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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: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissabtes 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 maquillatge 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

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.

Molt Bones Festes
i un pròsper
Any Nou 2014.
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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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Ja hi tornem a ser. Arriba final d’any i un cop més
hem de tancar el pressupost de l’ajuntament per l’any que
ve. Un pressupost que s’adequa a la realitat econòmica que
estem vivint i que té molt en compte les necessitats dels
nostres veïns, amb moderades inversions i un increment de
la despesa social i de foment de l’ocupació.
Com sempre he dit, a la Canonja no volem estirar més el
braç que la màniga. No farem grans infraestructures que
després no serveixen per a res i acaben sent una lacra
econòmica pel govern de torn. Som realistes i sabem el
que està passant al carrer, el que està patint la gent que
no arriba a final de mes i que necessiten que el seu govern
més proper li doni un cop de mà. Per això el nostre pressupost pel proper any respon a la idiosincràsia d’aquests
temps.
El pressupost consolidat pel 2014 suma un total de
11.529.000 euros, el que representa un 8,89% més que
l’any passat. D’aquest global hem de descomptar els prop
de 5.000.000 d’euros que tornem a Tarragona en concepte
dels serveis que rebem de la ciutat i pels acords econòmics
derivats de la segregació. Algunes de les partides a les que
hem donat més importància són les d’acció social i foment
de l’ocupació. Com ja he dit, som conscients del que està
vivint la nostra societat i per això volem col·laborar en la
mesura del possible a pal·liar els efectes de la crisi econòmica.
Així doncs, pel que fa a la despesa social, l’ajuntament incrementa aquest capítol respecte l’any
passat i el dota amb 437.300 euros. D’aquesta partida surt, entre d’altres coses, la línia d’ajuts a la
natalitat i a l’adopció que va aprovar el consistori a partir de l’1 de gener de 2013, amb un import
de 150 euros per nen/nena.
El capítol d’ensenyament, que inclou tota la promoció educativa, l’educació preescolar i primària i
l’ensenyament secundari ascendeix a 349.300 euros. D’aquests, una part van destinats a l’ajut per
a llibres escolars que hem iniciat enguany, amb una necessària urgència, i que continuarà l’any que
ve d’una forma més planificada, esperant arribar a més alumnes.
Una altra de les nostres apostes és la promoció econòmica i el foment de l’ocupació. La taxa d’atur
a la Canonja ha pujat i per això ara més que mai necessitem un revulsiu que pugui capgirar la
situació. Més cursos de formació ocupacional, ajuts als emprenedors, fomentar la contractació de
persones aturades, i tot un seguit de mesures que provoquin una reactivació de l’economia local i
una millora de la situació laboral dels canongins.
Amb tot això no podem oblidar les inversions que hem de fer cada any per continuar tenint un
municipi ben planificat urbanísticament i amb una qualitat de serveis i de infraestructures adequat
a les nostres necessitats.
La unanimitat per part de tots els grups polítics (PSC, CiU i PP) a l’hora d’aprovar el pressupost de
l’ajuntament de la Canonja es fonamenta en una bona gestió dels diners públics.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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L’Ajuntament de la Canonja
concedeix ajuts per a la
compra de llibres escolars

L’Ajuntament de la Canonja, amb la voluntat de contribuir a disminuir
la càrrega econòmica que suposa la compra de material escolar, va aprovar
inicialment, en el Ple extraordinari del 17 d’octubre, concedir ajuts individuals per
a l’adquisició de llibres per als estudis d’educació infantil i primària del curs 20132014.

D’aquesta manera, podran sol·licitar l’ajut tots els alumnes empadronats al
municipi de la Canonja abans del dia 1 de gener de 2013 i que realitzin estudis
d’educació infantil (P3, P4 i P5) i primària (de 1r a 6è) tant en el centre de la
Canonja com en altres de fora la vila.
L’import de la subvenció serà:
• Per als alumnes de parvulari (P3, P4 i P5): Màxim de 25 €.
• Per als alumnes del cicle inicial (1r i 2n): Màxim de 40 €.
• Per als alumnes de cicle mitjà (3r i 4rt): Màxim de 50 €.
• Per als alumnes de cicle superior (5è i 6è): Màxim de 60 €.
En el cas de famílies nombroses, s’atorgaran 15 € suplementaris per alumne.
L’import de l’ajut serà el corresponent a la despesa realitzada.
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte. No obstant, l’import de totes
les subvencions no podrà en cap cas excedir de l’import de la despesa ocasionada
per l’adquisició dels llibres.

Aquesta subvenció, que s’inicia enguany i que ajudarà els alumnes dels primers
cursos de l’etapa escolar, té la voluntat de continuar en els anys, arribant a les
etapes escolars superiors i, fins i tot, als universitaris.

Les sol·licituds per a la concessió de l’ajut es poden presentar fins el 15 de desembre
a l’OMAC (C/ Raval, 11), de dilluns a divendres en horari de matí. La sol·licitud es
pot descarregar des de la web de l’Ajuntament www.lacanonja.cat.

Un Casal terrorífic per la
Castanyada
Com ja és tradició, el dia 31 d’octubre, el Casal de la Canonja es transforma en el Castanyot de la Por, però aquest cop el Casal va convertir-se en una
granja maleïda. La porta del passatge del terror va obrir a les 6 de la tarda i no va
tancar fins a les 9 de la nit degut a la gent que feia cua per entrar. Però l’espera al
carrer no es feia llarga ja que també estava ambientada de manera terrorífica i la
gent es podia fotografiar en taüts o fins i tot convertits en Jack i la núvia cadàver.
Un cop dins, quatre guies explicaven la història de la granja i preparaven als assistents. La primera sala
era el camp de blat on 8 pagesos
esperaven a les seves víctimes. Al
passadís dues noies que beneïen
el cos d’un difunt donaven pas a
l’estable. Allí es descobria el granger amb 5 morts vivents i un munt
d’animals. Finalment, passant pel
soterrani, s’arribava a l’última sala,
la cuina, on es bullien 7 cossos
inerts i també pretenien alimentarse dels vius.
Per arrodonir la vetllada no hi van faltar les castanyes gràcies a la col·laboració de
la Gent Gran que es van encarregar de torrar-les i repartir-les entre els assistents.
Com cada any, gràcies a tots els col·laboradors i als voluntaris que es van convertir
en personatges i van preparar, decorar i crear el passatge del terror, la jornada va
ser tot un èxit.
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Castanyes i panellets
per a tothom
La Castanyada ha estat la primera festa popular del curs de la Gent
Gran organitzada per l’àrea d’Acció social i Ciutadania, i que sempre està oberta
a tot el poble. Una quinzena de dones, que participen a diferents activitats de
Gent Gran Activa, van elaborar un miler de panellets amb la col·laboració del
Forn Martí que es va encarregar de coure’ls. I com que els panellets sempre s’han
d’acompanyar d’unes bones castanyes ben calentes, una desena d’homes es van
ocupar de torrar les castanyes i embolicar-les perquè tothom que volgués se’n
pogués endur una paperina. Tot això amenitzat pel concert de la coral de la Llar
Municipal.
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L’evolució de la regidoria de Joventut
Ja queda molt enrere aquell temps en el que
se sentia dir que no hi havia res per a joves al municipi,
llavors es podia gaudir del Mamut Rock, de les nits del
tauró a la piscina amb la wii, la màquina de ballar i el
bany nocturn.
Al poc temps des del Casal es van destinar un parell
d’hores dues tardes a la setmana a l’atenció als joves,
on podien trobar un parell de dinamitzadors i la sala
jove amb Futbolín i Tennis taula. En menys d’un any
es va obrir davant l’Ajuntament el Punt d’Informació
Juvenil on dos tècnics atenien les propostes dels joves
per muntar activitats i festes al municipi, i també per
donar suport a la Cavalcada de Reis.

el Punt d’informació Juvenil i l’Espai Jove, obert
4 dies a la setmana i amb una programació pròpia,
a més a més de serveis destinats als joves entre els
que cal destacar quatre ordinadors amb internet per
autoconsulta personal i recerca de feina. En aquest
espai avui dia treballen dues persones, una fent la
funció de tècnic i l’altre de dinamitzador.
En quant a festes, hem aconseguit, a més a més del
“Mamut Rock”, poder gaudir d’un festival de hip hop,
el “Canonjam”, i per si fos poc també tenim el nostre
propi festival techno a càrrec d’ACMEA. El que ens
porta a anomenar que en aquests últims anys també
hi ha hagut nou associacionisme juvenil entre els que
trobem precisament ACMEA i l’associació d’Amics del
Rol de la Canonja entre altres.
Si seguim amb les festes, trobem també la “Barretina
fest”, la calçotada amb la col·laboració del Sector
Nord acompanyada de música i barretines. També el
“Concert i Pinxo per 1€” organitzat conjuntament amb
la Regidoria de Festes. El concert jove per les festes de
Sant Sebastià i les diferents festes que s’han muntat
per cada any que hem complert des de la municipalitat,
com per exemple la jornada de cultura urbana en la que
vam unir Skate, Hip Hop, Dj’s, Basket 3x3, Breakdance.
Hem creat el nostre propi concurs musical on el públic
pot votar els grups, i els guanyadors els portem als
concerts de les festes municipals.

