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 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: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissab-
tes al matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes 
de 15.30 a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i maquillat-
ge per bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 
13 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

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 d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 
15.30 a 22.h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la pista 
està oberta de 10 a 13 i de 16 a 22 h. Dissabtes de 10 a 13 h 
i de 16 a 22 h. Diumenges de 10 a 13 h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13 h i tardes de 15.30 a 22 h. 
Dissabtes: matins de 10 a 13 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 13 h.
poliesportiu@lacanonja.cat

GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)

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.
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.
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.

Serveis de l’Ajuntament

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 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torrefor-
ta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres, 
dissabtes i vigílies de festius)

Més informació a: 
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Autobusos de Tarragona

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

Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a 
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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

Se
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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

Telèfons d’interès

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.
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 Una bona formació significa una bona 
oportunitat per incrementar l’ocupabilitat de les per-
sones que cerquen feina. En un moment en que l’atur 
és un dels principals problemes que afecten a la so-
cietat, cal buscar solucions per sortir d’aquest pou i 
aconseguir revitalitzar l’ocupació. Com? fomentant la 
formació i reorientant a les persones que estan sense 
feina. 

Des de l’ajuntament hem apostat sempre per 
l’ocupació i en temps difícils com són els actuals es-
tem buscant noves accions per reduir l’atur a la Ca-
nonja. Una d’aquestes accions va ser la incorporació 
d’una tècnica en ocupació i orientació que des de 
l’ajuntament està incentivant la contractació i dina-
mitzant a les persones que busquen feina.

Una altra de les accions que ha començat a treballar la 
regidoria d’ocupació és la formació. Una de les mane-
res de rebaixar l’atur al nostre poble és formant i pre-
parant a les persones per les noves ocupacions, tenint 
en compte que molts dels aturats actuals treballaven 
en un dels sectors més perjudicats per la crisi econò-
mica com és la construcció i que ara s’han de reinven-
tar. Doncs per reinventar-se cal formar-se i aprendre 
nous oficis i noves feines.

Els cursos de formació ocupacionals, tenen l’objectiu 
de dotar de coneixements professionals i transversals 
a les persones desocupades, dins d’un context laboral 
específic, per tal de potenciar la inserció en un mercat 
laboral molt competitiu.

Per aquest mes d’abril, la regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica ha engegat dos cursos de formació, 
totalment gratuïts, adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur que volen preparar-se per accedir 
a una feina o promocionar-se en un lloc de treball. 

Els cursos que s’ofereixen són de conductor de carretó elevador i de manipulació d’aliments. La finalitat és 
millorar la capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de noves competències 
professionals. 

Un altre front que estem treballant és el dels joves. Han de veure la necessitat de formar-se pensant en un 
futur laboral molt competitiu i aprofitar com a una oportunitat laboral la localització de la Canonja dins del 
polígon químic.

Des de l’Ajuntament seguirem treballant en aquesta línia i apostant per la formació com a eina imprescin-
dible per aconseguir un alt índex d’ocupabilitat dels canongins.

Formar-se, 
una necessitat per trobar 

feina

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Actualitat

Serà notícia

En bloc

Portaveus municipals

Agenda
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10,11 i 12

13

14

15
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 Bertschi inaugura la primera terminal in-
termodal amb ample europeu a les instal·lacions de 
Bayer a la Canonja. La terminal, que ofereix servei 
logístic i de transport especialitzat a totes les em-
preses químiques del polígon, permetrà el trasllat de 
mercaderies fins a Barcelona o Portbou, on es farà el 
canvi a l’ample internacional. Les noves instal·lacions, 
de 18.000 metres quadrats i adaptades per a trens de 
500 metres, han suposat una inversió de 3 milions 

Inaugurada la primera terminal 
intermodal amb ample europeu al 

polígon químic de la Canonja
d’euros i estan adaptades per a trens de 500 metres, 
amb doble ample de via, l’ibèric i l’internacional, per 
quan arribi el tercer carril que connecti Tarragona amb 
Europa.

L’alcalde de la Canonja va encapçalar l’acte 
d’inauguració de la terminal acompanyat per José 
Llorca, Presidente de Puertos del Estado y Ricard Font 
i Hereu, Secretari de Territori i Mobilitat de la Genera-
litat de Catalunya, entre altres autoritats. Roc Muñoz, 
va destacar en el seu discurs que “per a les comarques 
de Tarragona, pel port i per a tota la industria petroquí-
mica és molt necessari que es posi en funcionament el 
tercer fil. El Govern i la indústria haurien d’apostar per 
això.” L’alcalde també va senyalar la importància d’una 
inversió d’aquest tipus per al municipi de la Canonja i 
per a tota la indústria de Taragona.

La nova terminal respon a un projecte que es va iniciar 
fa aproximadament 5 anys de la mà de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i per la qual 
han apostat totes les empreses del polígon químic de 
Tarragona. La proximitat de les instal·lacions de Ba-
yer MaterialScience a la via que connecta Barcelona 
i València i l’existència d’un apartador va ser un dels 
factors claus per escollir aquesta ubicació.

Curs d’informàtica a 
l’Escola d’Adults

 Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de 
la Canonja mitjançant l’Escola d’Adults, ha ofert a la 
seva població la possibilitat d’iniciar-se en l’ús de les 
tecnologies digitals engegant un curs de formació bàsica 
en informàtica. El curs, que ha començat el 4 de febrer, 
s’adreça a aquelles persones interessades a adquirir les 
destresses necessàries per fer funcionar l’ordinador i 
conèixer algunes prestacions bàsiques de la informàtica.

El sistema operatiu, el processador de textos, Internet i 
correu electrònic seran els continguts de l’esmentat curs; 
tot i que prèviament, s’hauran d’assolir les destresses 
necessàries per fer funcionar l’ordinador (manipulació 
del ratolí i utilització de les funcions bàsiques del 
teclat...).

El curs és de 84 hores, distribuïdes en sessions matinals 
d’1h 30’, tres dies a la setmana, a l’aula de l’Escola 
d’Adults del Centre Cívic i hi participen 9 alumnes.

 Aquest any hem celebrat les “XVIII Jornades Culturals”, i com que 
hem complert la majoria d’edat hem sortit al carrer a celebrar el “Dia Esco-
lar de la no-violència i la Pau” amb una gran pancarta al capdavant que hi 
deia “CAMINEM PER LA PAU”.

Aquest lema va ser el tema principal de totes les activitats que vam portar 
a terme durant els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer.

Les activitats que hem realitzat han estat diverses, segons l’edat i a tall 
d’exemple, els nens i nenes d’Educació Infantil han treballat el conte “Els 
nens no volen la guerra”, els alumnes de Cicle Inicial han pintat un mural 
al pati de l’Escola, els de Cicle Mitjà van fer un cinefòrum sobre el valor 
de l’amistat i finalment els alumnes de Cicle Superior van assistir a una 
xerrada amb el jutge de Pau de la Canonja, Sr. Sebastià Olivé.

