la faran les mateixes
companyies elèctriques que ens escanyen amb
els preus.
I com diu la dita, l’últim que apagui el llum.

Francisco
Gómez Torres

Cuando el autoempleo es la opción
En la Canonja sufrimos actualmente un 11%
de Paro registrado, 305 personas para ser más
concreto. Si ya es difícil llegar a fin de mes
cuando se tiene trabajo, al perder dicho trabajo todo el hogar se resiente gravemente.
El mercado laboral es muy caprichoso, expulsa
sectores enteros de población y los encuadra
en la temida categoría de “Parados de larga
duración”.
Pero España y en especial Cataluña es un país
de emprendedores, solo eso explica que con
las terribles tasas de mortandad de pequeñas
nuevas empresas sigan creándose más y más
empresas cada año. Y es que la necesidad obliga, el autoempleo siempre fue la opción para
trabajadores no cualificados, para crear trabajos a medida de nuestra necesidad personal
como disponer de pocas horas al día, necesitar
mucha flexibilidad, etc., etc.
Es común el que estas personas monten algún
tipo de comercio, gastando los pocos ahorros
que tienen o pidiendo prestado a un banco.
Sin embargo, vivimos en una época donde el
comercio local está desapareciendo. Se supone que el e-comerce, el comercio digital en
internet es el camino a seguir, pero el desconocimiento de este es tan grande que suelen
perder su tiempo y su dinero. Lo cual nos lleva
a que estos parados de larga duración están
acorralados, necesitan ayuda y la administra-

ción tiene la responsabilidad de guiarles hacia
una salida, porque hay salida.
El modelo de pueblo, el modelo de comunidad
en el que creo es uno en el que cada uno es responsable de sí mismo, pero que tiene el soporte
de la comunidad si vienen mal dadas. Está bien
pedir subvenciones y ayudas, pero en este caso
que nos ocupa, el autoempleo, es más válido
un buen asesoramiento que cualquier otra
cosa. Alguien te ha de explicar que tienes que
hacer un estudio racional y descarnado sobre el
negocio que quieres montar, que has de hacer
una previsión de pagos, etc., etc., y la administración más cercana a ti, sufrido vecino, es tu
ayuntamiento.
Como ciudadanos haríamos bien en mirar a
nuestras instituciones de forma crítica, debemos esperar soluciones y no desentendernos
de su gestión porque tiene la obligación de
dar resultados sobre nuestro bienestar. En las
anteriores elecciones municipales se batieron
récords de participación y eso es bueno, pero
¿Qué sabes sobre el trabajo que han realizado
los regidores que fueron elegidos con tu voto?

Maite Olivé
Guinovart

Festes Majors
Ja han passat més de dos anys des de que ens
van confinar, no sabíem com ni quan seria el
final. El que ara necessitem, si més no, és tornar
a fer la vida com més normal i similar possible
d’abans de la pandèmia.
Hem començat a sortir, som mediterranis i ens
agrada molt voltar, sortir a passejar, anar a
platja, a la muntanya, fer un aperitiu, estar amb
amics i familiars, anar a dinar o sopar a fora de
casa, etc. i més de cara a l’estiu, anar a un festival o a un concert, tornar a veure els Castells,
ballar sardanes, els nens de campaments amb
el Cau, anar al Casal d’Estiu, poder anar a la
Cercavila amb el Gegants i als Caps grossos, el
Mamut, el Mico i els Grallers i Timbalers, poder
ballar per la Festa Major...
Parlar de Festa Major és parlar de la festa més
gran que celebra un poble i, com a tal, el poble
hauria de participar en els actes, perquè si no hi
ha gent no cal que hi hagi cap acte.
Però també és bo recordar que, fa uns anys i
amb pocs recursos, les diferents entitats existents aportaven les seves activitats al programa
d’actes de la Festa Major. Com per exemple, la
cursa ciclista local, només per corredors locals
que corrien pel poble i per diferents categories
començant pels més petits de casa; concurs de

