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Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30h. Les tardes dels dilluns i dels dijous de 17 a 19h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí,
amb cita prèvia al telèfon 977 543 489.
SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de
9 a 13 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: de 9.15 a 10.15h
Horari del Club de feina (ofertes): de 10:30 a 13h, amb cita
prèvia.
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a
18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari:Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 18.30h.
Dissabte al matí de 9.15 a 12.30h.
Serveis: tall de cabell per a home, tints, permanents, metxes,
manicura, depilació i maquillatge per a bodes.
Cita prèvia al telèfon 696 634 997 (Loli), o directament a
Enrique (encarregat del bar de la Llar)
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 10
a 12,30 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
-CENTRE OBERT DE LA CANONJA
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres de 16.45 a 18.45h
Cita amb les famílies: dijous de 15.30 a 16.30h
centreobert@lacanonja.cat

GUÀRDIA MUNICIPAL
Adreça: Carrer Raval, 6
Telèfon: 977 548 081 - 606 239 911
guardiamunicipal@lacanonja.cat
Compte twitter: @lacanonja112
PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari: Feiners: de 9.30 a 22h. Dissabtes: de 10 a 20h.
poliesportiu@lacanonja.cat
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 545 308
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: els matins de dimarts, dimecres i divendres de
9 a 13h. Totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En vacances escolars: Matins: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tardes: Dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancada per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1. (Entrada pel C/ Masricart)
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari: Matí: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 25 • Telèfon: 977 546 029
Horari : de dimarts a divendres de 10 a 13h.
joventut@lacanonja.cat
-ESPAI JOVE
Adreça: Raval, 25
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h.

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

977541540
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Autobusos de Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 72: Tramuntana - Frederic Escofet i Alsina – Centre
comercial - Parc - Via Roma - Plaça Imperial Tàrraco (nits de
divendres, dissabtes i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 19 h.

Cementiri Municipal

Dissabtes de 10 a 13 hores / Diumenges de 9 a 13 hores

Mercat Setmanal
Tots els dilluns no festius durant el matí a la plaça d’Ernest Lluch

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489

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

www.lacanonja.cat
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La Canonja Informa

La Canonja és un dels 107 municipis catalans
que no rebrà cap import procedent del Fons de Cooperació Local de Catalunya. Aquesta decisió es va prendre
a finals de desembre i a través del Diari Oficial de la Generalitat, quan el govern català va publicar la distribució
de 37,5 milions d’euros entre els municipis en concepte
de participació en els ingressos de la Generalitat. La xifra
no arriba a la meitat de l’atorgada l’any 2012 i deixa fora
107 municipis catalans, entre ells la Canonja que deixarà
de percebre al voltant de 100.000 euros.
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Per a la distribució dels imports del fons de cooperació
local, el govern ha tingut en compte l’increment que ha
representat, per a la majoria d’ajuntaments de Catalunya, la participació en els ingressos de l’Estat durant
l’exercici 2013 i en relació amb la del 2012. Amb caràcter general, els ajuntaments rebran la diferència entre
l’import del fons atorgat el 2012 i l’increment dels ingressos de l’Estat. Si no hi ha hagut increment, rebran
la totalitat del fons del 2012. En canvi, els municipis en
què l’increment en concepte d’ingressos de l’Estat superi
l’import del fons de 2012 no percebran cap import de
l’any 2013. S’ha canviat el criteri de repartiment quan bona part dels municipis ja preveien els
ingressos en base a l’anterior sistema i ja tenien els seus pressupostos aprovats.
Un cop més, la Generalitat ha tornat a actuar maliciosament, sense ajustar-se a l’ordenament
jurídic vigent i incorrent en vicis de nul·litat. Per aquest motiu, i perquè la Canonja i els seus
ciutadans també tenen dret a percebre els fons locals que els hi toquen, el grup municipal del
PSC, juntament amb CiU i PP, han presentat una moció per tal de declarar la nul·litat de la
Resolució, que quedi sense efecte la totalitat de les seves disposicions i es requereix al Govern
de la Generalitat a realitzar una nova distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
No hem d’oblidar que els ajuntaments estem fent una labor molt important en aquesta situació de crisi econòmica en la que viu el país. Famílies sense feina, amb dificultats per pagar
lloguers, hipoteques i per a poder subsistir i nosaltres, els ajuntaments, som la primera porta
de l’Administració, la seva esperança per a poder trobar una solució als seus problemes. Si el
Govern de la Generalitat i el de l’Estat no fan més que posar-nos pals a les rodes en la nostra
tasca de servei a la societat, haurem de pensar que els seus interessos són altres i que en lloc
d’anar tots a una per sumar i multiplicar, el que estan fent és restar i dividir.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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ARQUITECTURES.
Calendari 2014 del
Centre d’Estudis
Canongins

El Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona, ha publicat el calendari 2014 sobre el tema Arquitectures, amb textos de
Francesc Roig Queralt i reproducció gràfica i disseny
a càrrec d’Alberich Fotògrafs. El text introductori especifica la finalitat del tema: “…conscients que aquest
any 2014 pot començar a ser decisiu per a moltes persones i per moltes raons, tant des del vessant social
i històric, com també polític i econòmic, nosaltres
volem contribuir al reforç de les estructures amb un
tema genèric d’ARQUITECTURES. Es tracta només d’un
petit tast de les moltes façanes, indrets, detalls interiors, escales, projectes, encavallades, forjats, decoracions i motllures, que de manera dispersa s’escampen
al llarg dels nostres carrers o amaguen els interiors de
les cases.”
La coberta del calendari mostra d’entrada un detall de
la decoració original que dissenyà l’arquitecte Josep
M. Jujol per al menjador de Casa Xatruch (Cal Sitges) i
a la resta de pàgines es posen a l’abast del lector altres
aspectes poc divulgats o coneguts i que tenen un valor
artístic i arquitectònic important. Són per exemple el
projecte que realitzà el pintor Grau Garriga, el 1959,
per a decorar l’absis de la parròquia de Sant Sebastià; de l’obra de l’arquitecte Josep M. Jujol a l’interior
de Casa Xatruch (Cal Sitges); les voltes i encavallades
de l’església de Masricart; el projecte que realitzà
l’arquitecte diocesà Josep M. Monravà López, el 1940,
per tal de refer l’altar major de l’església parroquial,
després de la destrucció de l’antic retaule barroc durant la guerra civil; de l’edifici de l’Ajuntament de la
Canonja, datat el 1883, i remodelat i ampliat el 2010,
o bé l’edifici de les antigues escoles,inaugurat pel cardenal Vidal i Barraquer el 1922 i preservat feliçment
com actual centre cívic i llar de jubilats per a ús de
tot el poble.

Exhibició de
karate per
acomiadar l’últim
semestre de l’any
El dia 21 de desembre, els alumnes de karate del poliesportiu municipal van cloure el semestre i
l’any 2013 amb una exhibició amb gran èxit de participació i de públic, entre familiars i amics.
La demostració es va dividir en dues categories segons
l’edat i el color del cinturó, i es van realitzar combats
entre parelles, combats de grup i kates. Després d’un
mes de preparació, tant els més petits com els joves
van realitzar una actuació exemplar i van mostrar els
seus progressos i habilitats.
En acabar es va fer entrega de les medalles per a tots
els participants que, sobretot els més menuts, van rebre amb gran il·lusió.

