28
La Canonja Informa

p àg . 1

Butlletí municipal - febrer i març 2012

Se
rv
ei
s

Serveis de l’Ajuntament

OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
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 9 a 13 h.
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.
siad@lacanonja.cat
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Horari: dimarts de 9 a 13 h .
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9
a 13 h.
-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- CASAL INFANTIL
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 16.45 a 18,30 h. Dimecres
i divendres de 15,15 a 18,30 h.
centreobert@lacanonja.cat
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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: Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Matins: divendres de 10 a 13 h i el primer i el tercer dissabte
de cada mes de 10 a 13 h.
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 i divendres de 9 a 13h.
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres de 9 a 11,30 h.
Horari tardes: de dimarts a divendres de 16,30 a 18,30 h.
Horari d’estiu: Durant el mes de juliol i fins el dia 13 d’agost:
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19h.
joventut@lacanonja.cat
-ESPAI JOVE
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1-3 baixos
Horari: de dimecres a divendres de 18,30 a 20,30 h.

Aquest 2012 estrenem disseny de la revista. Amb aquest canvi pretenem oferir una publicació
més visual i actual.
La portada es divideix en vertical i en dues parts
iguals. A la dreta una fotografia vistosa i significativa
pel contingut de l’edició i a l’esquerra a baix, jugant
amb dos colors extrets de la mateixa imatge, el número i el nom del butlletí, La Canonja Informa, amb una
tipografia impactant, pesada i en bloc.

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
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 Abril
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
685571210
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
675786040
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 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - 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

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 20 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

www.lacanonja.cat
A l’interior, com podeu observar en aquesta i en les
pàgines següents, hem buscat un disseny més net i
elegant, on els blancs faciliten la lectura, donen aire i
troben el seu contrapunt en els colors de les seccions i
en les imatges i fotografies. Tot i els canvis, l’estructura
del butlletí, els continguts i l’estil d’escriptura directe i
clar es mantenen.
Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Comunicació
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El president del govern, Mariano Rajoy, en la
seva primera compareixença davant un mitjà de comunicació des de la seva presa de possessió, va insistir en
què el govern que presideix no té cap intenció de pujar
l’IVA.
Com el podem creure?. Aquestes mateixes bones intencions va manifestar en la seva campanya electoral,
dient insistentment a tot el que l’escoltés que no pujarien els impostos, i el resultat ha estat que, una de les
primeres mesures que han pres, és la pujada de l’IRPF,
que afecta a tots els treballadors, augment de les bases
de cotització a la Seguretat Social, la congelació dels
sous de tots els empleats públics i la pujada lineal de
l’IBI en un 10%.
Un dels propòsits de l’Ajuntament de la Canonja pel
present any 2012, era el de no augmentar l’IBI, per tal
que els nostres convilatans comencessin a notar els
avantatges de ser un municipi independent, que pren
les seves pròpies decisions.
El decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, tirà per terra aquesta iniciativa de la Canonja, ja que les mesures
indicades són de “obligado cumplimiento” i per tant,
s’haurà d’aplicar el 10% d’increment de l’IBI. Naturalment, també, la resta de mesures regulades en el decret-llei.
Però no és només el govern de l’Estat el que retalla. També les retallades del govern de la Generalitat de
Catalunya ens afecten de ple als canongins. El tancament de l’Escola Abril, dos anys després de la seva
posada en funcionament n’és un clar exemple.
Curiosament, ara la Generalitat no vol que li cedim els terrenys on s’ha de construir el CAP, perquè
d’aquesta manera no se senten amb l’obligació de tirar endavant el projecte tal com estava parlat i
signat.
I la passivitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, que encara no ha definit on han d’anar a parar les aigües
residuals de la Canonja i el seu entorn, quan aquest Ajuntament té un acord amb l’empresa BASF perquè les aigües vagin a la seva planta de tractament, acord que l’ACA coneix perfectament.
Tot l’impuls donat en temes socials i de benestar, basats en la salut, l’educació, l’habitatge i els serveis
socials, amb inversions importants en escoles, hospitals, habitatges socials, etc., se n’ha anat en orris en
nom d’una austeritat mal entesa.
Es clar que cal ser austers. Però les ideologies també tenen molt a veure en aquest cas.