L’escola La Canonja camina per la pau

Sense gairebé temps de descansar, a la setmana següent vam celebrar el 
tradicional carnaval, que aquest any estava dedicat a les fruites i verdures, 
sense perdre de vista els senyals de trànsit que va proposar l’Ajuntament.

El dijous Gras el vam celebrar a diferents indrets del poble.

El divendres vam rebre la visita del Carnestoltes que anava disfressat de 
Guàrdia Municipal. Vam anar a ritme de batucada fins la pista on els alum-
nes de 6è van llegir el pregó de l’escola i tot seguit vam ballar per acabar 
la festa.

I per últim, es va obrir el període de preinscripció per al curs 2013-2014 de 
l’11 al 22 de març. Amb un cens que ens permetrà mantenir la tercera línia 
a P3. 

Escola La Canonja
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 Més de 300 persones van presentar la 
sol·licitud per optar a les cinc places del cos de la 
Guàrdia de Municipal de la Canonja. En total s’han fet 
cinc proves, una de català, una teòrica, un cas pràc-
tic, una física i una entrevista personal. En uns dies 
es faran públics els resultats i el nom de les persones 
que han obtingut més puntuació per ocupar les places. 
S’espera que a finals d’abril entri en funcionament el 
cos de seguretat de la Canonja, que de moment con-
viurà amb la Guàrdia Urbana de Tarragona durant uns 
dies.

 El Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart ha organitzat un any més el cicle de ci-
nema per 1 Euro que s’ha portat a terme a l’Orfeó 
Canongí els diumenges 10, 17 i 24 de març.

El nombre d’assistents ha augmentat respecte l’any 
passat i en el total dels tres dies han gaudit de les 
pel·lícules un total de 360 espectadors, en la seva 
majoria nens i nenes ja que la programació estava 
especialment dedicada al públic infantil i familiar.

312 candidats 
per cobrir les 5 

places del cos de 
seguretat

Cinema per 1 €

 El dia 7 de març, vigília del dia de la Dona, 
la regidoria d’Acció Social i Ciutadania va celebrar 
un cine-fòrum en el marc de les activitats de Gent 
Gran Activa. Es va projectar la pel·lícula de Philippe 
Le Guay “Las chicas de la sexta planta”, amb l’actor 
Fabrice Luchini i les actrius Natalia Verbeke, Car-
men Maura, Lola Dueñas i Sandrine Kiberlain. Una 
comèdia que narra la història d’un grup de dones 
espanyoles que, als anys seixanta, emigren a França i 
treballen de criades a cases de famílies acomodades. 

Després de la projecció la psicòloga Olga Griñó va 
dinamitzar un col·loqui dinàmic i participatiu perquè 
tots els assistents compartissin les seves opinions 
sobre la pel·lícula i els temes que s’hi tractaven.

Cine-fòrum de Gent 
Gran Activa 

 

 Més de 30 persones van gaudir de la III Esquiada Canongina organitzada pel Club Excursionista de 
la Canonja amb la col·laboració de la regidoria de Joventut. Va ser un cap de setmana acompanyat de bona 
neu, moltes rialles i, fins i tot, de personatges espontanis com el “Ratatuille”, que marcarà un abans i un des-
prés a les esquiades joves.

Un any més el Club Excursionista s’ha adaptat al nivell dels participants, i ha impartit classes d’esquí per als 
novells, per als que ja han estat iniciats en l’esquí i també classes de perfeccionament sobre neu verge per als 
més experts.

 Durant l’elaboració d’aquesta re-
vista se celebrava, per 33è any consecutiu, el 
Torneig de Futbol Base Sant Sebastià. El tor-
neig, organitzat pel C.F. Canonja i l’Escola de 
Futbol Base Sant Sebastià, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la Canonja, es va disputar 
del 27 al 31 de març, posant el punt final amb 
l’entrega de premis el Diumenge de Pasqua, al 
migdia.

En cada edició d’aquest torneig es destaca el 
bon ambient i l’esperit de germanor de tots els 
participants, que provenen de diferents indrets 
de Catalunya i, fins i tot, de la resta d’Espanya.

III esquiada canongina 33 anys 
de Futbol

Base
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 El passat diumenge 10 de març, es va realitzar la primera Barretina Fest al Sector Nord. Aquesta 
festa va consistir en una calçotada popular. La sobretaula es va animar amb   l’Orquestra Periquín y los casti-
gados, un grup format majoritàriament per joves de la Canonja.

Unes 130 persones es van posar la barretina i es van menjar vora 3.000 calçots.

La regidoria de Joventut, l’associació de 
veïns del Sector Nord i ACMEA s’uneixen 

per celebrar la Barretina Fest
 Com cada any, a la llar d’infants Mare 
de Déu de l’Esperança es va celebrar el Carnaval. 
Vam dedicar tota la setmana a treballar diferents 
aspectes d’aquesta festa. Entre altres activitats, di-
lluns vam acompanyar Sa Majestat el Carnestoltes 
a l’escola La Canonja portant, tal com s’havia de-
manat, un senyal de trànsit (un semàfor) que prè-
viament havíem fet a la llar. Dimecres vam fer una 
festa de disfresses, cadascú va portar la disfressa 
que més li agradava de casa seva. 

Per finalitzar la setmana, divendres vam sortir al 
carrer disfressats amb les disfresses fetes a la llar. 
Aquest any anàvem de selva i hi havia girafes, 
lleons, micos, elefants.... i per la tarda nens i pares 
vam berenar coca i xocolata al pati . Ens ho vam 
passar molt bé. VISCA EL CARNAVAL!!!!!!

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança

El Carnaval a 
la Llar d’Infants

 L’èxit de participació és un dels elements més destacables que es poden esmentar de les festes de 
Carnaval que es van celebrar a la Canonja entre el 3 i el 12 de febrer.

L’acte central continua sent la rua que se celebra el diumenge de Carnaval, amb la desfilada d’11 comparses 
i gairebé 500 participants. El jurat de la rua de Carnaval va atorgar el primer premi a la colla Picarols amb la 
disfressa d’aus exòtiques.

El Carnaval canongí, una 
festa per a tothom
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El Carnaval a 
la Llar d’Infants

Ara toca2013, nou cartipàs de l’ajuntament de la Canonja

 Lucía López Cerdán és la nova regidora de 
l’Ajuntament de la Canonja. Va prendre possessió del 
càrrec fa unes setmanes i des d’aleshores ocupa l’àrea 
de Joventut. És la regidora més jove que ha passat 
per aquest consistori i té moltes ganes de treballar pel 
jovent del nostre poble.

Què representa per una persona tant jove ocupar 
un càrrec polític en aquests moments?
És una gran responsabilitat. Fins que no hi estàs ficada 
no saps els moviments i la importància que té el fer 
qualsevol cosa. La situació actual és difícil en molts 
àmbits de la vida, però crec que ens toca afrontar-ho 
a nosaltres, als joves. Plantar cara, ser forts i lluitar 
pels objectius que ens marquem en aquesta vida, hem 
de renovar cares i sanejar la situació actual.