futbolí; partit de futbol casats contra solters;
ball; concert; concurs d’escacs, de paelles, de
ping-pong; gimcanes; campionats de motocròs; etc.
Avui en dia, casi totes les entitats segueixen
existint, o més ben dit sobrevivint, i els recursos que disposen segueixen sent pocs, la subvenció que et pot arribar des de l’Ajuntament
i poc més.
Estaria molt bé que es pogués crear una Comissió de Festes amb representats de les entitats del poble que poguessin aportar les seves activitats al programa de la Festa Major i
amb el suport de l’Ajuntament, potser podríem
aconseguir unes Festes més participatives i
amb gent de diferent edat, tots barrejats en
una mateixa activitat, concurs, concert, etc.
L’Ajuntament, els joves i les entitats que vulguin, podrien trobar la fórmula, com fan en altres pobles, d’arribar a entendre’s i organitzar
dos dies de concerts la setmana abans de la
Festa Major d’estiu, el que venia a ser el Mamut Rock i Barraques, ja res d’això existeix . A
Barraques hi participaven entitats del poble i el
jovent amb el suport de l’Ajuntament.
Ara només es fan aquest dos dies de concerts
únicament organitzats per l’Ajuntament, poca
implicació del jovent, cap implicació de les entitats. Tant el jovent com la gent que pertany a
alguna entitat volen involucrar-se i participar,
oferint des de les seves entitats diferents actes
o activitats. Voler treballar al poble i per al poble és fer el poble més gran i divers.

Marc Riu
i Rusell

quants jocs sense un criteri clar. Aquests espais haurien de ser una prioritat per al Govern
Municipal. Només cal veure que moltes de les
accions que s’han aprovat en els pressupostos participatius (exemple de les mancances
del nostre poble) estan relacionades amb els
parcs infantils.
És per això que els parcs infantils s’han de
pensar, dissenyar i gestionar de manera integral, tenint en compte un seguit de criteris que, actualment, no es tenen compte,
com, entre d’altres, quins jocs, plantes i arbres
s’instal·len i la seva configuració, la seva seguretat, i cal pensar també que les àrees de joc
han de ser accessibles i integradores, a l’abast
de tots els nens i nenes amb independència
de les seves capacitats. Per exemple, un bon
disseny i una bona selecció de l’arbrat (criteris
sostenibles) podrien oferir una ombra adequada i fer que aquests espais fossin practicables durant moltes més hores.
El disseny dels parcs infantils és vital, però
també ho hauria de ser el seu manteniment.
Per aquesta raó, el nostre Grup Municipal
ha presentat una moció per promoure una
contractació, revisable periòdicament, que
inclogui el seu manteniment preventiu i
correctiu, a més de tenir les assegurances
pertinents en el cas que hi hagués un accident, tot incorporant-hi criteris i requeriments per millorar la qualitat, la seguretat i els serveis de les àrees de joc dels
parcs infantils, per tal de poder complir les
normatives de gestió i manteniment dels
parcs, que ara no es compleixen. Però també
és bàsic incloure la regulació dels espais infantils en les ordenances de convivència ciutadana, com, per exemple, la limitació d’usos i
d’horaris o la limitació de l’accés de mascotes
a gossos pigall i promoure’n la senyalització
adequada.
Fem que els parcs infantils tinguin la importància que es mereixen. Perquè, per a nosaltres, els infants són una prioritat.

La Canonja

Els infants són una prioritat per a nosaltres

FE D’ERRATES

Els parcs infantils són un dels punts principals
de trobada de les famílies i tenen una importància cabdal en el desenvolupament dels infants. El joc és una activitat vital per als
nens i les nenes. Jugar és imprescindible per
al seu bon desenvolupament físic, emocional,
social i intel·lectual. És amb el joc que les criatures s’expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el seu entorn. I els parcs també són
el lloc on les famílies es troben i parlen. És a
dir, són elements socialitzadors que faciliten la integració i es converteixen en un
altre element imprescindible per cohesionar
i ajudar a l’arrelament de tots els habitants
del poble. I sí, també atrauen famílies de pobles veïns.