L’obertura d’aquest espai, el cos tècnic i el regidor van
ser els desencadenants de la gran evolució d’aquesta
Àrea. Des d’aquell moment, i fins l’actualitat, hem
aconseguit primer de tot un espai propi on s’hi troben

Però no tot el que organitzem són festes, també
hem consolidat un projecte d’activitats, entre els
que trobem les tardes esportives al poliesportiu,
l’esquiada jove, que s’organitza conjuntament amb
el Club Excursionista, les jornades de jocs de Rol amb

El Poliesportiu municipal incorpora una
innovadora metodologia d’entrenament
al seu gimnàs
Amb l’afany de millorar i innovar, el poliesportiu Josep Canadell i Veciana ha introduït al seu
gimnàs una nova metodologia d’entrenament anomenada “TRX-Entrenament en suspensió” que triomfa als
millors gimnasos de Barcelona i grans ciutats, pionera
a les comarques de Tarragona. Les
singularitats d’aquest entrenament són degudes a la recopilació
de les millors tècniques i exercicis
basats en el pes corporal treballant amb cintes, i a que les mans
o els peus es troben sostinguts per
un únic punt d’ancoratge mentre
l’extrem oposat està en contacte
amb el terra.
“TRX-Entrenament en suspensió”
està especialment dissenyat per
a simplificar una enorme varietat
de moviments de l’entrenament total del cos amb el
seu propi pes. Aquests moviments integren força i
equilibri en un format simple i dinàmic posant a pro-

va el sistema nerviós i augmentant els beneficis de
l’entrenament, aconseguint resultats amb més rapidesa.
Beneficis de “TRX-Entrenament en suspensió”:
– Els exercicis són segurs i eficaços
ja que es pot modificar la resistència mitjançant la regulació de la
postura corporal.
– Les tècniques estan dissenyades
per a desplaçar de forma intencionada el centre de gravetat, activant
la musculatura de la zona mitja
en cada exercici per a estabilitzar i
equilibrar el cos de forma funcional.
– Enfortiment de la zona mitja en
cada exercici d’esquena, espatlles,
pit, maluc i cames.
– Els exercicis de l’entrenament en suspensió s’adapten
a una innumerable variació d’angles i plans de moviment que ens permeten entrenar tal com vivim.

els Amics del Rol de la Canonja, skateparks mòbils i
descensos per la raval amb el col·lectiu rodant de la
Canonja i rodalies, també el torneig de futbol 7, que el
fèiem coincidir amb les festes majors, el parc jove de
nadal i baixada carretons joves conjuntament amb el
centre obert i la Regidoria d’Acció social i Ciutadania.
Hem aconseguit que al municipi hi hagi un casal
d’estiu per a joves, en el que es fan activitats de tot
tipus, però sobre tot esportives i aquàtiques i donar
així una continuïtat al casal infantil.
L’últim any s’ha afegit a tot això un projecte de formació
ocupacional anomenat “Anem Per Feina”, destinat
a joves sense estudis i sense treball per formar-los
en diversos oficis i intentar facilitar la seva inserció
laboral. També hem consolidat el que anomenem “el
grup de voluntaris”, una de les estructures més grans
de la Regidoria de Joventut, són joves de 15 i 16 anys
que donen suport a moltes d’aquestes activitats que
hem comentat i a projectes d’altres regidories, com el
casal de Setmana Santa, el casal d’estiu o el Parc de
Nadal.
Aquest és un petit resum del que ha evolucionat la
Regidoria de Joventut en els últims 4 anys, i allò més
bonic és que gairebé tot són propostes dels joves
del municipi que s’han pogut posar en marxa i han
funcionat. Esperem que les properes generacions
de joves continuïn aportant el seu granet de sorra a
aquesta Regidoria.
Us animem a que veniu i continueu ajudant a créixer
aquesta petita Regidoria construïda per tots.
Regidoria de Joventut

Nova ubicació de
dues bústies de
correus
Per tal de millorar la
mobilitat dels vianants, la bústia
de correus que anteriorment estava ubicada al carrer Masricart
(cantonada carrer de la Bassa
Fonda) s’ha traslladat al carrer
Escultor Martorell (cantonada
av. Carrasco i Formiguera), davant del Pati del Castell de Masricart.
Per altra banda, la bústia que
es trobava penjada a la façana de l’edifici del carrer Escultor Martorell número 2 s’ha
instal·lat, com a bústia cilíndrica, a l’avinguda de les Garrigues,
on entronca amb el carrer Pere
Gran Marca.
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El regidor de l’Ajuntament de
Presentació del llibre
la Canonja Salvador Ferré, “La Canonja a través del Butlletí
nou diputat de la Diputació de Municipal de l’Ajuntament de
Tarragona
Tarragona (1969-2000)” de
Jaume Gómez Travé

En el plenari celebrat a la Diputació de Tarragona el 25 d’octubre,
Salvador Ferré, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, va prendre
possessió com a nou diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya. Salvador Ferré
ocupa l’escó que va deixar vacant el diputat del mateix partit que va renunciar al
càrrec durant la sessió plenària extraordinària del passat 6 de setembre: Antonio
López (regidor del Catllar). Aquesta és la primera vegada que el municipi de la
Canonja té un representant a la Diputació de Tarragona, des que va deixar de ser
Entitat Municipal Descentrada per constituir-se en municipi propi, l’any 2010. El
president de la Diputació, Josep Poblet, va donar la benvinguda al nou diputat, i li
va desitjar molts èxits en aquesta nova etapa de servei als municipis del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El diumenge 20 d’octubre tingué lloc al Castell de Masricart la presentació
del llibre La Canonja a través del Butlletí Municipal de l’Ajuntament de Tarragona
(1969-2000) de Jaume Gómez Travé, editat pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví, com a núm.25 de la seva col·lecció El Porxo, i amb el suport econòmic de
l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona.
La presentació anà a càrrec de M. Elena Virgili Bertran, directora de la Biblioteca
Hemeroteca Municipal de Tarragona, acompanyada per l’alcalde de la Canonja,
Roc Muñoz Martínez; el president del Centre d’Estudis Canongins, Francesc Roig
Queralt i l’autor del llibre, Jaume Gómez Travé. El volum, prologat per Raül Vilanova
Mata, al llarg de les seves 250 pàgines recull totes les notícies sobre la Canonja
que van sortir publicades al Butlletí Municipal de l’Ajuntament de Tarragona des
de l’any 1969 fins al 2000. A través d’aquest recull de notícies es fa memòria de
diferents aspectes de la vida canongina durant aquest període i permet resseguir
l’evolució de la Canonja des d’una visió estrictament forana.