Quina és la seva àrea dins l’ajuntament?
He agafat les tasques de joventut. Aquesta regidoria 
té grans projectes i moltes coses a oferir a la gent jove 
del nostre poble. Abans d’entrar-hi dins, pensava que 
no seria tan enriquidora i que no afectaria a altres 
àrees com les que toca joventut. 

 L’any 2013 va començar amb novetats i canvis en el cartipàs de l’ajuntament, principalment provocats per la renúncia al càrrec del regidor i primer tinent 
d’alcalde, Juan Antonio Ruiz Gila, que va haver de deixar la seva tasca per motius laborals. Amb la seva marxa, Lucía López Cerdán va entrar a formar part de l’ajuntament 
de la Canonja i actualment regeix l’àrea de Joventut.

El nomenament es va celebrar en el ple del passat 31 de gener, on també es van efectuar els nomenaments dels membres de la Junta de Govern i dels tinents d’alcalde 
i es van conferir les delegacions específiques de les àrees de l’Ajuntament de la Canonja. 

El cartipàs actual de l’ajuntament de la Canonja està constituït de la següent manera:

· Sr. Salvador Ferré Budesca.
· Sra. Milagrosa Carreté Grogués.
· Sr. Francisco Domínguez Sánchez.
· Sr. Francesc Roca Gutiérrez.

ROC MUÑOZ MARTÍNEZ
Alcalde

Àrea d’Urbanisme i 
Llicències i àrea de Relacions 
institucionals 

    

    

 

Quins són els reptes que s’ha fixat per aquesta 
legislatura?
Sobretot, que la influència d’aquesta àrea sigui molt 
important a la Canonja. Que els joves surtin al carrer 
per fer, escoltar, sentir coses noves, i que siguin un 
partícip important. M’agradaria veure com la gent en 
general i els joves en particular s’impliquen més en 
tot el que fem.

Quina és la funció del PIJ i com ha estat la seva 
evolució a la Canonja?
El Punt d’Informació Juvenil, és un espai dedicat als 
joves del municipi. Es fan activitats diverses i està 
obert de dimarts a divendres. El que intentem és que 
el PIJ sigui un punt de reunió d’amics i amigues, i que 
allà puguin passar l’estona divertint-se i coneixent a 
gent nova. També tractem de dinamitzar l’espai i in-
tentar que es participi en les activitats que fa el poble. 
Que els nostres joves s’involucrin és molt important 
per portar el PIJ endavant. La seva evolució en pocs 
anys ha estat molt positiva, tenim un gran espai al ca-
rrer Raval número 25. Poc a poc esperem que aquest 
espai els nois i noies el sentin com alguna cosa més 
que diversió. Tenim la previsió de decorar l’espai jove 

“M’agradaria aconseguir més implicació dels joves”

i fer la programació d’activitats diàries marcades per 
un calendari, entre d’altres coses. 

Quina és la resposta dels joves als actes que 
s’organitzen a la Canonja?
Tenim un grup de voluntariat que ha funcionat sem-
pre molt bé, ara per ara necessitem una empenta per 
a que vagin les coses com volem. Hi ha actes que 
encara no s’han promocionat molt, i hem d’intentar 
que tota la informació arribi a totes les persones in-
teressades. Sabem que som un municipi petit, però 
que amb l’esforç de tots aconseguirem que les acti-
vitats tinguin un gran volum de participació.

Quin missatge els hi donaria als joves de cara 
a aquest desengany que es viu actualment en 
front la política, la feina i la vida en general?
La vida no és fàcil, però és molt més fàcil tirar la 
tovallola aviat. Això hem d’evitar-ho i lluitar per tot. 
Ens hem d’aixecar cada dia i moure’ns, no ens podem 
quedar sense fer res. Aquesta etapa és costosa però 
els hi vull transmetre que hem d’arriscar-nos, lluitar i 
tirar endavant, ser forts és molt important i sobretot 
mai perdre l’esperança. 

Membres de la Junta 
de Govern local:

SALVADOR FERRÉ
BUDESCA 
Primer tinent d’alcalde

Àrea de Participació
ciutadana, àrea d’Hisenda, 
àrea de Cultura i àrea de 
Comunicació social

MILA CARRETÉ GROGUÉS
Segona tinent d’alcalde
   
Àrea d’Ensenyament 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ
Tercer tinent d’alcalde
        
Àrea de Seguretat ciutadana, 
àrea de Protecció civil i àrea 
de Serveis públics 

FRANCESC ROCA
GUTIÉRREZ
Quart tinent d’alcalde

Àrea de Promoció 
econòmica, àrea de Relacions 
ciutadanes, àrea d’ocupació, 
àrea de Noves tecnologies 
i àrea de Festes 

FRANCISCA MÁRQUEZ 
SOLA
Regidora
    
Àrea d’Acció social i
Ciutadania i àrea de Salut 

FRANCISCA ORELLANA 
RUIZ
Regidora
    
Àrea de Governació, àrea 
de Medi ambient i àrea de 
Neteja pública 
   

ANTONIO M. REYES 
PADRÓN
Regidor

Àrea d’Esports

LUCÍA LÓPEZ CERDÁN
Regidora
    
Àrea de Joventut 
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 La festa del 15 d’abril vol commemorar la voluntat del nostre poble per 
tornar a ser un municipi. Des d’aquesta perspectiva, la Regidoria de Festes vol reunir 
en aquesta commemoració la vessant protocol·lària, que es porta a terme el dilluns 
15 d’abril, amb la vessant popular amb actes festius durant el cap de setmana, 
essent fidels a la realitat que va marcar el pas cap a la plena municipalitat: els ca-
nongins i canongines donant suport al seu Ajuntament.

Com a regidor de festes em sento especialment optimista amb l’aparició de la colla 
de diables que afegeix un nou element festiu i de cohesió al nostre poble. Els hi desi-
tjo una llarga continuïtat, alhora que els demano que no perdin aquesta espurna 
d’il·lusió que tenen en aquests moments i que de ben segur encomanaran a tothom 
el dissabte 13 d’abril.

No vull deixar de banda l’esforç de la resta de regidories de l’Ajuntament i també 
de les diverses entitats que van vestint la festa. Acmea, l’Ateneu Popular La Mina, 
la Societat la Nova Amistat amb el seu suport als diables, l’Orfeó Canongí amb la 
programació del concert de Tomeu Penya i els gegants Bià i Esperança, que enguany 
celebren els seus 25 anys.

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Festes

 La Canonja ja compta amb 
una colla de diables. Gràcies a l’empenta 
d’un grup de canongins i canongines del 
nostre poble aixoplugats per la Societat 
La Nova Amistat, podem parlar d’una de 
les grans novetats de la festa de la mu-
nicipalitat d’enguany. El proper dissabte 
13 d’abril, amb l’acompanyament de les 
colles de la Pobla de Mafumet i d’Alforja, 
serà el bateig de foc de la colla. 

L’Ajuntament de la Canonja des del pri-
mer moment ha donat suport de manera 
econòmica i estructural a aquesta inicia-
tiva popular que coincideix casualment 
amb els 25 anys de vida dels gegants canongins, que ja no estaran sols en 
el seguici festiu del poble.