Ajuntament de
la Canonja

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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Parc de Nadal

Durant els últims dies de l’any passat (27,
28, 29 i 30 de desembre) el Parc de Nadal de la Canonja va obrir les seves portes.
El Parc de Nadal és un espai de lleure amb una gran
oferta d’activitats per poder gaudir tant a nivell individual com familiar. Les diferents entitats canongines proposen un seguit d’activitats que juntament
amb les que es porten a terme des de l’Ajuntament
constitueixen el Parc de Nadal. Tot i que els darrers
anys els diferents espais temàtics i activitats han estan adreçades principalment a nens i nenes de 3 a
12 anys, hi ha diferents propostes per tal que el parc
també s’adreci l’any vinent a la gent jove de la Canonja.
L’objectiu de l’Ajuntament de la Canonja, que ha
comptat en tot moment amb l’experiència i la direcció tècnica de la Fundació En Xarxa, és dinamitzar el
municipi durant les festes de Nadal.
Cal esmentar especialment la participació de les diferents entitats, a les que enguany s’hi ha unit el Grup
Hípic Les Parades i el conjunt empresarial del nostre
entorn amb la col·laboració econòmica de les empreses Bayer, Basf i Clariant.
Els resultats de les enquestes realitzades a diferents
participants al parc valoren molt positivament els diferents tallers, espectacles i la organització en general
de tot el Parc de Nadal.

Els espais del Parc:
−Atraccions d’exterior es van dur a terme a
la plaça Ernest Lluch.
Circuit de Divertixocs: autoxocs ecològics
circuit de 10 x10 (Des dels 3 anys fins els
adults).
−Dins del Pavelló
Toro mecànic: Mides 5 Mts x 5 Mts ( De 3
anys fins adults).
Inflable.
Tobogan globus: Inflable Tobogan Globos.
Mides: 8 Mts x 6 Mts. Edat: de 3 a 12 anys.
Bob Esponja: l’èxit entre els nens i nenes.
Un inflable polivalent, amb obstacles i tobogan i amb el Bob Esponja i tots els seus
amics, en Patricio, Calamardo. 7 x 6.
Petit circuit: En els circuits tot el grup recorre un trajecte durant el qual els nens/
es es van trobant amb diferents exercicis.
La sortida es dóna de manera progressiva i quan acaben el poden tornar a reiniciar diverses vegades. Per no
fomentar el sentit competitiu entre els nens/es els circuits són circulars, arriben en el mateix ordre que han
sortit i el tornen a començar. Edat d’1 a 5 anys, menors
acompanyats d’un adult.
Espai Jove: Activitats per a joves: un futbolí, tres taules
de ping-pong. Zona Wii i Karaoke.

Tallers: Xapes del Parc, titelles, estels de fils, bosses de
la sort, fanalets, figures de de Nadal de fang, “encistella la bola”, punts de llibre....
Entitats col·laboradores:
AMPA Escola La Canonja: taller “Pinta’t la cara”.
597 participants.
AMPA Escola Abril: “Fes punteria”. 321 participants.
Càritas: trenes africanes 45 participants, “Encistella
un desig” 150 participants, “El teu nom amb àrab” 200
participants.
Col·lectiu de Dones: “Pinta els imants i els llapis”.
105 participants.
Moto club: Simulador de Vol. 160 participants.
Grup d’excursionistes: Rocòdrom. 850 participants.
Grup Hípica: “Cuidem als cavalls”. 105 participants.
Grup Hípic La Canonja: Un tomb amb cavall.
110 participants.
Ateneu Popular la Mina: joc de les bitlles Catalanes.
75 participants.
Grup de Gegants de l’Orfeó Canongí
Comissió de Carnaval: Concurs cartell de Carnaval.
354 participants.
Biblioteca: Tallers i Exposició de les novetats literàries.
50 participants.
Regidoria d’Esports i Joventut: Logotip Esport i
Lleure. 168 participants.
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja
vol agrair a totes les entitats la seva participació i implicació amb el Parc de Nadal.