Inaugurades les noves instal·lacions de l’Arxiu General de la
Diputació de Tarragona situades a la Canonja
El 26 d’octubre, el president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va inaugurar
oficialment les noves instal·lacions de l’Arxiu General
de la institució, ubicades a la Canonja (carrer Vilaseca, 28). La nova seu, al servei de la ciutadania i de
la comunitat investigadora, integra i agrupa diferents
dipòsits documentals que fins ara estaven dispersos
arreu del territori.
A l’acte, hi van participar també l’alcalde de la
Canonja, Roc Muñoz; el diputat delegat de Patrimoni
i Expropiació, Joan Piñol; nombrosos diputats de la
Diputació de Tarragona;
la secretària general
de la Diputació, Pilar
Sánchez, i bona part de
la corporació municipal
de la Canonja. Tots
ells, juntament amb
el president, Josep
Poblet, i de la mà de
l’arxiver general, Eugeni
Perea, van visitar les

p àg. 6

noves instal·lacions, que compten amb les últimes
tecnologies.
L’arxiu, amb una capacitat de 6.000 metres lineals,
comprèn la documentació pròpia de la Diputació de
Tarragona des de l’any 1822; el fons de la Beneficència
(1843-1992); partitures musicals de mossèn Salvador
Ritort i Faus (1887-1955); el Fons de reserva (16571877), de la Secuita; el fons d’imatges (s. XIX-XXI) i
el fons bibliogràfic de temàtica local i jurídica, entre
altra documentació històrica. Es troben digitalitzats
els llibres d’actes del Ple (1836-2007), el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona (1857-1996) i el fons
musical de mossèn Salvador Ritort i Faus. Es troben
microfilmats el DOCE (1995), el BOE (1984-2008), el
DOGC (1990-2000), el BOPB (1990-1998), el Diari de
Tarragona (1991-1999) i el Nou Diari (1991-1997).
A més, el nou Arxiu General compta amb sala de
consulta per a quatre investigadors i serveis de
reprografia, maquinari lector de microfilms, ordinador
i instruments de descripció. Està dividit en tres
dipòsits, dos d’ells amb prestatgeria oberta i un de

compactada, una sala de tractaments especials i
diverses sales de treball i serveis. En total, les noves
instal·lacions ocupen 880 m2 útils. El projecte d’obra
ha estat realitzat per l’arquitecte Germán Mínguez
Martínez i dirigit per Vicenç Veses. La plantilla laboral
del nou Arxiu és actualment de set persones, entre
tècnics i auxiliars.
Durant l’acte inaugural, el president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, va destacar “el valor
documental i de coneixement”, amb què compta
l’Arxiu, obert a la ciutadania i als investigadors. En
aquest sentit, va ressaltar l’Arxiu de la Beneficència,
“d’una gran importància per a aquelles persones que
volen saber d’on venen. Finalment, va afirmar que “la
demanda de l’Arxiu era cabdal, i que avui l’hem fet
possible”.
D’altra banda, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz,
es va mostrar satisfet d’acollir al seu municipi un
equipament tan important per al territori, “en una de
les zones més atractives”.
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Pressupost per grups
de programa

La Canonja aprova un pressupost
de 11.529.000 euros pel 2014
amb un increment de les inversions

DEUTE PÚBLIC.
483.000,00
4,23%
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEG. I PROT. CIVIL.
444.000,00
3,89%
URBANISME.
669.900,00
5,87%
VIES PÚBLIQUES.
635.500,00
5,57%
El plenari municipal de la Canonja,
(253.000,00 €), pavimentació i serveis Carrer
SANEJAMENT,
ABASTAMENT
I
DISTRIBUCIÓ
D'AIGÜA
.
100,00
0,00%
celebrat el dijous 28 de novembre, va aprovar per
Verge de les Neus (97.000,00 €), pavimentació i
RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS . 12.000,00
0,11%
unanimitat el pressupost de l’Ajuntament de la
remodelació Carrer Ponç de Castellví (25.000,00
246.000,00
2,16%
NETEJA VIÀRIA.
Canonja per a l’any 2014. El pressupost consolidat,
€), obres reposició i millora via pública i camins
que incorpora el Patronat de Cultura (118.000€)
(60.000,00 €), reformes del Col·legi Públic de la
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS.
17.000,00
0,15%
com a ens desconcentrat de l’Ajuntament, suma
Canonja (60.000,00 €) i acondicionament d’espais
ENLLUMENAT PÚBLIC.
160.000,00
1,40%
un total de 11.529.000 euros, tant en ingressos
públics (45.000,00 €).
JOVENTUT
63.600,00
0,56%
com en despeses. En comparació al pressupost
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
1.000,00
0,01%
inicial 2013, es produeix un creixement general del
Altres capítols pels que aposta el govern municipal
PARCS I JARDINS.
260.000,00
2,28%
8,89 %.En aquest sentit, la unanimitat de tots els
de la Canonja són els d’acció social i els de foment
grups municipals (PSC, CiU i PP) en l’aprovació dels
de l’ocupació i formació. Els temps que estem vivint
ACCIÓ SOCIAL.
420.300,00
3,68%
pressupostos per a l’any 2014 és molt important
fan imprescindible dotar aquestes partides de més
ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENENTS.
17.000,00
0,15%
ja que es fonamenta sobretot en la bona gestió
recursos per poder fer front a les noves necessitats
EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRI .
297.900,00
2,61%
econòmica realitzada durant aquests anys.
que ens planteja la societat.
ENSENYAMENT SECUNDARI.
1.700,00
0,01%
PROMOCIÓ EDUCATIVA .
49.700,00
0,44%
D’aquests 11.529.000 euros, 4.760.000,00 euros
Així doncs, pel que fa a la despesa social,
tornen
a Tarragona
en concepte dels
serveis que
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.
508.500,00
4,46%
l’ajuntament
incrementa aquest capítol i el dota
RESUM
D'INGRESSOS
I
DESPESES
PER
CAPÍTOLS
rebem de la ciutat i pels acords econòmics derivats
amb 435.000 €.
0,44%
ARQUEOLOGIA I PROT. DEL PATR. HISTÒRIC-ARTÍSTIC. 50.000,00
de la segregació.
FESTES POPULARS.
208.500,00
1,83%
I pel
que fa a promoció
econòmica, el consistori
PRESSUPOST DE DESPESES
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
37.500,00
0,33%
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT .
Aquest és un pressupost adequat a la realitat
invertirà 150.000 € en accions per fomentar
denominació
import
%
C
denominació
import
%
367.700,00
3,22%
INSTAL
·L
ACIONS
ESPORTIVES.
econòmica que estem vivint i es troba equilibrat i
l’ocupació i promoure cursos de formació
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
45.400,00
0,40%
ambiciós pel que
a les inversions.
ocupacional.
espeses de moderadament
personal.
2.037.500,00
� fa17,86
1
Impostos
directes.
8.598.900,00 � 75,36
En aquest sentit l’Ajuntament de la Canonja,
PROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS CIUTADANES
120.800,00
1,06%
espeses corrents en
2.536.200,00 �
22,23 2
Impostos indirectes.
100.000,00 � 0,88
intenta mantenir el nivell d’inversions que el nostre
L’ajuntament manté les subvencions a les entitats
236.800,00
2,08%
ÒRGANS DE GOVERN.
éns i serveis.
poble necessita mitjançant els ingressos corrents i
del poble i continua amb la política de congelació
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
.
1.000.600,00
8,77%
RESUM
D'INGRESSOS
I
DESPESES
PER
CAPÍTOLS
espeses financeres.
�
0,75 3
Taxes, d’impostos
preus públics
i altres ajustaments
729.100,00
� 6,39
transferències de 85.300,00
capital.
i moderats
d’algunes
taxes.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
8.500,00
0,07%
ingressos.
62.100,00
0,54%
JUTJAT
DE
PAU
Així
doncs,
en
el
capítol
d’inversions,
amb
1.006.700
El
detall
complet
dels
pressupostos,
així
com
les
ransferències corrents. 5.247.300,00 �
45,98 4
Transferència corrents.
1.470.500,00 � 12,89
PRESSUPOST
DESPESES
PRESSUPOST
€, destaca tot un seguit d’actuacions d’inversió
noves ordenances fiscals
per al 2014, esDE
podran
GESTIÓ D'INTERVENCIÓ I TRESORERI A
225.900,00 D'INGRESSOS
1,98%
5 deIngressos
patrimonials.
� www.
1
en via pública per a la conservació i millora
la
consultar
a la pàgina web 114.000,00
de l’Ajuntament
TRANSFERÈNCIES
A
ENTITATS
LOCALS
TERRITORIALS.
4.760.000,00
41,71%
C
denominació
%
C
denominació
import
qualitat urbanística
del municipi,
per 6exemple
lacanonja.cat
nversions reals.
906.700,00
� com
7,95
Alienació
d'inversions
reals.
0,00 � 2,62 import
TOTAL
11.411.000,00 100,00%
la pavimentació i serveis del Camí Vell de Reus
1
Despeses
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personal.
2.037.500,00
�
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1
Impostos
directes.
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100.000,00 �
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Transferències
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85.300,00 �

22,23 2

Impostos indirectes.
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Transferències
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1
114.000,00
8
Actius financers.
Alienació d'inversions reals.
2,62
0,00
9
Passius0,88
financers.
Transferències de capital.
298.500,00
Actius financers.
100.000,00TOTAL 0
Passius financers.
3,49
0,00
TOTAL
11.411.000,00

Transferències
corrents
13%

0

11.411.000,00
�

Impostos directes.

Ingressos
patrimonials
1%

2.536.200,00 �

Ingressos
patrimonials. 17,86
Despeses de personal. 5
2.037.500,00
22,23
Despeses �
corrents7,95
en béns
2 906.700,00
6 i serveis.
Alienació2.536.200,00
d'inversions reals.
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Parc
26 de Nadal

VI Parc de
Nadal de la
Canonja

27

Els dies 26, 27 i 28 de desembre
torna a celebrar-se el Parc de Nadal de la
Canonja, enguany amb la música com a
eix vertebrador. El 26 de desembre, Sant
Esteve, és el dia d’obertura i serà gratuït;
de 6 de la tarda a 8 del vespre s’hi podran
realitzar activitats diverses i a les 8 hi haurà
animació musical amb Caram Com Balla.
Els següents dos dies del Parc s’obrirà matí
i tarda, per 3 euros tot el dia i a les 7 de
la tarda, per tancar cada jornada, hi hauran actuacions musicals després del Ball de
Diables de la Canonja.

Poliesportiu de la Canonja
Passejades a cavall • Inflables
Taller de Dj • Bicicletes boges
Rocòdrom • Exhibició de ball

28

desembre 2013
Dia 26, obertura del Parc (gratuït)
De 6 de la tarda a 8 del vespre.
A les 8 del vespre, actuació musical
Dies 27 i 28:
D’11 del matí a 2 del migdia
i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, actuació musical

Nadal Jove
Aquesta edició del Parc de Nadal acollirà per primer cop activitats dirigides també a joves de 12 a 16 anys.
D’aquesta manera el parc obre el seu ventall d’activitats i l’estén al públic juvenil.

El parc està pensat per a nois i
noies de 3 a 16 anys i valdrà
3 euros estar-s’hi tot el dia.

Tallers de:

Pintar cares • Felicitacions
Elaboració del cartell de carnaval • i molts més...

Dia 26

a 2/4 de 8 del vespre

Diables de la Canonja
a les 8 del vespre

Animació amb Caram Com Balla

Dies 27 i 28
a les 7 de la tarda

Diables de la Canonja
i Actuació musical
Organitza:

Regidoria
de Cultura

Amb el suport de: La Regidoria de Joventut i la Regidoria d’Esports
També de les empreses:

Enguany es realitzaran diferents tallers per
a joves com el taller de Dj a càrrec d’ACMEA
(Associació Canongina de Música Electrònica i Alternativa), el de dibuix i còmic, el
de beat box (art de simular amb la boca els
sons d’una caixa de ritmes) o el de circ per
als més atrevits, entre altres activitats.

I hi col.laboren: ACMEA, l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs,
els Amics del Cavall de la Canonja, els Amics dels Gegants de l’Orfeó Canongí,
l’AMPA Escola la Canonja, Beat Dansa, la Biblioteca Pública,
el Club Excursionista la Canonja, el Col·lectiu de Dones,
la Comissió Cavalcada, la Comissió de Carnaval,
els Diables de la Canonja, l’Escola La Canonja, el Grup Hípic la Canonja,
la Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança i l’Institut Collblanc

Trobareu més informació a:
www.lacanonja.cat

cartell.indd 1

04/12/13 10:51

Concurs de
pessebres 2013
Un any més, tothom que faci un pessebre a casa seva pot inscriure’s per a participar
al concurs de pessebres de la Canonja.
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Per a fer la inscripció us podeu dirigir al Castell de Masricart en horari habitual de biblioteca
abans del dia 20 de desembre. A tots els participants se’ls obsequiarà amb un record, i els
guanyadors del concurs obtindran entrades per
a dues persones per a tots els espectacles del
Festival de Màgia Impossible 2014.
L’entrega de premis es durà a terme l’últim dia
del Parc de Nadal, al poliesportiu.
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La Canonja torna a rebre a
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
La gran rebuda que cada any fan els nens i nenes de la Canonja a Ses Majestats el Reis, fa
que no s’oblidin mai de nosaltres i un cop més ens han confirmat que ens tornaran visitar i que repartiran els regals que tant ens mereixem pel nostre bon comportament.
Uns dies abans, el 29 de desembre, els Patges de Ses Majestats vindran a buscar les cartes amb les peticions dels canongins i canongines. Després de recórrer el poble anunciant la seva arribada, vora 2/4
d’1 del migdia, els Patges Reials s’estaran a l’hort de l’Abadia, al costat de l’església de Sant Sebastià,
perquè els infants els hi entreguin les seves cartes. Per fer passar els nervis mentre esperem per donar
la carta als Patges, el Pallasso Moniatto vindrà a fer-nos riure sense parar.
Un cop ja haurem entregat aquesta carta, només ens caldrà esperar a que arribi el dia 5 de gener i Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient tornaran a ser a la Canonja, puntuals com cada any. Al voltant de 2/4
de 6 de la tarda, els Patges a cavall aniran a l’Ajuntament a buscar les Claus del municipi per poder
donar entrada, a partir de les 6, a la Cavalcada de Ses Majestats. Arribada la nit els Reis, amb l’ajuda
dels seus patges, repartiran els regals, ben merescuts, als nens i nenes del poble.

Concert de Nadal
Amb el White Christmas i Santa Klaus en la memòria filmogràfica de tothom,
el Cor de Cambra de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida i el cor de l’Auditori Josep Carreras de Vilaseca ens presenten enguany a la Canonja un repertori nadalenc americà...
Però a banda dels tòpics, descobrirem una cultura que va més enllà de Hollywood,
i una música amb la virtut de combinar la qualitat i alhora fer-se atractiva a tots
els públics. Amb l’espectacularitat dels instruments de metall i l’impacte sonor de la
percussió, gaudirem dels compositors corals americans més reconeguts, i dels millors
arranjaments corals. Això sí, no podrem acabar sense les nostres nadales tradicionals
catalanes. Les de tota la vida...
Aquest Nadal conquerim les Amèriques !!!
Diumenge 29 de desembre a 2/4 de 8 del vespre l’església de Sant Sebastià.
Direcció de Xavier Puig.

p àg . 9

ia
no
tíc

Se
rà

XVIII Baixada de
Carretons

Revetlla de
cap d’any

L’Orquestra Centauro serà l’encarregada
d’amenitzar la revetlla de cap d’any al poliesportiu de
la Canonja.
Els tiquets, ja sigui per sopar i cotilló o únicament cotilló, es poden adquirir al poliesportiu al preu de 60 i
15 euros si es compren anticipadament.