La nostra Festa Diables canongins

La Canonja
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Des de l ’any 1982 La Canonja és una Entitat M
unicipal Descentralitzada pertanyent al municipi de Ta-

rragona. Aquesta és una forma de gestió dels interessos comunals que el veïnat va aconseguir després de constatar la 

regressió soferta des de l ’any 1964 quan, en plena dictadura i al inicis de la gran expansió industrial, el M
unicipi 

Canongí va ser annexionat al de Tarragona. Però La Canonja té una llarga història com a municipi indepen-

dent: vegem-la.L’antic terme de La Canonja (fins l ’any 1964) situat al Camp de Tarragona, a la Comarca del Tarra-

gonès tenia 733 hectàrees d’extensió i va quedar configurat l ’any 1848 amb la fusió del municipis de La Canonja 

i M
asricart, que prèviament havien rebut l ’agregació del terme de la Boella i part del de la Pineda. El seu 

perímetre és el d’un polígon molt irregular. Parteix amb el terme de Reus pel Nord i per l ’Oest, amb el terme de 

Tarragona per l ’Est i Sud-est, i amb Vilaseca de Solsina per l ’Oest i Sud-oest.

El Terreny és quaternari, format per al·luvions dipositats pel riu Francolí. Les coordenades geogràfiques del nucli 

urbà són les següents: 41º 07’ 24” de latitud Nord i 1º 10’ 42” de longitud Est de Greenwich.

Tant La Canonja com M
asricart són Pobles - com la majoria a ponent del Gaià - fills de 

la reconquesta del Camp de Tarragona durant els segles XII i XIII. L’historiador Emili 

M
orera esmenta la data de 1128 com l ’origen de la població del lloc de M

asricart.

A M
as-

ricart s’hi han trobat algunes restes romanes, L’historiador Emili M
orera esmenta la data 1128 com l ’origen de la població del lloc de M

asricart, però el Poble comença a estar documentat a partir de l ’any 1228; La Canonja ho està a partir del 1334. Tots dos nuclis se situaven en 
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orera esmenta la data de 1128 com l ’origen de la població del lloc de M

asricart.

A M
asricart s’hi han trobat algunes restes romanes, L’historiador Emili M

orera esmenta la data 1128 com l ’origen de la població del lloc de M
asricart, però el Poble comença a estar documentat a partir de l ’any 1228; La Canonja ho està a partir del 1334. Tots dos nuclis se situaven en posició tangencial respecte del camí 

medieval de Reus i Tarragona.

La Canonja

Divendres 12 d’abril

A partir de les 11 de la nit. Al poliesportiu
Independent Show 
Festival de hip hop càrrec d’Acmea

Dissabte 13 d’abril

A partir de les 11 del matí i fins a 2/4 d’1 
del migdia. A la raval
Descens de la raval amb 
skate, rollers i scooters

A partir de les 5 i fins a 2/4 de 7 de la 
tarda. A la pista de l’escola
Concurs de salt d’skate, roller 
i scooters

 A la 1 del migdia
Local de l’Ateneu Popular La Mina (Raval, 55)
Vermut - Concurs de pintxos i
actuació musical
Organitza: Ateneu Popular La Mina

A 2/4 de 9 del vespre
Bateig de la colla de diables de la 
Canonja amb el suport de La Nova Amistat
Apadrinament a càrrec de les colles de la Pobla 
de Mafumet i d’Alforja

Desfilada sense foc des de la Societat la 
Nova Amistat fins a la plaça del Castell

Cercavila de foc fins a la Rambla 15 d’abril
Recorregut: Plaça del Castell, Raval, 
Sant Isidre, Rambla 15 d’abril

A 2/4 d’12 de la nit. Al poliesportiu
Sessió de ball d’avui i sempre amb
ORQUESTRA JUNIORS

Diumenge 14 d’abril
 

D’11 del matí a 2 del migdia
A la plaça Ernest Lluch
Jocs i inflables per als petits a càrrec de
Passabarret 

Rocòdrom a càrrec del Club Excursionista la 
Canonja

A les 2 del migdia. Al poliesportiu municipal
Paella popular (Preu 8 €) 
Venda de tiquets a partir de l’1 d’abril al 
poliesportiu

A 2/4 de 9 del vespre.  A l’Orfeó Canongí
Concert de Tomeu Penya
Preu: 15 €, venda d’entrades una hora abans 
del concert a l’Orfeó Canongí
Organitza: Orfeó Canongí

Dilluns 15 d’abril

A 2/4 d’11 del matí.  A la rambla 15 
d’abril
Jocs per a totes les edats fins a la 1 del 
migdia, a càrrec de Guixot de 8

A 2/4 d’1 del migdia
Sortida des del Castell de Masricart
Seguici de la Corporació en Ple cap a 
la rambla 15 d’abril amb l’acompanyament 
dels gegants Bià i Esperança

A la rambla 15 d’abril
Acte protocol·lari de celebració de la
municipalitat. Parlaments de les autoritats 
i encesa de la tronada

A continuació brindis popular amb la 
presència del gegants Bià i Esperança

Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla COSSETÀNIA

A les 8 del vespre. Al poliesportiu
Hip Hop Round 
Exhibició de balls de hip hop a càrrec de 
les Crash, Beat Dansa i molts més

Diada de la

Munic
ipalita

t
2013

Ajuntament de
la Canonja
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 El Patronat de Cultura del Castell de Mas-
ricart ha programat per a la diada de Sant Jordi un 
concert amb una selecció d’òperes de Vivaldi.

Dinou músics de l’orquestra Camara Musicae sota 
direcció d’Eduard García acompanyaran la mezzo-
soprano Marta Infante en aquest programa musical 
que es portarà a terme a l’església de Sant Sebastià 
a les 9 del vespre el dia 23 d’abril.

Amb aquest acte, en el que col·labora la parròquia 
de Sant Sebastià, el Patronat de Cultura del Castell 
de Masricart pretén iniciar un cicle de música clàs-
sica amb caràcter anual que tindrà continuïtat en 
dates  tan  assenyalades  com  la  Diada  Nacional  
de Catalunya i l’època nadalenca entre d’altres i que 
comptarà amb l’assessorament musical del recone-
gut músic canongí Dani Espasa.

Música clàssica 
per Sant JordiSe

rà 
no

tíc
ia

 El dijous 14 de març es va constituir, a la 
seu de l’Abadia de la parròquia de Sant Sebastià,  la 
Comissió Beatificació Bisbe Manuel Borràs, presidi-
da pel rector Mn. Miquel Combalia, i amb  parti-
cipació com a vocals:  l’alcalde de  l’Ajuntament de 
la Canonja, Roc Muñoz Martínez; el  primer tinent 
d’alcalde i regidor de Cultura, Salvador Ferré Bu-
desca; del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Cas-
tellví, Montserrat Canadell Bofarull; el president de 
la societat La Nova Amistat, Pau  Veciana Olivé; el 
president de l’Orfeó Canongí, Josep Espasa Cana-
dell; el responsable de l’economia parroquial, Antoni 
Guinovart Solé;  en representació de la comunitat 
parroquial, Maria Jansà Reverté i Paquita Bofarull 
Veciana i com  secretari de la Comissió  del Consell 
Pastoral Parroquial, Francesc Roig Queralt.