Número de participants als
tallers Fundació En Xarxa
Xapes del Parc: 189
Fes la teva xapa: 93
Fanalets: 72
Ninot Innocent: 70
Titelles: 58
Estels de fils: 125
Bosses de la sort: 42
Figures de Nadal de fang: 46
Encistella la bola: 77
Punt de llibre: 91
Estels de Nadal: 71
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Número de participants
als diferents espais
Espai Jove: 483
Zona Wifi: 498
Toro mecànic: 685
Tobogan Globus: 1028
Bob Esponja: 1031
Petit Circuit: 717
Circuit Divertixocs: 293
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El Casal
celebra les Festes

Nadal
a l’Escola Abril
Reculls de treballs, nadales, manualitats,
Tió, reflexions, llums, poemes, “deures” en família, calendari d’advent, xerrades, cartes, contes fantàstics...
hem anat trenant amb il·lusió, màgia i ingenuïtat uns
dies inoblidables per la nostra canalla.
cap dia!!): regalets i llaminadures ho demostren!
Famílies i mestres hem treballat perquè aquest sigui
un Nadal únic, fantàstic i irrepetible per ells i elles.
El Rei es va comprometre a portar els nostres desitjos
a bon port. El Tió ens va agrair el tracte que els nens
i les nenes han tingut cap a ell (no li ha faltat menjar

Concurs de
pessebres 2011

Les cares il·luminades i somrients dels nens i les nenes
és la nostra gratificació nadalenca extraordinària.
Us desitgem a tots i totes unes bones festes!!

Un any més, amb la col·laboració de la
parròquia de Sant Sebastià, ha tingut lloc el concurs de pessebres. Enguany, hi han participat dotze
pessebres i el jurat ha decidit atorgar els premis a
Pau i Maria Alberich Navarrete, Francesc Xavier Lara
Rimbau i Esther i Maria Marca Beas.

El primer trimestre d’aquest
curs al Casal va acabar amb un decorat
molt nadalenc. Els nens i nenes més petits van fer un pessebre de plastilina on
no hi faltava cap detall. Els “mitjans” van
desitjar-nos Bones Festes en 15 idiomes
i els joves van elaborar un arbre de nadal
molt original.
Aquest trimestre ja ha començat amb
la preparació i participació a la Festa Major d’Hivern, amb els carretons i
l’ambientació dels carrers. Un cop acabada la festa, s’enllaçarà amb el Carnaval i, com sempre, se seguiran treballant
les habilitats socials.

Totes les persones participants van rebre un record
de la seva participació en aquest concurs en l’acte
d’entrega de premis que tingué lloc el dia 30 de desembre al Parc de Nadal.
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La XVI Baixada
de Carretons

El 19 de gener, dins la Festa Major d’Hivern,
es va celebrar la XVI Baixada de Carretons. Des del dia
10 de gener fins el 18, els infants i els joves del poble
van poder fabricar-se un carretó amb l’ajuda de monitors. Però la Baixada és una festa oberta a tothom,
no hi ha límits d’edat per participar-hi, fins i tot els
més petits, amb l’ajuda dels adults, ho poden provar i
divertir-se.
El dia de la Baixada, amb un aire molt festiu, es fan
dues o tres baixades amb proves d’habilitats pels conductors i corredors. Els carretons baixen de dos en dos,
aparellats per les edats dels tripulants.
Els nens i nenes que es van inscriure entre el 10 i el
18 de gener, a més a més de participar a la cursa, van
tenir xurros amb xocolata calenta. I aquells que no van
fer-se carretó van poder provar la pista i participar a la
festa realitzant una baixada, d’aquesta manera segur
que l’any que ve s’animaran a construir-se’n un.
Cal dir que aquest any s’ha comptat amb l’ajuda de
Bernadí Vives, que ha fet possible que alguns carretons
siguin més sofisticats i que, fins i tot, alguns joves poguessin fer una conducció amb volant i frens.