El 19 de desembre, al Castell de Masricart,
va tenir lloc la primera jornada de consells de seguretat per a comerciants realitzada pel cos de mossos
d’esquadra de l’oficina de relacions amb la comunitat
de ABP del Tarragonès.
Els Mossos d’esquadra van fer una presentació de
la distribució policial que tenim a Catalunya. Posteriorment van explicar les funcions que tenia l’ORC
(Oficina de relacions amb la comunitat), així com les
relacions que tenen amb les associacions i entitats.
Finalment, després d’un primer contacte amb els comerciants que van assistir a la jornada, es va desenvolupar la xerrada informativa sobre consells de seguretat per a comerciants que va tractar d’aconsellar
per a la prevenció de delictes en l’àmbit de comerços.
Van informar de la utilització de targetes de crèdit
fraudulentes, dels furts, de les mesures de seguretat
aconsellables pels comerços (alarmes, etc.) i de la necessitat de denunciar tot acte il·lícit per menor
que sigui la quantitat de l’import.
Per cloure l’acte, es va donar pas a
l’espai per a precs i preguntes dels
assistents, d’on van sorgir situacions
i solucions molt interessants.
Cal destacar la gran participació
dels comerciants, una trentena
d’assistents aproximadament, i
l’interès d’aquest tipus de jornades per als ciutadans
del municipi. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Canonja està estudiant la possibilitat de realitzar més
jornades informatives enfocades cap a altres sectors
com per exemple la gent gran, la joventut, etc.

Canvi en les competències dels regidors i
regidores de l’Ajuntament
El passat dia 2 de gener, mitjançant la resolució d’alcaldia per la qual s’atorguen delegacions
en relació a les comeses específiques de les diferents
àrees d’organització política de l’ajuntament, es va
produir la remodelació del cartipàs municipal.
En concret, han canviat les delegacions de les àrees de
Governació, Serveis públics i Esports. La distribució de
les diferents àrees del govern municipal queden de la
següent manera:
-Salvador Ferré Budesca: Àrea de Cultura, àrea de Participació ciutadana, àrea d’Hisenda i àrea de Comunicació social.
-Milagrosa Carreté Grogués: Àrea d’Ensenyament.
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Consells de
seguretat per a
comerciants

-Francisco Domínguez Sánchez: Àrea de Seguretat
ciutadana, àrea de Protecció civil i àrea d’Esports.
-Francesc Roca Gutiérrez: Àrea de Noves tecnologies,
àrea de Festes, àrea de Relacions ciutadanes i àrea de
Promoció econòmica i Ocupació.
-Francisca Márquez Sola: Àrea d’Acció social i Ciutadania i àrea de Salut.
-Francisca Orellana Ruíz: Àrea de Medi ambient i àrea
de Neteja pública.
-Antonio M. Reyes Padrón: Àrea de Governació.
-Lucia López Cerdán: Àrea de Joventut.
Alcaldia es reserva l’exercici de les competències corresponents a l’àrea d’Urbanisme i Llicències, l’àrea de
Relacions institucionals i l’àrea de Serveis públics.

La tradicional jornada de Cros que se celebra per la Festa Major d’Hivern de la Canonja enguany ha
complert números rodons, XX Cros Sant Sebastià de l’Ajuntament de la Canonja i XXX Cros Col·legi Aura, amb
algunes novetats. Aquesta edició s’ha realitzat als voltants del Sector Nord i, a més a més de ser una jornada
esportiva, ha esdevingut un acte solidari ja que els participants realitzaren donacions d’aliments per a Càritas al
moment d’inscriure-s’hi.
Amb un èxit total de participació, prop de
800 corredors, a més a més dels primers
llocs, l’Ajuntament de la Canonja va voler
premiar a l’entitat amb més participació a
les curses i a la participació local, i ambdós
mèrits van ser per l’Escola la Canonja. També van ser reconeguts els primers corredors
locals de cada categoria.

RESULTATS XX CROS SANT SEBASTIÀ – XXX CROS AURA
POPULAR MASCULÍ 1997 I 2.575 m.
1r Herrera Alcaide, Juan Carlos CLUB ATLETISME VILASECA
2n Ortega Sarlé, Jordi APA COL·LEGI SAGRAT COR
3r López Ballesté, Isidro CLUB ATLETISME TARRAGONA
1r corredor local: Grima Barje, Francisco Javier AEE
INSTITUT COLLBLANC
POPULAR FEMENÍ 1997 I 2.575 m.
1r Pérez García, Ana Natividad AEE ESCOLA JOSEP
VECIANA
2n Barreda Garibay, Mónica COL·LEGI AURA
3r Fernández Veciana, Choni ESCOLA LA CANONJA (1r
corredor local)
CADET MASCULÍ 1998-99 I 2.000 m.
1r Dominguez Pino, Adrian CLUB ATLETISME VILA-SECA
2n Navarro Ramos, Alberto CLUB ATLETISME VILA-SECA
3r Ros Borrell, Xavier CLUB ATLETISME TARRAGONA
1r corredor local: Darchouf, Ayoub AEE INSTITUT COLLBLANC
CADET FEMENÍ 1998-99 I 1.575 m.
1r Oyonate Segovia, Maria C. GIMNÀSTIC TARRAGONA
2n Sánchez Marcos, Gisela AEE INSTITUT COLLBLANC (1r
corredor local)
3r Mokhtari, Djaouida AEE INSTITUT COLLBLANC
INFANTIL MASCULÍ 2000-01 I 2.000 m.
1r Grima Gámez, Francisco Javier AEE INSTITUT COLLBLANC (1r corredor local)
2n Farrés Montoya, Martí AEE I. TARRAGONA
3r Iniesta Acera, Daniel AMPA TERESIANES
INFANTIL FEMENÍ 2000-01 I 1.575 m.
1r Terron Martínez, Anna AMPA COL·LEGI EL CARME
2n Targa García, Marta CLUB ATLETISME TARRAGONA
3r Buscail Brinso, Maria APA COL·LEGI SAGRAT COR
ALEVÍ MASCULÍ 2002-2003 I 1.575 m.
1r González García, Juan AEE C. SANT PAU APÒSTOL
2n 101 Safont Balaguer, Didac AMPA ESCOLA SERRALLO
3r 105 Aldave Mas, Josep CLUB ATLETISME TARRAGONA
1r corredor local: Muñoz Marcos, Antonio ESCOLA LA
CANONJA
ALEVÍ FEMENÍ 2002-2003 I 1.175 m
1r Boada Bergada, Ingrid C. GIMNÀSTIC TARRAGONA
2n Solé Barba, Laura Yan CLUB ATLETISME TARRAGONA
3r Torre Crespo, Marina ESCOLA LA CANONJA (1r corredor local)
BENJAMÍ MASCULÍ 2004 I 1.175 M.
1r Aixala Guiu, Pol CLUB ATLETISME TARRAGONA
2n Fernández Cabrera, Fernando COL·LEGI LA SALLE
TARRAGONA
3r Vidal Ruedas, Abel CLUB ATLETISME VILA-SECA
1r corredor local: Crespo Gómez, Santi ESCOLA LA
CANONJA
BENJAMÍ FEMENÍ 2004 I 1.175 M.
1r Fonts Anguera, Elia C. GIMNÀSTIC TARRAGONA
2n Iniesta Acera, Cristina AMPA TERESIANES
3r Crespo Gómez, Alba ESCOLA LA CANONJA (1r corredor
local)

BENJAMÍ FEMENÍ 2005 I 800 m.
1r Sánchez Álvarez, Natalia CLUB ATLETISME TARRAGONA
2n Lorenzo Valldosera, Blanca COL·LEGI AURA
3r Aldave Mas, Laia CLUB ATLETISME TARRAGONA
1r corredor local: Benyakhlef , Hakima ESCOLA LA
CANONJA
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XX Cros Sant Sebastià

En el Collblanc estem d’enhorabona ja que
el passat octubre vam rebre la genial notícia que participem en el Programa Comenius. Un programa que
té per objecte reforçar la dimensió europea en el camp
de l’educació infantil, primària i secundària, i promou
la mobilitat i la cooperació entre centres educatius. En
concret, el projecte que durem a terme es diu ‘Films
that move us’ (Pel·lícules que ens mouen) i treballarem amb instituts de 4 països: Holanda, Dinamarca,
França i Alemanya. Una gran oportunitat d’aprendre,
de viatjar i de conèixer a companys d’altres llocs, els
qui, per descomptat, també visitaran la Canonja.
En aquest sentit, la primera activitat Comenius ha
estat un èxit: el lipdub. Tots els membres de la comunitat educativa han participat en l’enregistrament
d’aquest vídeo ‘sense talls’ que recorre l’institut al
ritme de ‘Live your life de Mika’. Ha estat una gran experiència! Si voleu veure-ho, aquest és l’enllaç: http://
www.youtube.com/watch?v=KxAOML9BFX0.