L’objectiu de la Comissió és el de preparar les activi-
tats commemoratives amb motiu de la  beatificació 
del bisbe Manuel Borràs  Ferré, fill il·lustre de la Ca-
nonja, que tindrà lloc  el proper 13 d’octubre a Tarra-

L’Ajuntament forma part de la Comissió 
Beatificació Bisbe Manuel  Borràs 

gona i posteriorment, el diumenge 10 de novembre, a 
la parròquia de la Canonja. 

L’arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, Mons. 
Jaume Pujol Balcells, ha acceptat la invitació de pre-
sidir i concelebrar, juntament amb els preveres fills de 
la Canonja i exrectors de la parròquia, la celebració 
eucarística del dia 10 de novembre.

D’entre les activitats previstes i acordades per la Co-
missió hi ha l’encàrrec d’una imatge del bisbe Ma-
nuel Borràs a l’escultor tarragoní Bruno Gallart; la 
col·locació d’una làpida commemorativa  de la bea-
tificació al monument situat al Coll de Lilla; la difusió 
del llibre editat pel Centre d’Estudis Canongins sobre 
la biografia del bisbe Borràs; una exposició de foto-
grafies i objectes de culte; tres conferències; un con-
cert a l’església de Masricart el dissabte 3 d’agost; la 
confecció d’un domàs simbòlic per penjar a tots els 
balcons i la invitació a l’Scola Cantorum dels Amics de 
la Catedral que dirigeix Mn. Miquel Barbarà.

La primavera a la Biblioteca
Sant Jordi i la nova edició del Tengui-Falti
    
 Aquest Sant Jordi podeu venir a visitar les novetats editorials de la diada. Ens tro-
bareu al Jardí del Castell de Masricart de 5 a 2/4 de 8 del vespre. A més a més, podeu venir a 
intercanviar llibres a la Fira del Tengui-Falti.

Per participar a la Fira s’han de portar, del 2 al 19 d’abril a la Biblioteca, llibres que ja no es facin 
servir però que estiguin en bon estat. A canvi donarem tiquets de punts que serviran com a 
moneda de canvi per adquirir altres llibres el dia de la Fira.

Recordeu que si teniu punts d’edicions anteriors del Tengui-falti també són vàlids.

Club de lectura fàcil

Aquest mes d’abril iniciarem a la Biblioteca, conjuntament amb l’Escola d’Adults un Club de 
Lectura Fàcil.

Aquest club està dirigit a persones amb diferents dificultats lectores i es llegiran llibres en for-
mat especial LF (Lectura fàcil). Aquests llibres estan elaborats amb especial cura per a ser llegits 
i entesos per persones amb dificultats lectores i/o de comprensió. Són llibres amb llenguatge 
senzill i proper, de lletra gran, amb imatges que fan més comprensible el text. 

Si hi esteu interessats us podeu inscriure:

Presencialment a  la Biblioteca o per correu electrònic: 
biblioteca@lacanonja.cat

Presencialment a l’Escola d’Adults o per correu electrònic:
escolaadults@lacanonja.cat 

Cal que hi feu constar: nom, cognoms  i núm. de telèfon o correu electrònic.

Gent Gran Activa
per Sant Jordi

 La Gent Gran celebrarà la seva particular Diada de Sant Jordi amb un concert de la Coral de la Llar 
de Jubilats de la Canonja i una mostra de balls de diferents estils que s’han impartit al grup de ball de la llar, 
aquests últims mesos. Per posar el punt i final a la celebració, organitzada per la regidoria d’Acció social i Ciu-
tadania, es ballaran sardanes i es farà un berenar.
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Categoria: DJ             Grup:  NAKO
Bar: PUB SINGLOT   Data: 10/05/13    Hora: 23:00

Serà notíciaArrenca el primer concurs musical Canonjamusic
 ACMEA i Joventut engeguen aquest abril el concurs musical per a triar els grups que acompanyaran als artistes convidats a les festes d’estiu. El concurs es divideix 
en tres categories: Rock, Hip hop i Dj de música electrònica. 

Passada la primera fase de selecció on un jurat va escollir 3 artistes o grups per a cada categoria, aquest abril i fins al juny, comencen els concerts en directe dels grups 
seleccionats en diferents bars de la Canonja. En aquests concerts, el públic assistent podrà votar el seu grup preferit. Aquests vots representaran el 50% i l’altre 50% dels 
vots els decidirà un jurat. Els grups i el Dj més votats de cada categoria tocaran o punxaran en un acte de les Festes de la Canonja: el guanyador de la categoria de Rock al 
Mamut Rock, el de Hip hop al Canonjam i el Dj a l’ACMEA Music Fest.

Així doncs, tothom està convidat a veure les joves promeses i a poder escollir amb el seu vot quin grup o Dj sentir per les Festes.

Categoria:  ROCK Grup: KORRUPCIÓN + IVA
Bar: CORONADO Data: 26/04/13    Hora: 22:00

Categoria:  ROCK     Grup: TICO BRAE
Bar: ORFEÓ Data: 17/05/13    Hora: 22:00

Categoria:  ROCK     Grup: A TOK
Bar: NOVA AMISTAT Data: 07/06/13 Hora: 22:00

Categoria:  HIP HOP       Grup: MIERDA INTERNA
Bar: LA FONT    Data: 14/06/13    Hora: 22:00

Categoria:  DJ      Grup: ALEX SUNRISE
Bar: PUB SINGLOT    Data: 21/06/13    Hora: 23:00

Categoria: HIP HOP Grup: SELEKTAH SEKTAH
Bar: Mª CARMEN Data: 24/05/13    Hora: 22:00

Categoria: DJ          Grup: TOMMY
Bar: PUB SINGLOT Data: 31/05/13    Hora: 23:00

Categoria: HIP HOP            Grup:  GOOD FELLAS
Bar: ANTÍDOT Data: 03/05/13    Hora: 22:00

Il·luminació 
al ritme de la 

música i “Zumba” 
al Poliesportiu 

municipal 

 Des de principis d’any que el Poliesportiu mu-
nicipal compta amb dues novetats per als seus usuaris i 
usuàries. A la sala d’activitats dirigides s’hi ha instal·lat un 
nou sistema de luminoteràpia amb quatre focus de led mul-
ticolor amb sensor de ritme, durant les classes van canviant 
de color afegint a l’activitat més dinamisme i diversió.

També s’han iniciat classes de “Zumba”, una activitat inten-
sa i innovadora que utilitza el ball com a exercici i mètode 
d’entrenament.
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Exposicions al
Castell de Masricart

S’obre una oficina BASE a la 
Canonja

 D’entre els diferents actes que s’organitzen 
des del Patronat de Cultura hi ha les exposicions. 
Aquestes es porten a terme a la sala de la planta baixa 
del Castell de Masricart. Un cop finalitzades les obres 
d’ampliació del Castell, està prevista la realització 
d’una normativa específica sobre l’ús d’aquesta sala 
d’exposicions.