Revetlla de cap d’ANY

2013 - 2014

LA CANONJA
Ball amb l’orquestra

CENTAURO

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT
AL POLIESPORTIU
VENDA D’ENTRADES DEL 18 DE NOVEMBRE AL 28 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU
MENÚ

Cava de benvinguda
Fruits secs
Olives farcides
Coca de recapte amb tonyina
saladets
Caneló de marisc amb crema de gambes
Melós de vedella amb reducció
de Pedro Ximenes i
saltat de bolets i verduretes
Pastís de xocolata amb coulis
de fruites vermelles
Raïm de la sort, Torrons
Vi blanc Ipsis flor i Vi negre Ipsis Criança
i cava Aria Segura Viudas

Menú infantil
Croquetes i nuggets

Mini hamburgueses amb patates
Pastís de xocolata
Refrescos

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Canonja
Regidoria de Festes

SOPAR i COTILLÓ:
Adult: 60 € / Infantil (fins als 14 anys): 20 €
Amb Carnet PIJ la Canonja descompte 5€

El divendres dia 17 de gener se celebra la Baixada de Carretons, que consisteix
en tres baixades amb carretó fent un circuit
de proves i obstacles pel carrer raval. El recorregut comença a la porta de l’ajuntament i
finalitza al carrer Sant Antoni. La Baixada és
oberta a tot el poble i hi poden participar tots
els infants, joves i familiars. Només és necessari fabricar-se un carretó i inscriure’s del 9 al
16 de gener a la Nau de Serveis o al Casal.
Qui no tingui carretó pot anar a la Nau de
Serveis (Camí dels Antígons, s/n), durant les
mateixes dates de les inscripcions, de 5 de la
tarda a 8 del vespre, a construir-lo. Allí també
us proporcionaran el material i el suport necessari per a crear el bòlid. Cal recordar que els
més petits necessiten l’ajut d’un adult i que el
carretó ha de ser de fusta, portar rodes petites
i no ha de tenir punxes ni forma de pic. Per fer
la Baixada és obligatori casc i guants tant pel
corredor com per al tripulant.

ÚNICAMENT COTILLÓ:

 Al Casal.
 A la nau de Serveis de la Brigada de l’Ajuntament (Camí dels
Antigons).

Allà et donaran les normes de participació.

Vols fer un carretó?
Pots venir a la Nau de Serveis del 9 al 16
de gener i t’ajudarem a fabricar un
carretó. De dilluns a divendres de 17h a
Organitza:
20h.
Ajuntament de la Canonja

Adult: 15€ (venda anticipada)
Adult: 20€ (el mateix dia)
Infantil: (fins als 14 anys): 6€

El cotilló inclou:
Bossa cotilló
Raïm de la sort
Una consumició al bar
Coca amb xocolata desfeta a la matinada

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

Arrancada de
l’Espai Jove

Aquest passat mes d’octubre es va posar
en marxa una nova temporada de l’Espai Jove, on es
treballa amb joves de 12 a 16 anys la gestió del seu
temps i del seu espai a través d’activitats i serveis que
ofereix l’Espai. Aquest any hem arrancat amb una
quarantena d’inscrits, entre voluntaris, i joves que
venen a l’espai a participar en les activitats i tallers,
o simplement a xerrar amb els amics o a jugar una
partida a la Play Station o al futbolí.
Aquest curs, sobretot en aquests mesos d’inici, s’està
treballant en la decoració de l’espai per tal que tingui
un aspecte més juvenil. Vols venir a pintar?
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Inscripcions per les tardes:

Carnaval 2014
La Comissió de Carnaval ja està preparant els actes de l’any 2014. Les comparses que vulguin
participar a la Rua del diumenge dia 2 de març ja es poden inscriure al Castell de Masricart en l’horari
habitual de biblioteca.
Per altra banda, en el transcurs del Parc de Nadal hi haurà una parada de la Comissió de Carnaval on es
podrà participar en el concurs de cartells de carnaval que enguany tindrà dues modalitats que es basaran
en l’edat de les persones participants.

Calendari:
Diumenge 23 de febrer: arribada Carnestoltes
Dissabte 1 de març: sopar pícnic
Diumenge 2 de març: Rua de Carnaval
Dimarts 4 de març: enterrament de la sardina
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S’acosta el Nadal i la Biblioteca ens proposa, per anar obrint boca, escoltar contes nadalencs. El
proper 17 de desembre a les vuit del vespre, en Carles
Alcoy ens explicarà “Dos Nadals i un Cap d’any”,
conte per a adults.
Sinopsi:
“No tots els Nadals són plàcids i feliços, però fins i tot
els Nadals més tristos tenen moments tendres. Els
caps d’any, en canvi tenen aquella obligació estranya
de divertir-se sí o sí. I no sempre és això, malgrat que
ens hi esforcem i els poetes ens ajudin.”
L’espectacle serà gratuït i passareu una bona estona.
Us hi esperem!

Avanç del programa
de festes
de Sant Sebastià
La Regidoria de festes està treballant en la
configuració dels actes de la Festa Major d’Hivern que
tindrà lloc entre el 17 i 20 de gener.
En el moment de tancament de la revista municipal
hi ha alguns actes per confirmar, tot i així podem
avançar l’actuació de “La Banda del Coche Rojo” i
una festa de Dj’s per al públic més jove.
L’ “Orquestra Maravella” oferirà un any més el concert
i ball de Festa Major per la diada de Sant Sebastià i la
vetlla anirà a càrrec de l’orquestra Venus.
Com a novetat, enguany es proposa l’actuació d’ “Antonio, Benjamí i Òscar” que després de participar en
el programa de tv3 “Buscant la Trinca” actuaran a la
Canonja el diumenge dia 19.
I com no podria ser d’altra manera, el diumenge 25
finalitzarà la festa major amb la celebració del Cros
Sant Sebastià i la tradicional escudella popular.
Tot just començar l’any el programa de festes arribarà
a casa vostra.

ia

Conte nadalenc per a adults a la Biblioteca
La Biblioteca al Parc de Nadal
En aquesta nova edició del Parc, la Biblioteca us vol
oferir:
-Les darreres novetats editorials per aquest Nadal:
obres de ficció i no ficció.
- Guia de recomanacions per llegir o per regalar
aquestes festes: Acurada selecció de llibres per a totes
les edats amb una breu descripció del contingut.
- Premsa: diaris i revistes.
- Taller de manualitats musicals per a tots els gustos.

L’Ajuntament de la
Canonja instal·la 4
punts de recollida
de restes de poda
L’Ajuntament de la Canonja ha signat un
conveni amb la Fundació Onada per tal d’oferir un
servei de recollida de restes vegetals generades per
particulars del poble.
L’Ajuntament ha construït 4 tancats de fusta per tal
que qui necessiti eliminar les restes de jardineria o
poda les pugui dipositar en aquests espais ubicats a:
−Camí de les Pletes
−Avinguda Sector Nord
−Carrer Marina
−Darrere plaça Ernest Lluch
La Fundació Onada s’encarregarà de la recollida i de
triturar les restes. El calendari del servei de recollida
s’ha establert en funció de les necessitats de generar
més o menys restes vegetals segons l’època de l’any.
Durant els mesos d’hivern es recollirà cada setmana,
primavera i tardor cada quinze dies, i durant juliol i
agost un cop al mes.

Tallers per a la
recerca de feina
Durant els mesos d’octubre i novembre s’han dut a terme, amb una important participació, els diferents tallers que ofereix la regidoria d’ocupació adreçats a la població aturada per
a facilitar recursos per trobar feina.
Els tallers que s’han desenvolupat aquests mesos
han estat els de com elaborar el currículum de
treball i la carta de presentació, facilitar i treballar
les pautes per l’entrevista de feina i el taller de
com buscar feina a través de les noves tecnologies amb la utilització de les xarxes 2.0.
Aquests tallers es tornaran a oferir durant el proper 2014, conjuntament amb l’oferta formativa
de cursos ocupacionals.
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Les inscripcions de naixement en el Registre Civil de la Canonja
Ja s’han complert 2 anys de la posada en marxa del Registre Civil de la
Canonja, dins de les competències del Jutjat de Pau, que va tornar a obrir les seves
portes gràcies a la llei 8/2010 que va permetre la recuperació de la municipalitat.
Aquest servei, permet, entre d’altres tràmits, la inscripció dels nadons al nostre
municipi quan els progenitors estan empadronats a la Canonja. De manera que, tot
i haver nascut a Tarragona, Reus, o qualsevol altre municipi, hi ha la possibilitat de
que pugui ser inscrit a la Canonja i, a aquest nadó li constarà com a lloc de naixement a tots els efectes legals, la Canonja.
Per a poder inscriure un nadó al Registre Civil de la Canonja cal portar:
La documentació que donen a l’Hospital consistent en un full groc amb les dades
del naixement i el Butlletí de l’Institut Nacional d’Estadística. Caldrà portar-ho omplert.