PREBENJAMÍ MASCULÍ 2006 I 575 m.
1r Sardina Gómez, Hugo COL·LEGI TURÓ
2n Fortuny Ardanuy, Jose Mª COL·LEGI TURÓ
3r Bascuñana Jiménez, Víctor COL·LEGI TURÓ
1r corredor local: Agras González, Luis ESCOLA LA
CANONJA
PREBENJAMÍ FEMENÍ 2006 I 575 m.
1r Rius Pelleja, Agnes CLUB ATLETISME VILA-SECA
2n Montserrat Ruíz, Iria C. GIMNÀSTIC TARRAGONA
3r Salvadó Carbonell, Anna COL·LEGI AURA
1r corredor local: Esteve Soto, Emma ESCOLA LA CANONJA
PREBENJAMÍ MASCULÍ 2007 I 575 m.
1r Sinfreu Niubó, Joan CLUB ATLETISME TARRAGONA
2n Ortíz De Landazuri Ontoso, Unai CLUB ATLETISME
TARRAGONA
3r Ceballos Ruíz, Javier AEE C. SANT PAU APÒSTOL
1r corredor local: Torres Reseco, Jorge ESCOLA LA
CANONJA
PREBENJAMÍ FEMENÍ 2007 I 575 m.
1r Castellví Saiz, Carla AEE C. SANT PAU APOSTOL
2n Almandoz Lorenzo, Leyre COL·LEGI AURA
3r Beltran Saiz, Paula AEE C. SANT PAU APÒSTOL
1r corredor local: Ruíz Gonzalo, Erika ESCOLA LA CANONJA
MINI MASCULÍ 2008 I 300 m.
1r Gotarra Ribes, Enric COL·LEGI AURA
2n Ferran Jiménez, Guillermo AEE C. SANT PAU APÒSTOL
3r Belmonte Fortuny, Joel COL·LEGI AURA
1r corredor local: Veciana Tambo, Dídac ESCOLA LA
CANONJA
MINI FEMENÍ 2008 I 300 m.
1r Pijuan Rovira, Gara C. A.. TORREDEMBARRA
2n Minguet Huguet, Mar AMPA ESCOLA L’ARRABASSADA
3r Gómez Magre, Nuria AMPA ESCOLA PAX
1r corredor local: González Macías, Candela ESCOLA LA
CANONJA

L’Ajuntament de la Canonja també està col·laborant
amb el projecte i en els pròxims mesos s’engegarà un
taller d’edició de vídeo on hi participaran alguns dels
nostres alumnes.
Finalment, el 20 de desembre vam celebrar el dinar
de jubilació de les nostres benvolgudes professores
Fernanda Cuadrado i Maria Español. Un emotiu acte i
homenatge per a dues docents que han treballat durant molts anys a la Canonja. En el dinar, la regidora
d’ensenyament, Mila Carreté, va fer entrega d’una
obra fotogràfica com a obsequi i record del poble.
Institut Collblanc

MINI MASCULÍ 2009 I 225 m.
1r Lorenzo Valldosera, Paco COL·LEGI AURA
2n Flores Piñas, Jeroni CLUB ATLETISME TARRAGONA
3r Segura Martínez, Pol C. MARE NOSTRUM
1r corredor local: Benyakhlef , Mohamed ESCOLA LA
CANONJA
MINI FEMENÍ 2009 I 225 m.
1r Ortega Salla, Jana APA COL·LEGI SAGRAT COR
2n Lucia Roelats, Stella C. GIMNÀSTIC TARRAGONA
3r Nolasco Mestre, Laura AEE C. SANT PAU APÒSTOL
1r corredor local: Rodríguez Reyes, Sara ESCOLA LA
CANONJA
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Nadal celebrat a
l’Escola d’Adults

El passat 19 de desembre, al Centre Cívic, lloc on es desenvolupen els diferents programes formatius
de l’Escola d’Adults municipal, es va celebrar el sopar nadalenc de l’alumnat i la mestra, el qual ja s’ha convertit
en una tradició més en el funcionament de cada curs acadèmic.
Bona part de l’alumnat que participa en els diversos grups (d’Informàtica, de Català, de Formació Instrumental)
va assistir-hi i va compartir una llarga vetllada amenitzada per nadales cantades i instrumentades, i per jocs
de gran grup que van motivar grans riallades i van afavorir el coneixement i les interrelacions entre totes les
persones participants.

Nit màgica al Poble
de la Canonja
Com cada any, el poble de la Canonja espera amb gran alegria la nit més màgica de l’any. Una nit
en la qual tot és possible, una nit en la que la il·lusió
es manifesta en els rostres de moltes persones.
Hi ha un pensament que ens ronda pel cap cada cop
que arriba la nit de Reis, i aquest és: Com poder fer
que aquesta nit sigui inoblidable per a moltes persones, i per a tots nosaltres.
La resposta és: Això no es fa, simplement es viu.
És un projecte en el que participen moltes persones,
tant de dins del poble com de fora d’aquest. Cosa, que
a nosaltres ens encanta, ja que creiem que cada persona aporta un granet de sorra, i aquest és el que fa
que la nit sigui realment especial.
Aquest tipus de festes és el que dóna caràcter i personalitat al nostre poble. Ens dóna caliu i ens fa obrirnos a altres persones, que com nosaltres, també busquen trobar un lloc on sentir-se còmode i acollit. Crec
que el nostre poble ho té això, si més no, les persones
que el formem anem treballant per fer-ho possible.
Per acabar, no oblidar la importància d’un somriure,
que en aquestes èpoques manca a moltes persones.

Els nens i nenes nascuts a la Canonja el
2013 reben el xec nadó
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va oferir una recepció a totes les famílies que es van beneficiar
dels ajuts a la natalitat i a l’adopció que va posar en marxa el consistori l’any passat. En total 32 famílies han
pogut rebre els 150 euros per nen/nena nascut o adoptat durant l’any 2013.
“Es tracta d’una iniciativa municipal que hem impulsat perquè creiem que cal ajudar les famílies. Són temps
molt difícils en què tota ajuda és necessària. Per això, malgrat que som conscients que el xec nadó és només un
detall, creiem que pot ajudar les famílies que han rebut la bona notícia del naixement d’un fill o filla”, comenta
l’alcalde Roc Muñoz.
El govern de la Canonja continuarà amb aquesta línia d’ajuts per enguany.
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Gràcies a l’Ajuntament de la Canonja per la seva
col·laboració i a totes les persones que ho han fet
possible.
Comissió Cavalcada

El Parc de Nadal de la Canonja, organitzat
per la Regidoria de Cultura ha comptat enguany gairebé amb 3.000 usuaris.
Els dies 26, 27 i 28 de desembre, tingué lloc un any
més al poliesportiu de la Canonja el Parc de Nadal,
que es fa de manera ininterrompuda des de l’any
2008. D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Canonja
pretén configurar un punt de trobada on els nois i
noies puguin gaudir d’activitats diferents a les que es
porten a terme al llarg de l’any en un entorn festiu i
divertit.

la Biblioteca Pública, el Club Excursionista, el col·lectiu
de dones, la comissió de la cavalcada, la comissió de
carnaval, els diables de la Canonja, l’escola la Canonja, el grup hípic la Canonja, l’Institut Collblanc i la llar
d’infants Mare de Déu de l’Esperança.
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Sis anys de Parc de Nadal a la Canonja

Cal destacar també la col·laboració de les empreses radicades al nostre poble com ara BASF, Lyondellbasell,
E-on, Clariant, Elix Polymers, Sekisui i Bayer.