Durant els mesos d’abril i maig, la sala es podrà visitar 
per gaudir de dues exposicions. La primera, entre el 27 
d’abril i el 3 de maig, a càrrec de la canongina Montse 
Gras que s’inaugurarà el dissabte dia 27 a les 7 de la 
tarda sota el títol de “L’art del color” .

Per altra banda, entre el 10 i 28 de maig, es podrà veu-
re una mostra de l’obra arquitectònica de Josep Maria 
Jujol a través d’un recorregut que recopila dades, foto-
grafies, plànols i dibuixos que donen a conèixer la va-
rietat i originalitat de la seva creació. Aquest exposició 
s’inaugurarà el dia 10 de maig a 2/4 de 8 del vespre 
amb la xerrada “La vinculació de Jujol amb la Canonja” 
a càrrec  de Francesc Roig i Queralt.

 L’oficina Base de la Canonja, ubicada al Carrer Raval 17, donarà una 
atenció personalitzada i facilitarà el compliment de les obligacions tributàries 
als canongins. 

Actualment es gestionaran i recaptaran a Base l’Impost de Béns Immobles (IBI), 
l’Impost de Circulació (IC) i les multes de trànsit.  La recaptació voluntària de la 
brossa, els guals i el cementiri també es durà a terme a Base. La resta de tributs 
i taxes es continuaran gestionant a les oficines de l’Ajuntament. La recaptació 
executiva es farà tota des de l’oficina de Base.

L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 hores i el telèfon 
és 977 54 66 43.

La Canonja present a la 
imatge publicitària de la 
prova Extrememan 2013.

 
 El proper 5 de Maig es disputa a Salou la prova Extrememan by Isostar, un 
triatló de distància Half-Ironman 
reconegut a nivell internacional. 
L’empresa ha triat per a promo-
cionar la prova aquesta imatge 
dels canongins Patri García, Marc 
Bové i Sergi Esteve arribant a la 
meta de l’ edició 2012, en 3ª posi-
ció de la categoria de relleus.  

Ser la imatge de la prova implica 
aparèixer en 50.000 díptics distri-
buïts a tot el territori espanyol i la 
presència en plafons publicitaris, 
presents als stands de la marca a 
les fires i esdeveniments esportius 
més importants de l’estat.

En aquesta edició 2013 també 
hi seran presents Sergi Esteve 
competint individualment i Marc 
Bové formant part d’un equip de 
relleus.

Dos cursos ocupacionals per aquest 
mes d’abril

 Amb el foment de l’ocupació 
com un dels principals objectius, 
la regidoria d’Ocupació i Promoció 
econòmica ha engegat dos cursos 
ocupacionals.

El primer es tracta del curs per a con-
ductors/es de carretons elevadors, 
que tindrà una durada de 24 hores i 
es realitzarà els dies 22, 25, 26 i 29 
d’abril de 9 a 12 del matí. El dia 30 
del mateix mes, es realitzarà el curs 
de manipulació d’aliments bàsic, que 
tindrà una durada de 4 hores.

Per assistir a qualsevol dels dos cur-
sos s’ha d’haver fet la inscripció prè-
via a l’OMAC de l’Ajuntament de la 
Canonja a partir del 2 d’abril. Els dos 
cursos són gratuïts, però s’haurà de 
pagar una fiança que es retornarà un 
cop s’assisteixi a totes les classes. 
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En bloc

 Ja som a punt d’encetar les vuitenes jornades de màgia que, sota el parai-
gües de l’Impossible, arriben cada any a la Canonja.

Tres dies de màgia i espectacle amb actuacions increïbles, trucs espectaculars, cerca-
viles fantàstiques i artistes vinguts d’arreu que ompliran el teatre de l’Orfeó Canongí 
i els carrers i places de la Canonja, els propers dies 19, 20 i 21 d’abril.

La Gala internacional de màgia obrirà el teló del festival i, de la mà de la màgica 
Amélie, anirem descobrint els efectes sorprenents del mentalisme de Jon Zabal i de 
les grans il·lusions de Aliskim & Luna.

Dissabte al matí és el torn de les titelles de Teia Moner i al vespre, de nou a l’Orfeó, 
el darrer espectacle de Tortell Poltrona.

El diumenge, la cercavila de la Cia. Més Tumàcat ens portarà fins als sorprenents 
efectes de David el Mag a la plaça del Castell. A la tarda, com a colofó del festival, 
Adrian Conde ens farà riure un cop més amb el seu Piccolo Camerino.

A més de mantenir la qualitat dels diferents espectacles, enguany s’ha volgut fer 
èmfasi especial en el que ja era la filosofia inicial: ser un festival assequible a totes 
les butxaques. Per aquest motiu, als continguts gratuïts s’hi ha afegit la possibilitat 
d’adquirir anticipadament les entrades de la gala de màgia i de l’espectacle de Tortell 
Poltrona amb l’oferta 2x1. Amb aquesta promoció, al comprar l’entrada d’un dels 
dos espectacles s’oferirà la de l’altre de manera gratuïta. Així, si es compra l’entrada 
del dia 16 al 19 d’abril al Castell de Masricart, es podrà gaudir de la Gala de Màgia 
i de Post-Clàssic pel mòdic preu de 8€. La resta d’espectacles són gratuïts tret de 
Piccolo Camerino, que val 2€, però que amb la invitació que trobareu a l’agenda 
d’aquest butlletí, igual que l’any passat, també surt de franc.

Ara ja cap excusa és vàlida per a no venir a aquest festival que, per vuitè any conse-
cutiu, omplirà la Canonja de màgia.

 Tortell Poltrona, el nostre pallasso universal, ens presenta un espectacle 
trepidant carregat d’esquetxos que han fet història. Un recull dels millors números 
del repertori de Tortell Poltrona, emmarcats en un espectacle que conté l’essència 
del pallasso de sempre i el repte d’alternatives innovadores. 

Desafiant la por amb el no res, anant a l’absurd per retrobar el nord i cercant en 
els clàssics el punt de partida per na-
vegar enllà. 

Tortell Poltrona, un dels pioners euro-
peus en la renovació del pallasso. És ca-
rismàtic i tendre, contundent i ferotge, 
amb una càrrega d’energia inesgotable 
que combina  la innocència i la trape-
lleria. 

Un personatge que en trepitjar l’escena 
ja conquista a l’espectador amb la seva 
innata i còmplice humanitat, capaç de 
convertir en creïble la més insòlita de 
les propostes.

Retalls d’humor en estat pur, pessic de 
fantasia necessària. 

POST CLÀSSIC
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Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

Actualización de las pensiones
 El Gobierno actualiza las pensiones más 
bajas: el 74% del total, porque a pesar de la difícil 
situación económica, se actualizaran tres de cada 
cuatro pensiones un 2%: son las pensiones de hasta 
1.000 euros, y el resto de pensiones se incrementaran 
en un 1%, porque el estado de las cuentas públicas 
obliga al Gobierno a repartir el esfuerzo de manera 
que recaiga lo menos posible en los que menos tienen, 
porque la prioridad es cumplir con el déficit para poder 
crecer, crear empleo y estabilizar definitivamente el 
sistema de la Seguridad Social.