En el butlletí anterior, per un error de maquetació,
no va sortir publicat en l’edició impresa l’últim
paràgraf de l’escrit del grup municipal Esquerra
Republicana titulat: “La bretxa salarial, una desigualtat injustificable”. Reproduïm el paràgraf a
continuació:

Per tant, els parcs infantils esdevenen un
dels equipaments de més importància del
nostre poble, no tan sols un lloc on hi ha uns

“Tot això forma part d’una de les mocions que
hem presentat en el Ple de l’Ajuntament de la Canonja d’aquest passat març. Perquè davant de les
desigualtats de gènere només pot haver-hi una
resposta: treballar per erradicar-les. I no tan sols amb
La Canonja
paraules, sinó amb fets que
Informa
ens portin a la igualtat real.”
Edicio 87
A la pàgina 17 de l’edició
digital, publicada a la web
municipal, hi podeu trobar
l’article complet:
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Digues la teva pel poble amb
els Pressupostos Participatius
Període de realització de propostes:

del 13 de juny al 3 de juliol
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R
EXTERIO
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AJUNTAME
CEPCIÓ
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VOTACIÓR
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Del 14 d'ovembre
2 de no

TA TOTA
CONSUL ACIÓ
LA INFORM

5
ENT I
TANCAMCIÓ
AVALUAOCÉS
DEL PR
Novembre

onja.cat

www.lacan

que trobaran a la web de l’Ajuntament www.lacanonja.cat i, en paper, dipositant el formulari que rebràs a casa amb les teves propostes a la bústia
exterior Ajuntament (24 h) i a la urna ubicada a la recepció del Castell de
Masricart (en horari d’obertura).
Recordem que cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes. I
que s’ha de procurar no presentar propostes repetides de forma conscient,
doncs això només suposa més feina en la fase de validació però no comporta en cap cas que aquestes propostes repetides tinguin més probabilitat de guanyar, doncs això s’ha de fomentar en la fase de votacions i no
pas en la de realització de propostes.

A principis de juny, l’Àrea de Participació Ciutadana engegarà de nou els
Pressupostos Participatius. Un any més, l’Ajuntament torna a destinar la
quantitat de 200.000 euros, del capítol d’inversions del pressupost municipal per l’any 2023, a aquest procés on tota la població de 16 anys o més
empadronada al municipi té l’oportunitat de fer i votar propostes d’inversió.

Tancat el període propostes, durant els mesos d’estiu, els tècnics municipals faran l’estudi de viabilitat de les propostes vàlides i del 14 d’octubre al
2 de novembre s’iniciarà el procés de votació popular, que es podrà fer de
forma telemàtica i presencial. Cal destacar, en aquesta fase de la votació,
que les propostes que no siguin escollides per un mínim del 15 % dels
votants no podran ser seleccionades.

El període de realització de propostes s’obrirà el 13 de juny i fins el 3 de juliol. Durant aquestes tres setmanes, els canongins i canongines podran fer
arribar les seves propostes d’inversió telemàticament a través del formulari

Està previst que el tancament i avaluació del procés serà durant el mes
de novembre.

QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES?
1. Que siguin legals i puguin complir la normativa vigent.
2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
3. Amb un cost no superior a 200.000 €.
4. Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
5. Que facin referència a inversions (Capítol 6 dels pressupostos municipals).
6. Que no comprometin el pressupost d’altres anys.
7. Que no suposin un elevat cost de manteniment un cop realitzades.
8. Que no suposin nova contractació de personal per part de l’Ajuntament.
9. Que siguin viables tècnicament.
10. Que no plantegin accions insostenibles.
11. Que no plantegin accions d’exclusió social.
12. Que siguin d’interès general.
13. Que no suposin accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers anys.
per part de l’Ajuntament ni a les ja previstes en els pressupostos municipals.
14. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza.
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DIMARTS 7 DE JUNY

Senalló de Contes: "La casa del vent"
amb Sherezade Bardají
Hora i lloc: a les 17 h, al pati del Castell de
Masricart

"Amor a l'art" amb l’escriptora Tània
Juste
Hora i lloc: a les 18 h, a la Biblioteca Pública
de la Canonja

DIVENDRES 10 DE JUNY

DIJOUS 23 DE JUNY

DIVENDRES 8 DE JULIOL

Revetlla de Sant Joan

Música amb Maria Jacobs

Cap a les 18.30 h, anada a buscar la flama
del Canigó i recorregut amb moto per
diferents carrers de la Canonja.
A les 21 h, entrada de la flama del Canigó
a la Plaça de Catalunya a càrrec del Ball de
Diables infantil de la Canonja. Seguidament,
sopar pícnic.
A les 23.30 h, cercavila de foc a càrrec del
Ball de Diables de la Canonja amb el següent
recorregut: plaça de Catalunya, carrer
Marina, replà de l’església, carrer Marina i
encesa final a la plaça de Catalunya.
A les 24 h, encesa de la foguera i fi de festa
amb discoteca.