La temàtica del parc d’enguany girava a l’entorn del
món de la música i s’han realitzat més de 40 activitats
amb aquest fil conductor que també s’ha tingut en
compte a l’hora de decorar el poliesportiu.
Com a novetat d’enguany cal destacar la major implicació de la Regidoria de Joventut en la preparació
aconseguint d’aquesta manera augmentar la franja
d’edat que s’ha situat fins al voltant dels setze anys.
L’organització tècnica del parc és a càrrec de la Fundació En Xarxa però són moltes les entitats com Acmea, Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, Amics
del cavall de la Canonja, amics dels gegants de l’Orfeó
Canongí, Ampa de l’escola de la Canonja, Beat Dansa,

Pastorets
solidaris
El passat dia 20 de desembre, els nens de
P-2 de la llar d’infants Mare de Déu de l’Esperança
van representar “Els Pastorets” al saló d’actes de
l’Escola La Canonja. A la representació hi vam assistir
unes 300 persones.
Repetint l’experiència de l’any passat, vam dedicar els
Pastorets a la marató i vam recaptar gairebé 300 euros que aniran destinats a la Fundació de la Marató.
Volem agrair l’assistència i col·laboració a totes les
persones que van fer possible que, com cada any, la
representació dels Pastorets fos tot un èxit. Gràcies.

Las Chicas de Oro de nou a dalt
de l’escenari
Un any més, per la Festa Major d’Hivern, el grup de teatre “Las Chicas de Oro” de la Gent Gran Activa de
la Canonja ha estrenat obra. La d’enguany: YAYA FLAUTAS. Una crítica social, de la crisi actual, però plena d’humor
i cançons cantades en directe.
La situació: Una consulta d’un metge d’allò més diversa on s’hi troben una dona desnonada, una noia molt alegre,
un matrimoni no gaire ben avingut, un pensionista aclaparat, un home begut, les dones de la neteja, el zelador,
la infermera, el doctor, el president Obama i els seus guardaespatlles, una “iaia reggae” bastant escandalosa i la
seva néta. No hi faltava ningú, fins i tot hi era el periodista d’aquest butlletí.
Una actuació carregada de crítica, ironia, humor i música, on es tractava la crítica social amb versions de cançons
famoses adaptades per a l’ocasió.
Agraïments per a totes aquelles persones que han fet possible aquesta representació.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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Repassem la Festa Major d’Hivern
Divendres dia 17 de gener, com és habitual, la baixada de carretons va
donar el tret de sortida de la Festa Major d’Hivern. I, tot just acabar, fou el moment
dels versots de diables i del bateig de la Colla infantil dels Diables de la Canonja i la
seva “bèstia de foc”, el mamut Sisquet.

A la tarda, l’original concert “Tres barbuts i un pelat” a càrrec dels alumnes de l’aula
de música tradicional “El Tecler” va deixar pas a l’Antoni, el Benjamí i l’Òscar que
van fer riure i passar una molt bona estona a les més de 300 persones que es van
aplegar al poliesportiu.

Per la nit, el poliesportiu va acollir prop de 300 joves que gaudiren de les versions
musicals de “La Banda del Coche Rojo”.

I arribem al dia central de la festa, Sant Sebastià, amb el corresponent seguici
d’autoritats, missa, processó i sardanes que van donar el relleu festiu a l’Orquestra
Maravella amb el concert de tarda i ball de nit.

L’endemà, dissabte, tant al matí com a la tarda fou moment d’entreteniment i diversió amb el campionat d’scalextric organitzat per la Societat La Nova Amistat i
el torneig escolar de tennis taula que cada any prepara l’Associació esportiva de
l’Institut Collblanc.
A les 7 de la tarda, l’Orfeó es va quedar petit per acollir el musical reivindicatiu
interpretat per “Las Chicas de Oro”. L’orquestra Venus va cloure la festa del dissabte
amb una selecció molt especial de ball.
El Motor Club la Canonja va iniciar els actes festius de diumenge amb l’exhibició de
modelisme naval a la piscina, que va coincidir amb tot un parc infantil instal·lat a
la plaça Ernest Lluch.
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La festa concedí un descans als canongins fins el dissabte 25, que es va celebrar la
inauguració de l’skatepark amb trencada simbòlica d’skates, aperitiu popular, concursos de patinatge i entrega de premis, i que es va allargar des del matí fins al
vespre. I a la nit, amb el suport d’Acmea, els Dj’s Lukas & Fernanda Martins, els joves
van tornar a ser els autèntics protagonistes.
Diumenge 26 de gener, als voltants del Sector Nord es va portar a terme l’exposició
canina i el solidari cros Sant Sebastià de l’Escola la Canonja i el Col·legi Aura, amb
un nou rècord de participació amb gairebé 800 inscrits.
Finalment, l’escudella popular per a prop de 600 comensals va cloure la Festa Major
d’Hivern 2014.

Ac

Finalment i després d’ajornar-se l’acte
inaugural la setmana anterior per culpa de la pluja, el dissabte 25 de gener al migdia, l’skatepark de
la Canonja va quedar inaugurat pel seu alcalde Roc
Muñoz, la directora de BASF a Tarragona, Anne Berg
i una gran multitud de joves skaters i patinadors que
van voler presenciar un dels moments més esperats
per aquest col·lectiu. I és que aquestes són una de les
millors instal·lacions per a la pràctica d’aquest esport
a Catalunya. Concretament l’skatepark de la Canonja,
que es troba situat en terrenys de l’empresa química
BASF, ocupa un gran espai de 900 metres quadrats
destinats al món skater, amb rampes i estructures
metàl·liques.

El projecte ha estat fruit del treball conjunt de les
àrees de Joventut i Urbanisme de l’Ajuntament de la
Canonja, de l’empresa especialitzada Spokoramps i de
Pedro Vidal, que s’ha implicat de valent en aquest
projecte i que ha col·laborat en el disseny per tal que
aquest parc esportiu sigui un espai adequat per als
practicants del poble. Com deia el mateix alcalde en
la inauguració, aquestes instal·lacions han estat possibles gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja amb BASF. “Tot i que al principi no estava gaire convençut amb la idea, les ganes del regidor Paco
Roca i l’empenta d’un skater canongí com Pedro Vidal
em van fer veure la necessitat de construir un espai
per els nostres joves i per a la pràctica d’aquest esport.
Avui em sento més que satisfet del resultat i espero
que ho gaudiu molt i el respecteu”.
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La Canonja inaugura un dels millors skatepark de Catalunya

Abans de la inauguració, el públic va poder gaudir
d’una exhibició de salts dels skaters que ja han provat
les pistes situades davant la Cooperativa Agrícola de la
Canonja, molt a prop de la N-340 i de la BASF.
Sens dubte la intervenció de l’skater Pedro Vidal va
ser una de les més aplaudides. El jove rider va donar
les gràcies a l’Ajuntament, a BASF, als tècnics que han
participat en l’obra i a totes les persones que han
fet possible aquest somni i, finalment, va convidar a
l’alcalde a trencar un skate en lloc de tallar un cinta,
que sap que no li agrada gens.
L’skatepark de la Canonja és considerat un dels millors
de Catalunya i la seva posada en marxa ha estat un
dels actes més destacats de la Festa Major, que va posar el seu punt i final l’endemà de la inauguració amb
el Cros i l’escudella popular.