Multitudinària
benvinguda al
Reis d’Orient
La diada de Sant Esteve van visitar la Canonja dos emissaris de Ses Majestats els Reis d’Orient
per tal de recollir els missatges amb els desitjos dels
nens i nenes de la Canonja.
Per tal de fer l’espera més lleugera ja que foren més
de 300 les cartes que s’endugueren cap a aquelles
llunyanes terres, l’Ajuntament de la Canonja va demanar la presència del pallasso Muniatto que entre
bromes i diversió ajudava a repartir coca amb xocolata a les persones assistents.
Cal dir que els Reis devien llegir totes les cartes amb
gran atenció ja que el dia 5 van venir ben carregats
de regals i amb un espectacular seguici que contenia
elements musicals, de foc i fins i tot xanquers.
El repartiment es va fer sense incidents tot i que cada
any el recorregut és més llarg. En el moment de parlar amb el Sr. Alcalde, Melcior, Gaspar i Baltasar, van
agrair la col·laboració del jovent de la Canonja en
l’organització de la rua.

“Las Chicas de Oro”
omplen el teatre
El dia 22 de gener, per la Festa Major
d’Hivern, el grup de teatre “Las Chicas de Oro” van
representar a l’Orfeó Canongí l’obra “Yaya Poppins”, amb un ple total de públic i amb una gran
participació per part de la gent del poble.
Un total de 16 actrius, amb una mitjana d’edat de
75 anys i amb una actriu estrella de 92, van pujar a
l’escenari per representar, durant una hora i mitja
de diàlegs, música i ball, una particular adaptació

del musical. El final de l’obra tenia una bonica
moralitat: “la felicitat ens ajuda a viure millor,
i no hi ha res millor per a ser feliços que les
ganes de ser-ho”.
El grup de teatre canongí “Camàndules” va fer
riure a tot el públic amenitzant els entreactes
amb la seva especial comunitat de veïns.
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Durant el passat mes de desembre han finalitzat les obres de pavimentació de part del carrer
del Bisbe Borràs. De forma concreta s’ha executat el
tram pendent entre el desaparegut edifici de Ca Forgues i la Plaça de l’Església. Les obres han consistit
en la substitució total de la xarxa de clavegueram i la
d’abastament d’aigua potable, que es trobaven ambdues en un deficient estat de conservació. El carrer
s’ha pavimentat amb una calçada única i seguint els
criteris establerts per la resta de carrers de la Vila.

Primeres inscrites
al Registre Civil
de la Canonja
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Pavimentació del
carrer Bisbe Borràs

Registre Civil de la Canonja i que, per tant, consten
com a nascudes al municipi a tots els efectes legals.
Les nenes, filles d’un anglès i una catalana, van ser rebudes per Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja i
per Sebastià Olivé Marca, el jutge de pau, els quals els
van fer entrega d’un petit obsequi.

El dia 20 de desembre del passat any es va
fer un petit homenatge a les bessones Amie i Leanne
Clarke Ros per haver estat les primeres inscrites en el

Per poder inscriure un nadó a la Canonja, cal que
els progenitors estiguin empadronats al municipi.
La resta de documentació es pot consultar a la web
www.lacanonja.cat o trucant al telèfon 977545308.

Més de 100 persones, entre nens i adults, es
van ajuntar per recordar al que fou porter de l’equip
juvenil de la Canonja, Héctor Huguet i Andújar que ens
va dir adéu el passat més de Setembre.

Es va disputar també el trofeu Héctor Huguet consistent en triar el millor porter del torneig en una tanda de penals, i que va guanyar un molt bon amic de
l’Héctor, l’Albert Solé.

Es va organitzar un torneig en el que van participar
un total de 10 equips formats per familiars, amics i
nens que ell mateix entrenava. L’equip guanyador del
torneig estava format per joves de la Canonja, que
van compartir amb ell les temporades 2005/2006 i
2006/2007.

Les joves ballarines de la Canonja, que tothom coneix
com les Crash, van aportar el seu granet d’arena a
l’homenatge, amb una exhibició de ball molt entregada.

Englobat dins de les mateixes obres s’ha substituit per
complet tota la xarxa de clavegueram des de la Plaça
de l’Església fins al principi del carrer Raval i s’ha pavimentat de nou, amb una capa d’asfalt, la calçada de
trànsit del mateix tram de carrer.