Porque no tenemos que olvidar que el Gobierno ha 
tenido que recurrir al fondo de Reserva para garantizar 
el pago de todas las pensiones, todo ello debido a la 
pérdida de liquidez de la Seguridad Social, que hoy se 
enfrenta a la difícil herencia del Gobierno socialista, 
que la dejó prácticamente en quiebra y con casi tres 
millones de cotizantes menos, por ello en esta grave 
situación, el Gobierno ha tenido que hacer frente al 
pago de las pensiones ordinarias y extraordinarias 
por un valor de 15.000 millones de euros en total, 
teniendo que recurrir al Fondo de Reserva. Para que se 
hagan una idea de cómo está la situación, el Gobierno 
ha tenido que recurrir a este fondo en dos ocasiones: 
en julio para pagar la extra, y en septiembre para 
pagar las pensiones de estos meses.

También hay que decir que el PSOE incumplió la ley 
en 2008 y en 2009 al no ingresar los 14.000 millones 
de euros de excedentes de la Seguridad Social a este 
fondo, ya que supone cinco veces más de lo que ha 
tenido que utilizar este Gobierno hasta ahora. No hay 
que olvidar que El único gobierno que congeló las 
pensiones, no aplicó la desviación del IPC y no subió 

las pensiones ni un euro ha sido el gobierno del PSOE 
con Rubalcaba y Zapatero al frente. Entonces no les 
pareció cruel, entonces no lo consideraron un engaño 
para los pensionistas, para el PSOE era normal en un 
país que habían llevado a una deuda descomunal, con 
un gobierno que había despilfarrado en proyectos 
como el Plan E y con 5 millones de españoles en el paro. 
No buscaron soluciones, no pensaron alternativas para 
no perjudicar a todos los pensionistas. No pidieron 
perdón entonces y ahora, quienes nos gobernaban con 
Rubalcaba a la cabeza, tampoco lo piden. Tienen que 
ser los militantes quienes asumen una culpa que no 
es suya. A esto sólo se le puede llamar desfachatez. 
Mientras, el PP mantiene su compromiso con los que 
menos tienen, incluso en la situación de extrema 
dificultad de las cuentas públicas.

El Gobierno del PP mantiene hoy su compromiso con 
los pensionistas y lo seguirá manteniendo, porque 
las pensiones en España están garantizadas gracias 
al compromiso y el esfuerzo del gobierno del Partido 
Popular.

 Convergència i Unió  té  com a  raó de 
ser  servir als pobles i ciutats en comunitat amb els 
ciutadans i ciutadanes i totes les organitzacions 
que s’hi relacionen. No acceptem cap reforma del 
món local provinent de l’Estat: perquè és un atac a 
l’autogovern de Catalunya que en té la competència 
exclusiva, a la democràcia representativa de la 
ciutadania i a la història i identitat del nostre país, i 
perquè, lluny d’aportar les solucions que ens calen, 
suposa un encariment de l’administració i pèrdua 
d’eficiència dels serveis que s’hi presten. Lamentem 
que l’únic objectiu del govern de l’Estat sigui convertir 
els municipis en mers executors de la seva voluntat 
recentralitzadora.

 Davant la problemàtica dels desnonaments, 
des del PSC defensem un canvi legislatiu urgent que 
adapti el marc legal a la realitat social per donar 
resposta a les necessitats de les persones afectades, 
permetent la dació en pagament, l’aturada dels 
desnonaments i l’impuls del lloguer social.

El Ple del nostre Ajuntament ja va aprovar, el maig de 
l’any passat, una moció en la que s’instava el Govern 
de l’Estat a que en el termini de tres mesos presentés a 
les Corts Generals un projecte de llei que incorporés la 
dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos 
que afectés la residència habitual.

Ara el Partit dels Socialistes de Catalunya ha presentat 
una declaració que sota el títol “Cap família sense 
llar, cap llar sense família”, recull les diferents 

Condemnem l’ofegament econòmic amb què 
l’Estat sotmet la Generalitat. Per al món local és 
imprescindible que l’Estat incrementi la capacitat 
de dèficit de la Generalitat, ja que és inadmissible 
que es quedi amb el 85% d’aquesta capacitat quan 
no dóna serveis directament a les persones. Malgrat 
aquesta deslleialtat estatal, és des de la Generalitat de 
Catalunya i el món local des d’on s’està fent front als 
problemes de les persones, des de la proximitat s’està 
mantenint l’Estat del Benestar.

Contribuïm decididament al procés de reestructuració 
legislativa que s’ha iniciat, pel que fa la Llei de governs 
locals, la Llei electoral i la Llei de transparència i millora 
de l’administració, entre d’altres, amb l’objectiu de ser 
el màxim d’eficients en el servei a la ciutadania i també 
en la pràctica política en sí mateixa.

Participem activament al procés de transició nacional 
des dels nostres pobles i ciutats, convençuts i 
convençudes que aquest és l’únic camí de justícia social, 
econòmica i històrica que podem oferir a la nostra 
gent. Reafirmem el nostre lideratge i responsabilitat 
en cadascun dels municipis en aquest repte d’exercici 
del dret a decidir amb ple suport al procés liderat pel 
President de la Generalitat de Catalunya.

reivindicacions dels socialistes catalans davant el 
“drama social” dels desnonaments. 

Des de l’any 2007, quan va esclatar la crisi econòmica, 
fins avui, el nombre d’execucions hipotecàries a 
Espanya ha superat les 400.000. Per fer-nos una idea, 
només en l’últim trimestre de l’any passat se n’han 
comptabilitzat 19.324, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya. 
L’evolució de les dades posa de manifest un creixement 
exponencial.

Les decisions i actuacions de l’executiu central i les 
Corts espanyoles, amb majoria absoluta del PP, que són 
qui tenen la potestat d’introduir canvis legislatius per 
frenar aquesta situació, no han estat efectives i només 
afavoreixen a les entitats bancàries. El creixement 
continu de les execucions hipotecàries han generat 
una important protesta i demanda social.

La pressió social mitjançant la recollida d’1’5 milions 
de signatures a Espanya, 400.000 a Catalunya, per a 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per implantar 
la dació de l’habitatge en pagament impulsada 
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
ha provocat la rectificació del PP permetent-ne la 
tramitació al Congrés dels Diputats. 

Les signatures evidencien el clamor popular per canviar 
la legislació hipotecària vigent. Des del PSC hem donat 
un suport clar a la mateixa i ho hem presentat en 

forma de proposta de resolució al Parlament amb els 
següents punts bàsics:
•  Defensa de l’aturada immediata dels desnonaments.
•  Dació de l’habitatge en pagament permetent la 
liquidació de la hipoteca i els seus interessos (la totalitat 
del deute).
• Que les famílies en situació de necessitat puguin 
romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer 
o d’usdefruit durant un període determinat fins a 
l’obtenció d’un nou habitatge.
•  Constitució d’un parc d’habitatges de lloguer social.