L’HORARI D’ÚS DE
L’SKATEPARK ÉS EL SEGÜENT:
Del 15 d’octubre al 24 de març:
de 10 del matí a 9 de la nit
Del 25 de març al 14 d’octubre:
de 10 del matí a 11 de la nit
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Carnaval 2014
El primer acte de carnaval consisteix en
l’arribada i pregó de Sa Majestat Carnestoltes que tindrà lloc el diumenge 23 de febrer a les 6 de la tarda.
La sortida del seguici es farà des de l’escola i l’arribada
serà a l’Ajuntament. Enguany com que el motiu del
carnaval és musical es demana a les persones que vinguin a rebre el Carnestoltes amb un instrument musical. Com és habitual, un cop finalitzat el pregó es
repartirà coca amb xocolata amb el tiquet carnaval.

El diumenge 2 de març, la Magnífica Rua de Carnaval
sortirà de l’Avinguda de la Florida a les 5 de la tarda i
arribarà al poliesportiu on es farà l’entrega de premis.
L’Enterrament de la Sardina, tal com mana la tradi-

Dades a tenir en compte
Dimecres 12 de febrer: Reunió de comparses
Diumenge 23 de febrer. Arribada del Carnestoltes
Vine amb un instrument musical de paper.
Portar el tiquet carnaval al berenar de coca amb xocolata.
Dissabte 1 de març. Sopar-pícnic
Preu: 1 €. Al poliesportiu
Per a participar al concurs d’individual i parelles cal
apuntar-se al castell de Masricart fins el dia 28 de
febrer i fer la passarel·la a les 11 de la nit.
Per al premi especial del jurat cal anar disfressat des
de l’arribada fins a l’entrega de premis.
Diumenge 2 de març. Rua de Carnaval
Sortida a les 5 de la tarda amb el recorregut habitual:
Av. La Florida, Raval, Masricart, M. Carrasco i Formiguera, Avinguda Collblanc, Rambla de les Garrigues,
Poliesportiu.

ció, es farà dimarts dia 4 de març i s’iniciarà amb la
vetlla fúnebre de Sa Majestat Carnestoltes a les 6 de
tarda al vestíbul de l’escola. No oblideu l’esquela per a
l’entrepà de sardina.
La processó funerària sortirà a les 7 de l’escola i arribarà a la plaça de Catalunya on es farà la lectura del
testament.

Per altra banda, l’any passat es va posar en marxa
un sopar-pícnic per la vigília de la rua, que enguany
coincideix amb el dissabte 1 de març. En el transcurs
d’aquest sopar es farà el concurs de parelles i individuals. Les disfresses aspirants a premi s’han d’apuntar
prèviament al castell de Masricart fins el dia 28 de
febrer. Tot i així, el jurat atorgarà un guardó especial
entre els assistents al pícnic consistent en un sopar al
restaurant “La Boella” per a dues persones.
Els tiquets del sopar es poden recollir al preu d’un euro
al poliesportiu Josep Canadell i Veciana.
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Dimarts 4 de març. Enterrament de la sardina
L’esquela que es recull a l’escola és necessària per a
recollir l’entrepà a la plaça de Catalunya.
Sortida a les 7 de la tarda de l’escola i anada en processó fins a la plaça de Catalunya.
En el transcurs de l’acte és possible l’ús de material
pirotècnic.
En cas de pluja aquest acte es farà, en el mateix horari, a l’escola.

Dibuixos guanyadors per a la imatge
del Carnaval 2014
El dibuix realitzat per la Samira Zemouri Rus (16 anys)
és el guanyador d’enguany i es converteix en la imatge del cartell del Carnaval de la Canonja.
El de la Laia Fuentes Yepes (10 anys) ha estat el seleccionat entre tots els cartells dels més petits i serà
la imatge del sopar-pícnic i el concurs de parelles i
individuals del dissabte 1 de març.
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Recordeu que els contes són a les cinc de la tarda,
just al sortir de l’escola i havent berenat.

Serà de lliure accés i contindrà fotografies sobre la
seva vida i obra i sobre treballs d’altres artistes relacionats amb l’autor. A més a més, també s’hi podrà
trobar una selecció dels seus llibres.

28a Challenge
Ciclista la Canonja

La participació de la Biblioteca al Parc de
Nadal

Aquest mes de febrer la Challenge, organitzada pel Club Ciclista la Canonja amb la col·laboració
de l’Ajuntament de la Canonja, torna a escalfar el tram
inicial de la temporada ciclista celebrant la seva 28a
edició com la prova ciclista social per etapes més important de les comarques de Tarragona.

Enguany la Biblioteca ha participat en el Parc de Nadal. Hem fet polseres de goma eva i de peces i ens ho
hem passat molt bé. Al nostre estand es podien les novetats editorials infantils, juvenils i per a adults i que
actualment es troben disponibles pel servei de préstec
a la Biblioteca.

Enguany, la cursa es dividirà en dues etapes, el Trofeu Sant Sebastià i el Trofeu d’Hivern, en comptes de
tres. L’entitat organitzadora ha pres la decisió de no
incloure l’etapa del Trofeu La Rambla per a poder-se
cenyir al pressupost més ajustat d’aquesta edició.

Aquí teniu el calendari del Senalló per aquest 2014.

Així doncs, les dues curses que componen la Challenge 2014 es disputaran els dies 15 i 22 de febrer. La
primera, el Trofeu de Sant Sebastià, tindrà la sortida
a les 15 hores des del poliesportiu Josep Canadell i
Veciana i els corredors cobriran una distància de 82,2
quilòmetres, amb el Coll de la Batalla com a principal dificultat, amb el següent recorregut: la Canonja,
Reus, Maspujols, Aleixar, Vilaplana, Coll de la Batalla,
la Selva del Camp, El Morell, Vilallonga del Camp, la
Selva del Camp, Coll de la Batalla, Vilaplana, Aleixar,
Maspujols, Reus, la Canonja.

SENALLÓ DE CONTES 2014
Dimecres 5 de febrer
Dimecres 5 de març
Dimecres 2 d’abril
Dimecres 7 de maig
Dimecres 4 de juny

Espriu, geni literari i inspirador d’art
Amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor,
la Biblioteca li vol retre un petit homenatge dedicantli una mostra bibliogràfica. El proper 14 de febrer la
Biblioteca inaugurarà la mostra “Espriu, geni literari
i inspirador d’art” al vestíbul del Castell de Masricart.