La Canonja acull
el I Torneig
Memorial
Héctor Huguet

Héctor Huguet va compartir vida esportiva, familiar,
laboral i sentimental a la Canonja.

p àg . 7

tu
al
ita
t
Ac

Festa Majo
Exposició canina

Cada any més participació al
Cros Sant Sebastià

La recuperació d’un clàssic
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Exposició Naval ió de l’Ajuntament de la Canonja
c
amb la col·labora
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Èxit de públic a “Yaya
Poppins
“Las Chicas de Oro” ” de
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Raval avall

Gran Ball de Festa Major
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camí de la Municipal onja,
itat”

Música clàssica a l’abast de tots
els públics
Diada de Sant Sebastià
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Xarxa local
d’esports i lleure

La Regidoria d’esports, conjuntament amb
la de Joventut, engega la xarxa local d’esports i lleure
a la Canonja. Aquesta xarxa pretén acollir a totes les
entitats del municipi, que practiquin activitats esportives i de lleure. Amb l’objectiu de donar a conèixer
a totes les entitats del municipi, ampliar la oferta
d’activitats al poble i fomentar la participació en
elles. Al llarg del Parc de Nadal es va dur a terme un
concurs de dibuix per trobar el logotip que identifiqui
aquesta xarxa en un futur proper.
Al Punt d’Informació Juvenil i al poliesportiu, podreu
demanar qualsevol tipus d’informació sobre la xarxa
i sobre qualsevol de les entitats del municipi que formin part del projecte. El Club Excursionista i el Motorclub són dues de les entitats que ja formen part
de la Xarxa.

Ja està aquí el
Senalló de Contes
2012
El dissabte 4 de febrer, a la Biblioteca Pública de la Canonja, començarà el Senalló de Contes
2012. El Senalló es porta a terme el primer dissabte de
mes a les dotze del migdia, de febrer a juny. Va dirigit
a un públic d’entre 4 i 10 anys, tot i que està obert
a tothom. Cada mes un voluntari explica un conte i,
el mes de juny, posem fi al Senalló amb una edició
especial.

Les obres d’ampliació
i accessibilitat del
Castell estan a punt
de finalitzar
La primera fase de les Obres d’ampliació
del Castell de Masricart es troba pràcticament acabada. Durant el passat mes de desembre es va procedir a la finalització de les cobertes de l’edifici i a
la instal·lació dels tancaments exteriors. Properament
es procedirà a la posada en marxa de l’ascensor i a la
reurbanització de la plaça adjacent a l’ampliació per
tal que l’edifici sigui completament accessible.

Veniu a gaudir dels contes, us espera tot un món de
fantasia!

CALENDARI DEL SENALLÓ DE
CONTES 2012
		

Dissabte 4 de febrer de 2012
Dissabte 3 de març de 2012
Dissabte 14 d’abril de 2012
Dissabte 5 de maig de 2012
Dissabte 2 de juny de 2012

A tenir en compte: Els infants menors de 6 anys han
de venir acompanyats dels pares. Cal guardar silenci
durant la sessió.

Tercera
edició
del Sebastival
El dissabte 11 de febrer al poliesportiu, a
partir de les 11 de la nit, se celebrarà el Sebastival
amb l’actuació de la discjòquei i productora barcelonina Nuria Ghia, del segell BlueCube Records, artista
amb més d’onze anys d’experiència a les pistes de ball
de tot el món. La nit serà llarga, també comptarà amb
les actuacions d’Alexis Gor & Magi Seoane, Baraso, Le
Moon, Jordi B, Sergius f., Mark K. i moltes sorpreses
més.
El primer Sebastival va néixer arrel de la iniciativa que
el PIJ de l’Ajuntament de la Canonja va emprendre a
finals del 2010 per crear la primera festa electròni-
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ca del poble per la Festa Major de Sant Sebastià 2011
(d’aquí li ve el nom al Festival) i gràcies a la implicació de joves discjòqueis canongins. Aquella nit van
actuar “Los Llorus del Negrito” i els discjòqueis locals.
L’acceptació i la bona resposta per part dels canongins, va fer que per la Festa
Major d’Estiu ja se celebrés
la segona edició del Sebastival, que va comptar amb
un convidat de luxe, el discjòquei Marc Maya. L’èxit va
ser total i, mesos més tard,
es va constituir l’associació
ACMEA (Associació Canongina de Música Electrònica
Alternativa) amb l’objectiu
d’implicar-se en projectes
culturals del poble i promoure la cultura musical
organitzant petits tallers de
música electrònica pels més
joves.