També el PSOE, que des del primer moment va defensar 
la tramitació de la ILP, defensa la dació en pagament 
amb efectes retroactius i una moratòria que impedeixi 
que les famílies siguin desallotjades de les seves llars, 
tal com va presentar al Congrés.

A més la recent sentència del Tribunal de Justícia de la 
UE, que declara contrària al Dret de la Unió la normativa 
espanyola que impedeix al jutge que és competent 
per a declarar abusiva una clàusula d’un contracte de 
préstec hipotecari suspendre el procediment d’execució 
hipotecària, posa de manifest la manca de garanties 
jurídiques dels afectats.

Des del PSC continuarem centrant la nostra acció 
política als municipis, al Parlament i a les Corts Generals 
per aconseguir que no hi hagi ningú que perdi el seu 
habitatge i que es pugui exercir efectivament el dret 
constitucional de l’accés al mateix.

És per això que afirmem amb solemnitat: ens 
mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest 
poble.

Convergència de la Canonja des d’aquest raconet del 
butlletí vol fer-vos coneixedors que el  dissabte  6 
d’abril  portarà a terme la tradicional favatada i ja farà 
19 anys que es va començar a celebrar aquest acte 
per tal d’aplegar la gent propera al nostre projecte, 
als canongins i canongines que cada any ens han fet 
costat, així com gent de la comarca que esperen cada 
any aquest acte.

Potser quan us arribi la revista ja s’haurà dut a terme. 
Però l’any vinent volem que sigui una celebració que 
deixi empremta donat que serà la vintena. I vint anys 
portant a terme un acte vol dir que ja forma part de 
la història del nostre poble, perquè encara que sigui 
organitzat pel partit sempre l’hem obert a tothom 
doncs la idea des del primer dia que vam començar 
sempre ha estat fer canongisme, fer poble i d’aquí 
recuperar una tradició tan canongina com la favatada. 
Les faves enrestades com sempre s’havia fet al tros, al 
maset, a l’hort,...

Fem Poble, fem País!

Al servei d’aquest poble

“Cap família sense llar, cap llar 
sense família”

Cori Roca Vila
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Agenda
Escalada a Arbolí
Dia: 6 d’abril
Hora: 9 del matí
Lloc: Sortida de davant del Poliesportiu municipal 
Organitza: Club Excursionista La Canonja

Sortida a l’Espluga de Francolí - 
Monestir de Poblet i Montblanc
Dia: 7 d’abril
Hora: 2/4 de 10 del matí
Lloc: Sortida des de la plaça de la Raval. Cal sortir 
esmorzats.
Preu: 40 €  
Inscripció a Cal Quimet. Data límit 28 de març
Organitza: Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví 

Independent Show
Dia: 12 d’abril
Hora: 11 de la nit
Lloc: Poliesportiu municipal

ACMEA ESTARÀ PRESENT A LES FESTES D’ABRIL
El proper divendres 12 d’abril ACMEA presenta Inde-
pendent Show, una festa per commemorar la diada 
de la municipalitat de la Canonja, on es combinarà 
música electrònica com el dubstep i el drum‘n’bass 
amb el millor rap local, amb grups consolidats com 
Fuck Ghetto, Martini Highers, C.Ortega, Ryhiop, Tchey 
o Hoodyboyz i molts més grups del camp de Tarrago-
na entre els quals hi haurà grans artistes com Mios 
Tios. Una gran combinació que derivarà en un show 
molt proper al públic.

Festa de la Municipalitat
Dies: del 12 al 15 d’abril
(veure el programa a les pàgines centrals)

8es Jornades de Màgia 
Impossible:
Dies: 19, 20 i 21
(veure pàgina 13 i contraportada) 

Fira del Tengui-Falti i 
Mostra de llibres
Dia: 23 d’abril
Hora: 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Jardí del Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca Pública de la Canonja 

Celebració de Sant Jordi 
de la Gent Gran Activa
Dia: 23 d’abril per la tarda
Lloc: Plaça de Catalunya
Organitza: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Concert de Sant Jordi
Dia: 23 d’abril
Hora: 9 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià 

Canonjamusic: Korrupción+IVA
Dia: 26 d’abril
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar Coronado 

Inauguració de l’exposició 
“L’art del color” 
de Montse Gras Reverté
Dia: 27 d’abril
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart
L’exposició es podrà visitar fins al 3 de maig, en horari 
d’obertura del Castell de Masricart.

Actuació Quartet Orkam
Dia: 1 de maig
Hora: 8 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià

Canonjamusic: Good Fellas
Dia: 5 de maig
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar Antídot

Xerrada “La vinculació de Jujol 
amb la Canonja” 
a càrrec de Francesc Roig i Queralt i 
inauguració de la mostra de l’obra 
arquitectònica de Josep Maria Jujol
Dia: 10 de maig
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart
La mostra es podrà veure fins el 28 de maig, en 
horari d’obertura del Castell de Masricart

Canonjamusic: Dj Nako
Dia: 10 de maig
Hora: 11 de la nit
Lloc: Pub Singlot 

Canonjamusic: Tico Brae
Dia: 17 de maig
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar Orfeó

CONCEPTE PERÍODE RECAPTACIÓ

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost béns immobles URBANA (IBI
Taxa recollida i eliminació brossa 
Taxa Guals d’ocupació domini públic
Taxa conservació Cementiri 
Impost activitats econòmiques (IAE)
Impost béns immobles característiques especials (BICES)
Impost béns immobles RÚSTICA

Del 29-04-2013 al 01-07-2013
Del 29-04-2013 al 01-07-2013
Del 29-04-2013 al 01-07-2013
Del 29-04-2013 al 01-07-2013
Del 29-04-2013 al 01-07-2013
Del 30-08-2013 al 30-10-2013
Del 30-08-2013 al 30-10-2013
Del 30-08-2013 al 30-10-2013

Canonjamusic: Selektah Sektah
Dia: 24 de maig
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar Mari Carmen

Canonjamusic: Dj Tommy
Dia: 31 de maig
Hora: 11 de la nit
Lloc: Pub Singlot 

Canonjamusic: A Tok
Dia: 7 de juny
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar Nova Amistat

Canonjamusic: Mierda Interna
Dia: 14 de juny
Hora: 10 de la nit
Lloc: Bar La Font

Canonjamusic: Alex Sunrise
Dia: 21 de juny
Hora: 11 de la nit
Lloc: Pub Singlot

Entrades Impossible

Venda d’entrades anticipades per la Gran Gala 
Internacional de Màgia i per l’espectacle Post-
Clàssic de Tortell Poltrona:
Al Castell de Masricart els dies 16, 17 i 18 d’abril en 
horari d’obertura del Castell i el dia 19 fins a les 7 de 
la tarda. Preu 8€.
Oferta 2x1: Comprant l’entrada anticipada d’un 
dels dos espectacles s’obtindrà gratuïtament una 
entrada de l’altre.
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