El Trofeu d’Hivern tindrà cita el següent dissabte a la
mateixa hora amb la meta al carrer Raval, davant de
la Societat la Nova Amistat. El recorregut serà de 86,2
La participació de la Biblioteca al Parc de Nadal
quilòmetres, amb el Coll de la Teixeta com a punt més
Enguany la Biblioteca ha participat en el Parc de Nadal. Hem fet polseres de goma eva
i de peces i ens ho hem passat molt bé. Al nostre estand es podien les novetatsalt i amb el següent itinerari: 3 voltes al circuit interureditorials infantils, juvenils i per a adults i que actualment es troben disponibles pel
bà (6 km.) La Canonja, Ctra. Bellisens, A7, seguint per la
servei de préstec a la Biblioteca.
Canonja, Reus, Vinyols i els Arcs, Montbrió del Camp,
Botarell, Riudecanyes, Duesaigües, Coll de la Teixeta,
Els diumenges 9, 16 i 23 de març torna, a la
La màgia envoltarà de nou el nostre poble
les Irles, Riudecols, Reus, la Canonja.
sala de l’Orfeó Canongí, el “Cinema per 1 Euro”.
el primer cap de setmana d’abril. Divendres 4, dissabte
5 i diumenge 6 d’abril estan reservats a la sorpresa, la
Finalment, cal recordar el guanyador de l’última ediEl Patronat de Cultura del Castell de Masricart pretén
il·lusió i l’espectacle.
ció, el corredor sub’23 David Dalmau, de l’equip del
oferir una bona excusa a la gent més petita de la casa
Club Ciclista Campclar (Coluer Bicycles). Dalmau va
per sortir amb la colla i passar una bona estona. Les
A hores d’ara s’està treballant en la programació, però
aconseguir mantenir el mallot groc en una tercera
pel·lícules són aptes per a totes les edats i es fan en
el que sí que es pot avançar des del Patronat de Culetapa, el Trofeu d’Hivern, molt emocionat. Tant, que la
un horari pensat especialment per al públic infantil.
tura és la intenció de seguir la trajectòria d’anys antevictòria final es va decidir per només 15 segons, una
riors mirant d’oferir el màxim de qualitat a preus més
de les diferències més curtes de la història de la ChaEn el moment de tancar l’edició de la revista el proque raonables. Així, en aquesta novena edició també
llenge i amb un recorregut de 70 km que es va haver
grama provisional està configurat per les pel·lícules
hi haurà diferents espectacles gratuïts combinat amb
de modificar degut a les condicions meteorològiques.
“Aviones”, “Monster University” i “El llanero solitario”.
d’altres de preus assequibles.

Cinema per 1 Euro

Totes les sessions es portaran a terme a l’Orfeó Canongí a les 6 de la tarda.

Impossible 2014

Un cop es disposi de la programació definitiva, es podrà consultar a la web de l’Ajuntament.

p àg . 11

ia

Diuen que una fada li va dir un dia a la caputxeta vermella que les petjades d’un camí la portarien al país de la felicitat. La caputxeta les va seguir i
va arribar a un indret fascinant, ple de misteri, fantasia, diversió i amor. Era al país dels contes. Si veniu a la
Biblioteca el primer dimecres de cada mes és possible
que un follet, una velleta o potser un llop fins i tot
us expliquin històries de conte d’aquelles que tant us
agraden.
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El Senalló de Contes 2014
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Pla de millora per les Hortes de la Canonja
Per tal de millorar i potenciar les Hortes de la Canonja, l’Ajuntament de la Canonja ha encarregat a l’empresa INSTA – Serveis jurídics ambientals - les tasques de
redacció del Pla de Gestió i Ordenació d’Usos del darrer espai agrari del municipi.
L’espai de les Hortes actualment ocupa unes 136 hectàrees destinat fonamentalment al cultiu de l’olivera, l’horta
familiar i altres usos minoritaris, tot i
que també hi ha una part que està en
desús o fins i tot abandonada. A més a
més, cal sumar-li una xarxa de camins
que uneixen les Hortes amb el municipi i amb els pobles i ciutats com Vilaseca i Reus.

Per tal de recollir propostes i treballar sobre diferents aspectes relacionats amb
les Hortes, el passat 28 de gener, durant la redacció d’aquest butlletí, es va convocar la primera sessió de participació oberta a tothom. Per l’elaboració d’aquest
Pla de Gestió i d’Ordenació de les Hortes de la Canonja està previst plantejar més
sessions de participació ciutadana.

Les Hortes són un paisatge agrari que
es complementa amb l’espai natural
de la Riera de la Boella i que podria
dotar al municipi d’un espai proper,
accessible i necessari de passeig, lleure i esport. Així doncs, la proposta de
redacció del Pla s’estructurarà en 6
eixos: la revitalització agrària, la reconversió ecològica, l’ús públic i lleure, la custòdia agrària, la participació
ciutadana i la reglamentació de l’espai.

La creació d’ocupació i la
promoció del comerç, reptes
pel 2014
La Regidoria d’Ocupació, aquest darrer any, s’ha marcat l’objectiu de tornar la confiança sobre tot a aquelles persones que per culpa d’aquest profunda crisi
han perdut la seva feina. Fruit d’això s’ha apostat per treballar prioritàriament dues
línies: la primera es va materialitzar en la posada en marxa d’un servei d’orientació
laboral propi, amb l’objectiu de donar servei i assessorament laboral a totes les
persones del municipi que ho sol·licitin. Aquest projecte s’ha vist desenvolupat
amb la creació de la borsa de treball municipal, un servei pensat per a les persones que busquen feina i per a les empreses que necessiten personal. Aquest espai
d’orientació i inserció laboral ha acompanyat aquest 2013 a prop de 150 persones,
tant en l’orientació con l’assessorament per la recerca feina, així com en l’oferiment
i organització de cursos de formació ocupacionals.
De cara a aquest 2014, aquesta regidoria defineix el seu pla estratègic en seguir
treballant per la recerca de feina, sobretot per a aquelles persones que actualment
es troben en risc de vulnerabilitat: aturats majors de 45 anys, joves amb fracàs escolar i, principalment, persones amb nuls ingressos i moltes càrregues familiars. S’ha
prorrogat el programa “Impuls al foment de la contractació i l’emprenedoria”, que
permet la subvenció a les empreses que contractin a persones de la borsa de treball
municipal i incentivar la creació d’empreses i l’emprenedoria al nostre municipi.
Aquesta regidoria continuarà aquest any organitzant cursos de formació ocupacional; hem de ser capaços de millorar les diferents competències professionals dels
nostres veïns i veïnes a l’atur, principalment aquelles persones amb una baixa qualificació professional. Farem molta incidència en els aturats i aturades que tota la
seva trajectòria professional ha estat en el sector de la construcció per a poder oferir
altres sortides laborals. Aquest primer trimestre estem treballant en l’organització
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de cursos relacionats amb la logística a través de dos cursos de carretons elevadors,
cursos de manipuladors d’aliments i cursos per a la millora de les competències
lingüístiques d’anglès i rus.
Tampoc oblidem la promoció econòmica. Aquest 2014 s’ha d’aprofitar i donar una
empenta perquè l’actual teixit comercial i empresarial del municipi es pugui consolidar en la constitució d’una associació de botiguers i petits empresaris de la Canonja.
L’objectiu és potenciar la força comercial dels establiments que es vulguin associar
mitjançant l’organització de campanyes comunes, s’ha d’evitar fugues de compra
cap a altres municipis i s’han de captar clients de l’àrea d’influència més propera.
Aquesta regidoria ofereix el seu suport perquè el teixit comercial pugui disposar
de cursos i conferències. Posarem al seu abast els recursos tècnics necessaris per
l’assessorament, la identificació comercial i
la realització de campanyes promocionals.
Volem que el comerç participi amb
l’ajuntament en els temes que afecten a
l’activitat comercial, hem de fer pinya i tots
junts hem d’empènyer en la mateixa direcció, que no és un altre que fer poble.
Els que assumim tasques de govern en
l’àmbit local, hem de treballar aquest any per
tornar la confiança a tots els ciutadans del
municipi de la Canonja. El nostre municipi
ha de ser capaç de transformar les amenaces
en fortaleses. La nostra ubicació estratègica
dins d’un gran nucli industrial químic ens
ha de permetre trobar oportunitats que ens
facilitin una ràpida recuperació econòmica.