Per més informació podeu dirigir-vos al Punt
d’Informació Juvenil (PIJ) o posar-vos en contacte amb
ACMEA per facebook www.facebook.com/acmeainfo
o per correu electrònic acmeainfo@gmail.com.

rà
Se

Els bars que estiguin interessats en formar part del
projecte, poden informar-se posant-se en contacte
amb el Punt d’Informació Juvenil a través del correu
joventut@lacanonja.cat.
Per altra banda, els grups de música de rock o hip
hop i els dj’s que vulguin participar-hi trobaran tota la
informació a la web de l’Ajuntament (www.lacanonja.
cat), a la secció de Joventut. I tothom que li agradi
gaudir del rock o el hip hop en directe o de la música electrònica podrà fer-ho a partir del març amb el
Canonjamusic.

Ben aviat arriba el Carnaval. Enguany ens
agafarà amb l’escudella de la Festa Major a mig pair
però això no ha deixat sense ganes de festa a la comissió, les colles i la regidoria de Festes que han preparat un any més un carnaval ben eixerit i vistós, el
punt “gamberro” el posarà cadascú i segur que no hi
faltarà.
Diumenge dia 12 anirem tots plegats a rebre el Carnestoltes, això sí, vestits d’etiqueta perquè l’ocasió
s’ho mereix. Bé, al menys encorbatats...

El dilluns, amb xiulets i altres elements sorollosos, anirem des del castell cap a l’escola en cercavila per portar el Carnestoltes que s’hi estarà tota la setmana, fins
el dia de l’enterrament, ben distret amb els nois i noies.
Pareu atenció, que això és nou! el dissabte 18, sopar,
pícnic, ballaruga i altres disbauxes al poliesportiu.
I el diumenge 19, a les 5 de la tarda, Gran, Espectacular, Magnífica Rua de Carnaval amb el lluïment de
totes les colles carnavaleres del nostre poble.
I el darrer dia, el dimarts 21, tanquem el cercle amb
l’enterrament de Sa Majestat. Però abans, mentre
mengem un entrepà de sardines de llauna (ja és ben
trist l’èxit gastronòmic del carnaval canongí), ens llegirà el testament, que feina tindrà per ser més descoratjador que un noticiari real.

Micro-Cicle a la
Canonja
La Canonja acollirà tres exposicions de la
primera edició del Micro-Cicle. Diferents obres de joves artistes estaran exposades al Castell de Masricart,
des de mitjans d’abril fins a mitjans de juny. La Pepa
mare, de Thais Salvat Rull, serà la primera exposició
del cicle que es veurà a la Canonja. La seguirà Soldats, de Pau F. López Sànchez i Dídac Francisco Yago,
que obrirà la segona setmana de maig i finalment, per
tancar el cicle, Entre pitus i flautes, de Maria Jansà,
Ramón Grau, Gerard Gené.
El cicle, però, es compon de sis exposicions i les tres
primeres es duran a terme l’espai Kesse de Tarragona
des de principis de febrer fins a mitjans d’abril. Aquestes són: No era el llop, de Maria del Mar Borrajo, Ciutats imaginàries, de Xavier Trobat Escanellas, Garbuix
post imatge, de Alexandre Ayxendri.
Totes les exposicions de Micro-Cicle convidaran al debat i a la participació ciutadana i aniran acompanyades de diferents activitats paral·leles per interactuar
amb el públic. A més a més, el projecte també busca
donar sortida a la creativitat dels joves i generar noves vies de reflexió que aboquin al diàleg entre les
diferents disciplines artístiques.
Micro-Cicle és un programa d’exposicions organitzat
per LA BARIDANA_Acció Artística amb la col·laboració
de l’Ajuntament de la Canonja, l’Ajuntament de Tarragona, l’EADT i el patrocini de Repsol YPF.
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El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, a la
sessió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de
2011, acordà l’aprovació inicial del Pressupost consolidat per l’exercici de 2012.
El pressupost consolidat de l’exercici 2012, que inclou
el Patronat de Cultura, suma un total de 11.722.000
euros, és un pressupost adequat a la realitat econòmica que estem vivint i es troba equilibrat i moderadament ambiciós pel que fa a les inversions.