A més, els pares hauran de tenir en compte que cal:
- Sol·licitar al mateix Hospital un certificat negatiu conforme el centre no ha
promogut la inscripció a cap altre registre civil, necessari per a la inscripció
quan es fa en un municipi diferent del de naixement.
- Portar fotocòpia dels DNI dels dos progenitors.
- Demanar un volant d’empadronament a l’Ajuntament de la Canonja (C/ Raval,11).
- Portar el Llibre de família, si existeix.
- Acudir tots dos al Registre per tal de signar el consentiment per inscriure’l en un
Registre diferent del de naixement.
- El termini per poder inscriure un nadó és de 8 dies.
Aquesta informació es pot consultar al web de l’Ajuntament de la Canonja:
www.lacanonja.cat

Reforestem
el
Mur Verd
L’Ajuntament de la Canonja ha organitzat dues sortides, els dies 14 i 27 de novembre, amb
l’Escola la Canonja, l’Institut Collblanc i joves voluntaris del PIJ, guiats pel GEPEC, per a plantar dos centenars d’arbres a la zona del Mur Verd.

L’Ajuntament de
la Canonja participa
en un projecte de
detecció d’olors
L’objectiu és determinar el tipus, la freqüència i l’origen per establir mesures
preventives i correctives
Les olors al municipi de la Canonja són un
dels temes preocupants per als ciutadans i pel consistori. Per aquest motiu, l’Ajuntament participarà en
un projecte del Centre Tecnològic de la Química de
Catalunya (CTQC) que estableix un sistema de monotorització d’olors al Camp de Tarragona amb participació ciutadana. En aquest projecte hi estan implicats,
empreses, institucions, indústria i universitat.
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L’objectiu és determinar el tipus, la freqüència i l’origen
dels episodis d’olors que es produeixen al municipi per
tal de poder establir mesures correctores en els focus
d’emissió.
El nas humà és la tecnologia més desenvolupada fins
al moment en l’àmbit de les olors, per això l’estudi
compte amb més de 100 voluntaris, entre els que es
troben bombers, jubilats, docents, mestres, estudiants,
aturats, operadors de planta i investigadors, entre altres.
Tots són informadors anònims que quan detecten una
situació d’olor amb molèstia fan un registre segons el
protocol establert.
Es tracta d’un «termòmetre» que permet especificar
les zones afectades, la freqüència, el tipus d’olors i les
condicions meteorològiques que afavoreixen la ocurrència d’aquests d’episodis d’olors.
Com es tracta d’un estudi a llarg termini, les zones
que es determinin amb situació crònica, és a dir, amb
problemes recurrents d’olors, podran ser analitzades
específicament amb eines analítiques.
Les olors més recurrents són del tipus «gas», «brossa»,
«vòmit », «purins», «cereals en descomposició », «producte químic» i «petroli».

El sistema es va posar en marxa a principis del 2011,
però ara es vol afrontar la segona fase, amb les següents objectius:
- Incorporar noves tecnologies de comunicació (aplicació mòbil) per facilitar la introducció de dades als informadors i agilitzar els temps de recepció d’aquestes,
amb la finalitat de transmetre informació, en temps
real, de situacions específiques.
- Augmentar la quantitat d’informadors i fidelització
d’informadors dins de la xarxa actual.
- Realitzar l’anàlisi sensorial per olfactometria dinàmica de camp mitjançant personal capacitat amb aquesta tècnica, en circuits de control establerts a les potencials zones d’emissió i a les zones d’immissió (zones
residencials properes).
- Incorporar l’anàlisi químic instrumental en punts específics dins dels circuits de control establerts.
- Correlacionar els resultats de la mesura del grau de
molèstia a les zones d’immissió (xarxa d’informadors i
trucades 112) amb els resultats dels anàlisis sensorials
i químics a les zones d’emissió i immissió.
El sistema permetrà a les empreses i ajuntaments disposar d’un mecanisme en temps real de com van les
situacions d’olors i així, tal i com diu l’alcalde de la
Canonja, Roc Muñoz, «poder realitzar les accions necessàries per evitar situacions d’alarma i establir mesures correctives».
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La protecció del jaciment, un itinerari cultural, un centre d’interpretació
i la projecció científica mundial, prioritats per a la Boella
Així s’estableix en el pla director que s’ha
concebut com a full de ruta per ordenar
les accions a realitzar els pròxims vuit anys
Protegir el jaciment, oferir un itinerari
cultural per l’entorn natural, la posada en marxa
d’un centre d’interpretació i la projecció científica
internacional del jaciment de la Boella són alguns
dels objectius principals d’un pla director a vuit anys
vista que s’ha presentat dilluns 25 de novembre al
Castell de Masricart, a la Canonja. A més, també es
volen potenciar activitats de docència, en el marc
dels ensenyaments que s’imparteixen a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i en els quals hi
participa l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social), centre de recerca que ha
dirigit l’elaboració del pla.
D’esquerra a dreta, el director de l’IPHES, l’arqueòleg Eudald
Carbonell; l’alcalde de la Canonja Roc Muñoz i Miquel Orellana,
arquitecte municipal de l’Ajuntament.

L’origen d’aquest pla director està en un conveni marc
de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja
i l’IPHES, signat el 27 de març de 2008. Entre altres
aspectes, s’adquireix el compromís de participar de
forma conjunta en programes d’investigació, docència
i socialització en el camp de l’arqueologia i del patrimoni cultural i natural del Barranc de la Boella. A més,
és una mostra de la militància de l’IPHES amb l’entorn
més immediat, amb una proposta de futur com aquesta inclosa al Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud (CEICS).

Accions prioritàries
En aquest context, el pla recull accions en diferents
àmbits a realitzar entre els anys 2014 i 2020. Entre les
accions prioritàries hi ha la protecció del jaciments de
la Mina i la cala 1.
La Mina presenta el potencial investigador més consistent de les zones sondejades. El gruix dels sediments
fins, les restes fòssils i la cronologia fa molt recomanable una intervenció sistemàtica en gran extensió que
podria tenir una durada dels treballs superior als 10
anys. Té un gran potencial per ensenyar la Geologia i
l’Arqueologia del Pleistocè de la Boella.

Un itinerari per l’entorn
El coneixement per part del visitant del jaciment arqueològic i l’entorn és fonamental per a la seva comprensió. És per això que es proposa la realització d’un
itinerari entre aquest centre i el jaciment de la Boella.
Aquest pla és el full de ruta que ha d’ordenar i prioritzar les actuacions pels pròxims anys a la Boella,
per tal de garantir el projecte científic i la valorització
social del jaciment. L’alcalde de la Canonja, municipi
on es troba ubicat el jaciment, ha qualificat aquest
document d’ “ambiciós, amb un pressupost que superaria els 4.200.000 euros, però hem volgut jugar fort i
anirem a buscar diners”.