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de l’àrea d’Ocupació i Promoció
econòmica
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Tallers d’estimulació cognitiva
La regidoria d’Acció social i Ciutadania de
l’Ajuntament de la Canonja ha posat en marxa aquest
mes de gener un nou programa dirigit a persones majors de 60 anys i que es troben en situació de jubilació.
L’activitat durarà fins el mes d’abril i es composa de
12 sessions d’un primer nivell de Tallers d’Estimulació
Cognitiva.
El programa persegueix objectius principals com són:
-Retardar el deteriorament cognitiu.
-Restaurar les habilitats cognitives en desús (atenció,
memòria, concentració, percepció, etc)
-Aplicar tècniques i estratègies adequades per mantenir la memòria.
-Potenciar l’autoestima i la motivació personal.

tendre la necessitat d’entrenar-nos i estimular el nostre cervell, buscant certes garanties d’un envelliment
més saludable.
S’ha demostrat que les persones que s’han mantingut intel·lectualment actives, el procés de deteriorament cognitiu associat a l’edat que presenten és més
lent. Així, molts estudis i experiències dutes a terme
a diferents poblacions, demostren l’eficàcia d’una intervenció continuada pel seu caràcter preventiu i de
manteniment.

d’utilitzar-lo, s’atrofia. Ens basem en aquesta premissa
per a donar fonament a l’objectiu d’aquest projecte:
mantenir unes funcions cognitives i un intel·lecte en
bones condicions.
Tot això és motiu suficient com per que l’Ajuntament
de la Canonja hagi decidit fer una important aposta
per les polítiques socials i de l’atenció a la salut destinat als ciutadans empadronats al municipi i decideixi
posar en marxa programes de conscienciació per a la
cura del cos i de la ment.

El cervell si no l’utilitzem, s’atrofia com qualsevol
múscul. El cervell es desenvolupa i funciona en funció de l’entrenament que rep, per a això, si deixem

Yolanda Almagro Cardenete
Doctora en Psicologia per la Universitat Rovira i
Virgili
Professora de Psicologia en la URV

un documental audiovisual sobre les activitats que es
realitzen al centre. Tot seguit les assistents van poder gaudir d’una visita guiada per les instal·lacions
per entendre el procés de creació de l’enquadernació,
des de que es talla el paper fins que es du a terme
l’estampació, passant pels processos de cosit, encolat,
etc.

Finalitzat el recorregut, la Gent Gran va poder realitzar
un taller d’enquadernació i cadascú es va crear una
llibreta personalitzada amb nom i cognoms, aprenent
a enquadernar de manera ràpida i senzilla.

Però també, de forma secundària, es treballen aspectes
rellevants en el col·lectiu de la gent gran com:
-Mantenir l’autonomia personal
-Millorar les relacions socials i el control emocional
-Optimitzar la qualitat de vida
Durant les sessions es presenten, dialogant, aquells
aspectes més importants del funcionament de la memòria i d’altres processos com l’atenció, la memòria,
el llenguatge, etc. Es tracta de aprendre i practicar
diferents estratègies de memòria per evitar al màxim
els oblits quotidians més freqüents: oblidar-se on s’ha
posat alguna cosa, oblit de noms, comprensió i record
de textos, etc.
Les condicions de vida de les persones han millorat i,
com a conseqüència, l’esperança de vida augmenta
cada vegada més. Ja que el nostre cervell viu molt més
temps que anys enrere, hi ha més probabilitat de que
les funcions cognitives es deteriorin d’una manera més
accentuada. Aquest motiu ja és suficient com per en-

El taller de
manualitats de la
Gent Gran visita la
Fundació Topromi
En el marc de les activitats de Gent Gran
Activa, el grup del taller de manualitats va visitar, el
dia 2 de desembre, la Fundació Topromi per conèixer
de primera mà tant la seva història, com les seves
instal·lacions i les feines que s’hi realitzen.
Com a introducció, la directora de la Fundació, Mª Paz
Baena, va fer l’explicació de la història i l’actualitat
de Topromi que, posteriorment, va acompanyar amb

Volem agrair a tot el personal de la Fundació, i en especial a Mª Paz Baena, la seva acollida i entusiasme.
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Salvador Ferré Budesca

Cop d’estat als ajuntaments
El passat 30 de desembre el BOE va
publicar la “Ley de racionalización y sostenibilidad de
la administración local”, aquesta norma pensada per a
controlar la despesa dels municipis afectarà de manera
substancial les competències i la gestió dels ajuntaments,
sobretot dels de menys de 20.000 habitants (més del
90% dels municipis espanyols).
Amb l’excusa de la sostenibilitat i l’estabilitat
pressupostària elimina competències municipals com

sanitat, educació i serveis socials, entre altres, que es
consideren com a “no pròpies” i obliga a que moltes
d’aquestes siguin prestades per altres organismes
supramunicipals com la diputació provincial, això
comportarà una reducció dels serveis que reben els
ciutadans i ciutadanes, que en tindran menys en
quantitat i qualitat perquè un factor clau és la proximitat,
i qui millor que els propis ajuntaments per conèixer les
necessitats dels seus ciutadans.
També suposa una discriminació dels ciutadans en funció
del municipi on viuen, especialment els de menys de
20.000 habitants, que veuran dràsticament reduïdes
les seves competències. Aquests deixaran de tenir la
responsabilitat de la recollida i la gestió dels residus
urbans (escombraries), la pavimentació i neteja dels
carrers i l’enllumenat públic, unes competències fins ara
considerades bàsiques i que representen la gran majoria
de les preocupacions i queixes dels veïns, amb la nova
normativa es traspassa la responsabilitat d’aquests temes
a les diputacions provincials per a que els gestionin
directament o a través de consorcis, mancomunitats o
altres formes de gestió compartida. Unes diputacions que
no estan de cap manera preparades per assumir aquest
increment de tasques i a les que el ciutadà, quan hi
vulgui d’adreçar les seves demandes, trobarà allunyades i

realitat econòmica i social i les inversions són moderades
i es tenen en compte els ajuts socials i l’ocupació.
Cori Roca Vila

2014: N’esperem molt!!

El 2014 també serà un any amb un horitzó ple de grans
projectes en l’àmbit polític:
En aquest full de ruta hi ha la celebració de la consulta:
els catalans podrem exercir el nostre dret a decidir. El 9 de
novembre a les urnes podrem expressar quin futur volem
per a Catalunya. Serà un camí llarg i complicat, no ens
ho posen fàcil ni els mateixos partits de l’àmbit català i
que temps endarrere sí que demanaven que Catalunya
pogués decidir el seu futur.

gestionades per uns administradors que, a diferència dels
electes del seu municipi, no ha elegit de manera directa.
En definitiva, aquesta llei és un atemptat contra
l’autonomia local, recollida en la mateixa Constitució i
minimitza el paper dels municipis que haurien de ser el pal
de paller de l’administració local. És una norma que s’ha
redactat amb la única voluntat de satisfer les demandes
i les imposicions de compliment dels objectius de deute i
dèficit públic i que serà de complicada posada en marxa
per part dels ajuntaments i les diputacions degut a les
seves indefinicions i fins i tot contradiccions que faran
que el mateix Ministeri d’Hisenda i Administracions
Territorials acabin dictant de manera unilateral els
criteris per aplicar-la.
Paral·lelament el govern de la Generalitat ha enviat al
Parlament la llei catalana de governs locals, que pretén
blindar el funcionament del món municipal català davant
de la reforma impulsada pel govern espanyol i que va
superar al novembre el primer tràmit parlamentari, amb
el rebuig de tots els grups de l’oposició excepte ERC i que
pot generar més dificultats si es tramita sense consens.
És per això que els socialistes creiem que cal una gran
coalició amb la ciutadania per derogar la llei local
espanyola i per consensuar una bona llei local catalana.

Nous Catalans i d’altres, que amb arguments sòlids
donen suport i ajuden a que moltes persones se n’adonin
que Catalunya té dret a decidir, sense límits el seu futur.
Que necessitem que Catalunya tingui un Estat propi
que ens garanteixi la pervivència com a nació i la
viabilitat com a societat, avui amenaçades. Amb un
progrés econòmic i un creixement sustentat en unes
bases sòlides i una economia productiva. I que serà la
garantia del benestar col·lectiu i la justícia social. I hem
de caminar cap a la igualtat d’oportunitats per a tothom
i oportunitats de progrés personal: cohesió social.