En el pressupost d’ingressos s’ha de destacar la disminució d’impostos directes i indirectes, conseqüència de la voluntat de disminució de la pressió fiscal.
Voluntat que s’ha vist finalment condicionada per
l’obligatorietat d’incrementar l’IBI un 10 % decretada
pel Govern de l’Estat. Altrament, hi ha hagut un lleuger increment del capítol 3 d’ingressos i un augment
de les transferències corrents (en un 29%), conseqüència de l’increment de subvencions de la Generalitat, Consell Comarcal i Diputació de Tarragona.

El pressupost presenta un decreixement general del
5,81% global respecte l’exercici anterior.

Del pressupost de despeses cal remarcar l’augment,
respecte l’any 2011, de les despeses de personal, béns

corrents i serveis i despeses financeres. D’altra banda, disminueixen un 13% les transferències corrents
a l’Ajuntament de Tarragona pel compliment dels
acords econòmics duts a terme durant la segregació
de la Canonja i que ascendeixen aproximadament a
5.735.000€.
El detall complet dels pressupostos, així com les noves ordenances fiscals per al 2012, es podran consultar en breu a la pàgina web de l’ajuntament www.
lacanonja.cat
Salvador Ferré i Budesca
Regidor d’Hisenda i participació ciutadana

Ingressos

Pressupost Consolidat 2012 / Classificació econòmica - Ingressos i Despeses

Despeses

Ar
a

Pressupost Municipal Consolidat 2012

Impostos
directes
79,2%

Taxes i altres
ingressos 6,8%
Transferències de capital 0,2%

Ingressos
patrimonials
0,9%

Transferències
corrents 12,0%

Transferències
corrents 51,3%

Despeses financeres
1,2 %
Béns corrents
i serveis 19,2%
Remuneracions
de personal 18,3%
Passius financers
3,4%

Pressupost per grups de programes
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Impostos indirectes
0,9%

Inversions reals
6,4%
Transferències
de capital 0,2%
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Presentació del nou
cotxe de Protecció Civil
la Canonja
El 5 de gener, davant de l’Ajuntament, es va presentar el nou cotxe de Protecció Civil La Canonja amb la
presència de l’Alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, el
regidor de Protecció Civil, Francisco Domínguez i de
tot l’equip de Protecció Civil, encapçalat per Antonio
Fernández Lerena.

Què és
Protecció Civil
La Canonja?
Protecció Civil és un servei públic orientat a preveure, prevenir, intervenir i formar sobre les
situacions de risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats
públiques que poden afectar a les persones, als béns i
al medi ambient.
La Protecció Civil municipal, en concret, té l’objectiu
de protegir a la població dels diferents riscos que
poden esdevenir a nivell local; per exemple els riscos
químics, els ocasionats per elements naturals com els
incendis forestals o les inundacions, o els riscos derivats de concentracions massives de persones.

Els municipis en què s’han d’aplicar plans especials de
Protecció Civil han d’elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació municipal que donin resposta
al risc determinat.
La Canonja, amb la recuperació de la Municipalitat,
ha de tenir els propis plans d’actuació municipal. Per
aquest motiu, des de Protecció Civil s’estan elaborant els plans referents a diversos riscos com són els
focs forestals (INFOCAT), les inundacions (INUNCAT) i
els riscos químics (PLASEQCAT). El director d’aquests
plans és l’alcalde del municipi, en aquest cas de la Canonja, per ser-ne la màxima autoritat civil.
La prevenció, la coordinació de les administracions i
serveis d’emergència i la col·laboració voluntària dels
ciutadans i ciutadanes són fonamentals pel bon funcionament de Protecció Civil.
Per formar part del voluntariat de Protecció Civil cal superar una formació impartida al Centre d’Emergències,