Articles d’impacte

El director de l’IPHES, Eudald Carbonell, ha assenyalat
que “aquest pla és conseqüència del projecte de recerca que s’està desenvolupant des de fa uns anys sota la
direcció de Josep Vallverdú”, arqueòleg d’aquest institut que està al capdavant de l’excavació anual.
Les excavacions a la Boella sota la direcció de l’IPHES es desenvolupen
un cop a l’any durant un mes - Jordi Mestre/IPHES

Recursos museogràfics

Les línies de treball
En el pla director s’estableixen les línies de treball
que donaran continuïtat al projecte de recerca i
a la intervenció arqueològica que des del 2007
dirigeix l’IPHES, la conservació del jaciment i la
difusió a la ciutadania de les dades i coneixements
que es generin.
La Boella és un jaciment clau per estudiar com eren
i com vivien les primeres poblacions humanes que
van arribar a Europa fa al voltant d’un milió d’anys.
En els darrers anys d’excavacions s’han obtingut
nombroses eines de pedra i restes de fauna (entre elles de mamut) que ajudaran a entendre com es
van produir les primeres migracions humanes que
van arribar a aquest territori procedent de l’Àfrica.
A la Boella s’ha localitzat indústria lítica de la més antiga
d’Europa - Jordi Mestre/IPHES

Per garantir la difusió del Barranc de la Boella, del seu
valor patrimonial i dels coneixements que se’n deriven, es planteja la dotació del propi jaciment arqueològic i l’entorn de recursos museogràfics, així com la
creació d’equipaments complementaris com un centre
d’interpretació, que s’ubicaria al Mas de l’Abeurador,
adquirit per l’Ajuntament de la Canonja amb aquesta
finalitat.

Centre d’interpretació
Pel que fa a aquest equipament es proposa que aculli
un centre d’interpretació de temàtica relacionada amb
el jaciment de la Boella i la prehistòria. Alhora, es planteja optimitzar i potenciar l’espai desenvolupant-t’hi
propostes complementàries a la difusió i interpretació del coneixement científic. Es tractaria bàsicament
d’activitats relacionades amb la docència, la recerca
i la didàctica, com podrien ser tallers per a escolars,
una aula de natura i d’educació ambiental i zones
amb restitucions de troballes arqueològiques.
L’Ajuntament de la Canonja ha comprat el Mas de
l’Abeurador por poder-hi instal·lar el centre d’interpretació

A més, ha remarcat: “la Boella és una aposta de futur de l’IPHES. Però també pel nostre país. Per això cal
protegir el jaciment, generar recursos museogràfics,
com el Mas de l’Abeurador, que lliga el jaciment amb
l’itinerari cultural que s’ha concebut”.
Sobre la importància científica, el mateix arqueòleg ha
manifestat que ve donada per la quantitat de registre
fòssil que s’ha obtingut i per la que encara cal exhumar, ja que hi ha diferents nivells, amb una presència
sistemàtica de proboscits associats a la tecnologia
més vella d’Europa. A partir d’aquí, i amb els anys que
porta ja l’IPHES d’excavacions, des del 2007, es poden
començar a generar articles d’impacte científic.

Descentralitzar l’acadèmia
Eudald Carbonell s’ha referit també a la necessitat de
descentralitzar l’acadèmia. “Per això volem que una
part didàctica de la docència que impartim, en especial del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del
Quaternari i Evolució Humana, es faci en els centres
pròxims als jaciments, perquè l’experiència acadèmica
estigui a peu de carrer”.
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Salvador Ferré Budesca

Donem la veu a la ciutadania
A finals d’aquest darrer mes de novembre
vam conèixer els resultats de la primera onada del
projecte de participació ciutadana conegut com “Altaveu
ciutadà”, una iniciativa en la que han participat 59
persones, que anomenem panelistes, de manera anònima
i on han pogut expressar lliurement les seves opinions
sobre aspectes diversos de la gestió municipal, serveis,
equipaments i infraestructures així com la seva percepció
de l’evolució de la qualitat de vida al municipi. El detall
i les dades d’aquests resultats el podeu consultar a la
pàgina web de l’ajuntament.
Dels resultats se n’extreuen algunes conclusions ràpides,
quant a la percepció del grau de qualitat de vida al

Cori Roca Vila

Opinions...
A finals d’octubre es va inaugurar l’arxiu
històric de la Diputació de Tarragona que ha estat
instal·lat al carrer Vila-seca de la Canonja.
Una vegada més la sensibilitat de la Diputació d’estar al
territori i pel territori s’ha fet palesa, quan han pensat
en el nostre poble per instal·lar un equipament tan
emblemàtic i important per la història dels nostres
pobles com és l’arxiu històric de més de 6 quilòmetres
de documents, que romandran a casa nostra. I això farà
que estudiosos, universitaris, historiadors, gent del món
de la investigació històrica, vinguin fins el nostre poble
a consultar els documents que guarda i conserva aquest
arxiu.
La Diputació i el seu president Josep Poblet fan una
bona feina al servei dels pobles de les nostres comarques

Mª Encarnación Quílez
Valdelvira

Caminamos por las personas y
sus necesidades
No me gustan los discursos vacíos de
contenido ni escribir sobre un tema que no conozca. Por
eso en esta ocasión os hablaré de mi experiencia en la
atención a las personas sin recursos. Puedo constatar
que en estos últimos años la situación se ha agravado y
extendido de una forma desbordante. Sé que el final de
una crisis no es el resultado de una política económica
sino el del empeño de una sociedad. Las cosas que mejor
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municipi la gent creu que s’hi viu bé, que ha millorat
en els darrers anys i també creuen que millorarà en el
futur; pel que fa als problemes o mancances, la principal
preocupació es refereix per una banda als serveis
mèdics i al centre d’atenció primària i per altra a l’atur,
dos aspectes que no són de competència municipal, el
primer és degut bàsicament a les retallades del Govern
de la Generalitat i el segon a la persistent crisi econòmica
global de la que encara no acabem de sortir. Tanmateix,
l’ajuntament està dedicant els esforços necessaris per
millorar la situació i ja s’ha procedit a l’adjudicació del
projecte d’urbanització de la Fase I de la zona del nou
centre socio-sanitari de l’av. de les Garrigues, Pla Parcial
PPU 45a, on el Departament de Salut de la Generalitat
ha de construir en un futur, esperem no molt llunyà,
el nou CAP. També s’estan dedicant molts esforços en
la lluita contra l’atur, amb diversos plans d’ocupació
per a persones en situació crítica i també en cursos de
formació per a gent de totes les edats.

del refugi, el mural de sota el replà o l’enllumenat de la
barana de la pujada de l’Abadia, no per l’actuació en sí, si
no per qüestions de tipus estètic on evidentment tothom
té la seva opinió.

Dos terços dels enquestats valora positivament o
molt positivament la tasca i la gestió que es fa des de
l’Ajuntament. Entre les actuacions recents que més han
agradat estan el desplegament de la Guàrdia Municipal,
les obres d’ampliació del Castell de Masricart, la iniciativa
de l’Altaveu Ciutadà, l’arranjament de diversos carrers, la
recuperació del refugi de la Ravaleta, els plans d’ocupació
i la borsa de treball; mentre que no han agradat tant
algunes actuacions de tipus urbanístic com l’entrada

Per acabar i en la vesant més personal, vull aprofitar
aquestes darreres línies per agrair les felicitacions i
mostres d’afecte rebudes amb motiu de la meva recent
presa de possessió com a diputat de la Diputació de
Tarragona, càrrec des del que procuraré continuar
treballant al servei dels ciutadans i ciutadanes de la
Canonja i ara també dels de la resta de municipis del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

amb inversions que ajuden a tirar endavant projectes
d’entitats socials, culturals, esportives i també als
diferents departaments dels ajuntaments amb obres i
serveis, serveis socials, culturals,...

com hi havia abans. I l’altre cosa que té en contra és el
seu elevat preu.

També els enquestats creuen que la participació de
la població en les activitats i en l’organització de
les mateixes hauria de millorar, així com que des de
l’ajuntament s’hauria de fomentar encara més.
Des de l’equip de govern prenem nota de les queixes
i els suggeriments que ens han fet les persones que
voluntàriament han participat i valorem positivament
de manera general els resultats de l’enquesta, tot i que
ens hagués agradat una major participació, doncs s’havia
previst que la mostra arribés fins els 80 panelistes. La
inscripció, però, no està tancada, pel que us continuem
convidant a participar-hi i així eixamplar el ventall
d’opinions.

Però també i sense deixar l’àmbit de la Diputació ens cal
felicitar al nou diputat Salvador Ferré que des d’aquest
més d’octubre s’ha estrenat en el seu càrrec, li desitgem
molta sort.