Ha començat un any del que tots esperem
molt: volem que sigui l’any que comenci la recuperació
econòmica, volem ser optimistes i donat que les dades de
l’atur van reduint-se (encara que sigui lentament), que el
Govern de la Generalitat podrà aprovar uns pressupostos
que no incorporaran noves retallades i amb els que la
despesa social té un lloc prioritari.

El camí ideal seria que una gran majoria dels representants
parlamentaris demanessin al Govern central que ens
sigui transferit el dret per poder fer una consulta. Però
aquesta majoria l’hem de aconseguir a nivell civil, no
podem aturar el procés. Tots i totes els que el dia 11 de
setembre vam sortir al carrer vam traslladar al Govern i
a les institucions que van davant del procés, el desig de
continuar fins al final, “no hi ha marxa enrere”.

D’aquesta mateixa manera a la Canonja el nostre partit ha
donat suport al pressupost perquè veiem que s’ajusta a la

La societat civil és la que va començar a obrir els ulls i a
dir prou, i només cal veure les iniciatives com la Fundació

Estem a disposició de tots els canongins i canongines que
vulguin apropar-se a nosaltres amb dubtes i preguntes
en relació a la convocatòria de la consulta del 9 de
novembre d’enguany.

se ha llevado, pero también con el respeto siempre
expectante que provoca un año nuevo, este 2014 que ya
vivimos.

esperanza en un futuro mejor. Las personas, seamos del
color que seamos, cultura, creencias, etc., somos lo más
importante.

De este debate sin duda surge una reflexión: hay que
centrarse en lo que verdaderamente importa. Y esto,
ahora, nos plantea dos pilares donde sustentarnos en el
nuevo tiempo que os digo, en el ahora:

Os deseo que este año 2014 sea diferente, maduro, un año
de sabias decisiones, donde reine el buen hacer por parte
de todos, que sea un año justo, en el que prime el respeto.
Por lo demás, seguir trabajando para conseguir nuestro
bienestar y que seamos felices con todos los nuestros. Y
si hemos tenido pérdidas en este tiempo, también, pues
nos aferramos a la esperanza del reencuentro.

Mª Encarnación Quílez
Valdelvira

Lo que verdaderamente importa
El año que hemos cerrado ha sido,
personalmente, un año duro. Por un momento me he
encontrado en una situación delicada, ante la disyuntiva
de no querer cerrar este espacio de tiempo por lo que
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El primero de ellos es LA PAZ. Trabajemos y busquemos
la paz entre nosotros, con nuestro cónyuge, nuestros
hijos, familiares, amigos, en nuestro pueblo, en nuestro
país. Hagámoslo a todas las escalas y sabiendo que los
conflictos se resuelven siempre encontrándose en la
mitad del camino y sin dejar pasar demasiado tiempo.
Sacrificando y con voluntad.
Y en segundo lugar es la necesidad de NO TENER MIEDO.
Tenemos que ser fuertes ante las adversidades, debemos
reponernos y seguir hacia delante sabiendo que todo
es temporal, pasajero. Todo menos nosotros. Y también
siendo conscientes que debemos ir poniendo nuestra

És per aconseguir tot això que ens hem de posar a
treballar per ser una gran majoria també al nostre poble,
a la Canonja i volem fer arribar el missatge que un
dels pilars de la democràcia és el dret a poder realitzar
referèndums on es reflecteixin els desitjos dels pobles
sobirans.

Nos estamos ocupando de la Canonja y por ello desde
este espacio sigo haciendo un llamado a que nos ayudéis
con vuestras ideas y sugerencias, explicándonos las
necesidades y los proyectos. Vamos a marcarnos líneas
para activar la vida en nuestro pueblo, la convivencia, el
comercio, la ayuda social y el ocio, con una consigna muy
importante: que nadie en la Canonja se encuentre solo o
desamparado. Aquí estamos, venid y hacernos saber lo
que os preocupa. ¡Feliz año 2014!
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Senalló de Contes. “El pot
dels bons moments” amb
Imma Pujol
Dia: 5 de febrer
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Inauguració “Espriu, geni
literari i inspirador d’art”
Dia: 14 de febrer
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca Pública de la Canonja
La mostra es podrà veure dins l’horari d’obertura
del Castell de Masricart

XXVIII Challenge Ciclista.
Trofeu Sant Sebastià
Dia: 15 de febrer
Meta: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Hora: 3 de la tarda
Organitza: Club Ciclista la Canonja

XXVIII Challenge
Trofeu d’Hivern

Ciclista.

Dia: 22 de febrer
Meta: Casal social Nova Amistat
Hora: 3 de la tarda
Organitza: Club Ciclista la Canonja

Arribada del Carnestoltes
Dia: 23 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sortida des de l’escola i arribada a
l’Ajuntament

Sopar pícnic de Carnaval i
concurs de disfresses individuals i per parelles
Dia: 1 de març
Hora: Sopar a les 9 del vespre. Concurs a les 11
de la nit
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Rua de Carnaval
Dia: 2 de març
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sortida de l’av. de la Florida i arribada al
Poliesportiu

Vetlla fúnebre de S. M.
Carnestoltes i Enterrament de
la Sardina
Dia: 4 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Escola la Canonja
A les 7 de la tarda sortida cap a la plaça de Catalunya per a la Lectura del Testament i l’Enterrament
de la Sardina

Senalló de Contes amb Carme
González
Dia: 5 de març
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Sortida a Sant Martí de Tous
pel Dia de la Dona Treballadora
Dia: 8 de març
Hora: 8 del matí
Lloc de sortida: Parada d’autobús del carrer Rec de
Bardina
Preu: 35€ sòcies i 37€ no sòcies. Inclou autocar,
dinar i visita guiada
Per apuntar-se: 26 de febrer de 10 a 11 del matí al
Centre Cívic
Organitza: Col·lectiu de Dones de la Canonja

Cinema per 1 euro. Monsters
University (versió en castellà)
Dia: 9 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart

Cinema per 1 euro. Avions
(versió en català)
Dia: 16 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart

Cinema per 1 euro. El llanero
solitario (versió en castellà)
Dia: 23 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart

Senalló de Contes amb Blanca
Solé
Dia: 2 d’abril
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública de la Canonja

Jornades de Màgia Impossible
Dies: 4, 5 i 6 d’abril

Esquiada Jove 2014
Dies: 21, 22 i 23 de març
Per més informació i inscripcions us podeu dirigir al PIJ (Punt d’Informació Juvenil)
Organitza: Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de la Canonja i Club Excursionista La Canonja

Programació provisional
Impossible 2014
Dies 4, 5 i 6 d’abril
Amb mags de nivell internacional com el
francès Yurgen amb el seu premiat número “Mr. Drink”, la maga Silvana, Premi
Mundial de Màgia a la originalitat, grans
il·lusions, màgics xarlatans, bojos científics...
Artistes reconeguts arreu com el multicòmic Marcel Gros amb el seu espectacle
“La gran A...ventura”, indicat per a tots
els públics, tan grans com petits!!!
I una cercavila increïble amb “La Gran Família”, bé, més que gran, gegant!!!!
I tot, a preus més que populars.
No us perdeu la propera revista amb tota
la informació posada al dia i màgiques
sorpreses.

Comencen les obres de
remodelació del carrer de
les Garrigues
La primera setmana de febrer
s’iniciaran les obres al carrer de les Garrigues. Es farà el carrer nou, paviments
i serveis, es convertirà a plataforma única, voreres i calçada al mateix nivell. Està
previst que les obres durin quatre setmanes, aproximadament.
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