DIUMENGE 26 DE JUNY

DIVENDRES 15 DE JULIOL
Humor amb Tian Lara

Hora i lloc: A les 22.30 h, a la rambla 15 d’abril
Gratuït amb aforament limitat

DIVENDRES 22 DE JULIOL
Ball flamenc: Con alma de mujer

Hora i lloc: A les 22.30 h, a la rambla 15 d’abril
Gratuït amb aforament limitat

DIVENDRES 29 DE JULIOL

Cursa 10 K

Hora i lloc: A les 9 h,
davant del Poliesportiu
Josep Canadell i Veciana

Hora i lloc: A les 22.30 h, a la rambla 15 d’abril
Gratuït amb aforament limitat

Informacio i
inscripcions

Música i emocions amb Tànit Bono

Hora i lloc: A les 22.30 h, a la rambla 15 d’abril
Gratuït amb aforament limitat

Portes obertes del Refugi de la Guerra
Civil de la plaça de la O
Hora i lloc: de 19.30 a 21.30 h, a la plaça de
la O

Últim dia d’inscripció per l’Estiu Actiu
Inscripcions: al PIJ (c/ Raval, 25), dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 20 h i divendres de
17 a 21 h
Més informació: per WhatsApp al 625 063
133 o per Instagram @pijlacanonja

DISSABTE 11 DE JUNY
ECOVERD: visita a la planta de
compostatge de Botarell

Lloc: Refugi de Sant Andreu de Farena
Hora i lloc de sortida: a les 9 h, sortida amb
autobús des del parc de Rec de Bardina
Cal inscripció: des del 20 de maig fins el 3 de
juny al Castell de Masricart. Places limitades.

DILLUNS 20 DE JUNY
Fi de termini per presentar-se al
Concurs de creació de la imatge de
Festa Major d’Estiu

BASES
CONCURS
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Tots els actes
, 15, 22 i 29

Els divendres 8

ACTES A LA CANONJA
22 D'ABRIL
DE 9 A 13 H I DE 16 A 17.30 H. AL PATI DEL CASTELL DE MASRICART
MOSTRA DE LES NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL I VISITA DE LA LLAR D'INFANTS I D'ALUMNES
DE L'ESCOLA LA CANONJA

8

15

divendres
de juliol
Humor amb Tian Lara
18
H . A L A S A L A D 'de
A Cjuliol
TES DE L'ESCOLA
divendres
Presentació del seu monòleg “El Anticoach”. NO
TE
A T R E Famb
A M I LMaria
I A R : Jacobs
canviarà la teva vida, però et donarà les pautes bàsiques
Música
per arruïnar-la còmodament. Resultats garantits!

" L Apassant
L L I B per
R Ebalades
RIA M
À aGrock
I C Ao "electrònic.
Funk,
fins
Per a un públic amb ganes de passar-s’ho bé.
A CÀRREC DE LA COMPANYIA
PEIXOS I PEIXERES

RECOMANAT PER A NENS I NENES
A PARTIR DE 4 ANYS.
ENTRADA GRATUÏTA.
AFORAMENT LIMITAT

23 D'ABRIL

22

29

12 H. RAMBLA 15 D'ABRIL
SANT JORDI AMB LA GENT GRAN ACTIVA:
divendres
deL juliol
CONCERT DE
A CORAL
divendres
de juliol
B A L L A D Aamb
D E Tànit
S A R DBono
ANES
Música i emocions
Ball flamenc: Con alma de mujer
La Mezzosoprano
Tànit
Bono,
el
violinista
Josep
Mª
E X H I B I C I Ó D E L G R U P D E BManresa
ALL

Un espectacle on Rebeca Monasterio encapçala un
grup de ball amb més de 12 artistes entre músics,
cantants i bailaoras.

20

i el pianista David Molina presenten un conjunt de cançons
ben conegudes per tothom que esdevenen emocions en la
veu d’aquesta
A P E Rartista.
ITIU MUSICAL