L’altre projecte que és molt agosarat i pensem que també
cal estudiar-lo amb més deteniment és el del replà. S’ha
començat per la barana del porxo amb els llums de
colors, l’entrada al refugi (o l’entrada al metro com l’han
batejada popularment), o la pintura del mur de sota del
replà, actuacions que han tingut moltes crítiques.

Des d’aquest espai del butlletí el nostre grup polític a la
oposició pot opinar o donar a conèixer les inquietuds
que ens fan arribar els nostres convilatans, que moltes
vegades són les mateixes i que les compartim.

Potser sí que el món és dels que trenquen motllos, però
potser val la pena demanar opinió i assegurar-se que una
cosa quan es fa té el consens de força gent, que després
això queda per molts i molts anys.

Tot i que des de l’ajuntament posen espais: pàgina web,
veu de l’ajuntament per donar l’opinió. Potser molta gent
encara li costa participar en aquests espais. Aquesta
vegada ens cal comentar que l’Ajuntament proposa o té
en espera alguns projectes força ambiciosos i trencadors
que xoquen bastant o que la gent troba que són
exagerats, ho comentem:

Potser cal estudiar amb deteniment les inversions,
demanar més opinions, o més propostes per tal de
valorar quina és la que té més acceptació.

Un dels projectes és la carpa de ferro que es vol fer al
pati del Castell: té dues coses que no agraden, una és que
tapa tota la façana lateral que ara es veu molt bé des del
carrer, i una vegada feta la carpa quedaria força tapada.
Si l’objectiu és que tapi el sol es pot buscar algun tipus de
carpa que només es posi els dies que calgui esmorteir el
sol en cas de fer-hi un acte, o s’hi pot plantar algun arbre

asimilamos suelen ser las que aprendemos en momentos
de pruebas, y en estos tiempos difíciles aprendes que
es necesario transformar y renovar nuestra mente. Es
evidente que estamos en un estado de aflicción pero no
estamos abatidos.
Vivimos afectados por recortes, ajustes, falta de empleo,
ayudas escasas o nulas y reformas políticas. Y también
con demasiada información política y de gestión que no
sabemos manejar. Sufrimos las consecuencias pero nos
perdemos en cuanto queremos entender las causas y
desconocemos, en la mayoría de los casos, las soluciones.
A principios de año me propuse dejar todo eso a los
entendidos y volver, personalmente más que nunca, a
los principios más elementales que pasan por cuidar del
necesitado como cuido de mi misma, y dejar que el mundo
siga girando, pero trabajando para ser una herramienta
útil en mi entorno más inmediato. Estoy convencida que
necesitamos un cambio profundo que debe comenzar en
cada uno de nosotros. ¿Os podéis imaginar hasta dónde
puede llegar esta onda expansiva, o como algunos la han
denominado, cadena de solidaridad? Os animo desde
aquí a probar de alcanzar estos objetivos.

Nosaltres demanem que les inversions que es facin siguin
el més consensuades possible i que pensin primer en les
persones. Que persones i entitats socials i culturals siguin
les més beneficiades. I que alguns carrers, l’escola, places
i altres actuacions són considerades més necessàries per
la majoria de la població.
Com sempre tots els canongins i canongines ens teniu
a la vostra disposició i ens podeu fer arribar les vostres
propostes, opinions i inquietuds.

Vaig venir a viure a La Canonja fa quasi nou anys.
Pertanyo al grup dels “nous canongins” i és als Canongins
a qui tinc tantes coses a agrair per haver-me acceptat
i fer-me sentir integrada amb tanta rapidesa. El tracte
ha estat sempre de primera, amable, simpàtic i acollidor.
Com a família, amb el meu marit i les meves dues filles,
ens hem sentit sempre atesos de manera excel·lent a tots
els establiments i serveis. Avui en dia tinc llaços molt
familiars i entranyables. Puc parlar amb orgull del meu
poble, La Canonja, perquè crec que tots els qui hi vivim
i la sentim podem ser un bon exemple de com fer bé les
coses i d’ocupar-nos del nostre entorn més immediat.
Junts avancem i ens ajudem els uns als altres.
A la nostra seu ens han fet arribar un bon llistat de
necessitats que faré arribar al nostre Alcalde i als meus
companys de Consistori. Perquè serem tots junts els qui,
fent política autèntica que passa per estar a disposició
dels ciutadans sense tenir en compte els colors polítics,
aconseguirem que la Canonja prosperi. Junts ho
aconseguirem.

Dies: mes de desembre
Lloc: Sala d’exposicions del Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca Pública de la Canonja

Caminem per La Marató de TV3
Dia: 15 de desembre
Hora: 2/4 de 10 del matí
Lloc de sortida: Plaça de la O
Col·laboració: mínim 3 euros
Confirmació assistència: celc@tinet.cat /
Tel. Bià: 620.080.578 / Cal Quimet
Organitza: Club Excursionista la Canonja

Contes de Nadal a la Biblioteca
Dia: 17 de desembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca Pública de la Canonja

Parc de Nadal

Dies: 26, 27 i 28 de desembre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Concert de Nadal

Dia: 29 de desembre
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Església de Sant Sebastià
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de Masricart

Revetlla de Cap d’Any

Dia: 31 de desembre
Hora: sopar a les 9 del vespre / cotilló a 2/4 de 12
de la nit
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Venda d’entrades: del 18 de novembre al 28 de desembre al Poliesportiu
Organitza: Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la
Canonja

Cavalcada de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient
Dia: 5 de gener
Hora: 6 de la tarda
Organitza: Ajuntament de la Canonja - Comissió Cavalcada

Visita dels Patges Reials per Festa Major d’Hivern
recollir les cartes dels nens i Dies: 19, 20 i 21 de gener
nenes de la Canonja
Dia: 29 de desembre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Hort de l’Abadia
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Exposició Any Espriu

Taller d’estimulació cognitiva per a la Gent Gran
(Taller de la memòria)

Imparteix el taller Yolanda Almagro Cardenote, doctora en Psicologia i
Professora de Psicologia de la Universitat
Rovira i Virgili.
A qui va adreçat? A persones empadronades a la Canonja d’entre 60 i 70 anys.
On es realitzarà? A la sala polivalent
del Centre Cívic.
Quan començarà? El divendres 10 de
gener de 2014 a les 9.30h.
On i quan es fan les inscripcions? Els
dimarts 10 i 17 de desembre de 9.30 a
11h. A la sala de manualitats del Centre
Cívic.
Què s’ha de portar? Fotocòpia del
DNI i número de
telèfon.
Les places són limitades: el grup tindrà un màxim de
15 participants.

Inscripcions al Concurs de
Pessebres
Dies: Fins el 20 de desembre
Horari: Matins de dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 i tardes de dilluns a divendres de 4 a 8.
Lloc: Castell de Masricart
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Revetlla de cap d’ANY

2013 - 2014

LA CANONJA
Ball amb l’orquestra

CENTAURO

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT
AL POLIESPORTIU
VENDA D’ENTRADES DEL 18 DE NOVEMBRE AL 28 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU
MENÚ

Cava de benvinguda
Fruits secs
Olives farcides
Coca de recapte amb tonyina
saladets
Caneló de marisc amb crema de gambes
Melós de vedella amb reducció
de Pedro Ximenes i
saltat de bolets i verduretes
Pastís de xocolata amb coulis
de fruites vermelles
Raïm de la sort, Torrons
Vi blanc Ipsis flor i Vi negre Ipsis Criança
cava
p iàg.
16Aria Segura Viudas

Menú infantil
Croquetes i nuggets

Mini hamburgueses amb patates
Pastís de xocolata
Refrescos

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Canonja
Regidoria de Festes

SOPAR i COTILLÓ:
Adult: 60 € / Infantil (fins als 14 anys): 20 €
Amb Carnet PIJ la Canonja descompte 5€

ÚNICAMENT COTILLÓ:

Adult: 15€ (venda anticipada)
Adult: 20€ (el mateix dia)
Infantil: (fins als 14 anys): 6€

El cotilló inclou:
Bossa cotilló
Raïm de la sort
Una consumició al bar
Coca amb xocolata desfeta a la matinada

HI HAURÀ SERVEI DE BAR!