CECAT, que està a tocar del poble. Gràcies a aquesta
formació, tot i ser un grup de voluntaris i voluntàries,
cada un dels membres de Protecció Civil està preparat
i té autoritat per actuar en cada cas i donar suport als
serveis d’emergència.
Generalment, des de Protecció Civil La Canonja es
reforça el treball de la Guàrdia Urbana i dels serveis
preventius sanitaris, tot i que també poden donar
suport als Bombers de la Generalitat i als Mossos
d’Esquadra.
Protecció Civil La Canonja col·labora amb les institucions o persones privades a requeriment o per iniciativa pròpia, en els termes que la pròpia organització
cregui convenients.
Quedem sempre a la vostra disposició a:
protecciocivil@lacanonja.cat
Regidoria de Protecció Civil
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Salvador Ferré Budesca

integrat membres de les altres candidatures (Àngel
Ros i Joan Ignasi Elena) que van sortir derrotades.
En segon lloc, s’ha optat per un model de partit més
democràtic i obert a tota la societat amb l’adopció
de mecanismes més participatius i transparents que
fomentin la intervenció de tots els afiliats i afiliades
i també de la ciutadania, com el model d’eleccions
primàries obertes.

Un nou PSC
“Un Nou PSC”, aquest fou el lema de dotzè
Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya que
es va celebrar els passats 16, 17 i 18 de desembre al
Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona.
Un congrés de gran importància per a tota la família
socialista catalana, un congrés de renovació fet no
només per als nostres afiliats i afiliades, si no també
per a tota la ciutadania de Catalunya. Aquest nou
PSC ha apostat en primer lloc per una renovació de
la seva cúpula dirigent amb l’elecció de Pere Navarro
com a Primer Secretari amb un 73 % dels vots dels
delegats i delegades, i una nova executiva on s’han

Cori Roca Vila

CIU, propostes per l’any que ha
començat:
Ha començat un any nou, un any que es
preveu difícil i complicat per a tothom, però que amb
l’esforç de tots hem de tirar endavant.
A nivell municipal cal ser curós a l’hora d’engegar
projectes i de fer inversions, doncs com sabem,
des que som municipi, els ingressos de la indústria
química aniran arribant a les arques municipals de
mica en mica, segons els percentatges establerts.

Jacinto Moreno Macias

I finalment, també s’ha produït un debat d’idees
interessant amb la redefinició d’un nou socialisme
que posi l’economia al servei de les persones en
lloc de les persones al servei de l’economia, com
ara passa. Al servei dels treballadors i treballadores
i de les classes mitjanes. Un nou catalanisme social
centrat en els catalans i en les catalanes, en tots i
totes. Un nou federalisme perquè siguin respectades
les nostres decisions per governs i tribunals, doncs
creiem que el model federal és el millor per Catalunya
i per Espanya i volent també una nova Europa, més
forta, per controlar els mercats i garantir l’estat del
benestar. Un nou ecologisme per lluitar contra el canvi
climàtic i promoure un desenvolupament sostenible.
I un nou feminisme perquè no podem creuar-nos de
braços mentre hi hagi una sola dona amb desigualtat
d’oportunitats i encara menys maltractada o vexada.

Però de moment el pressupost de la Canonja s’ha
mantingut en una línia prudent. I és cert que no
som dels ajuntaments que es troben en una situació
complicada, tots sabem que alguns municipis estan
amb l’aigua al coll, com es diu popularment.
CIU, tot i estar a l’oposició, va donar suport al
pressupost municipal, per aquest 2012, aprovat al mes
de desembre passat. Però cal també que expliquem
que el nostre grup va demanar que es tinguessin en
compte algunes inversions i propostes, que pensem
poden millorar el nostre poble, algunes d’elles
coincidíen amb les de l’equip de Govern i d’altres van
acceptar-les per tal de mirar d’incorporar-les.
•Millorar la senyalització de places i carrers, així com
incorporar panells informatius d’edificis importants
i racons emblemàtics del nostre poble: esglésies,
Castell, mirador de la Vila...
•Editar díptics d’informació de la Canonja, per tal de
donar a conèixer el poble i el seu entorn.
•Continuar i ampliar la inversió per tal de netejar i
millorar l’entorn natural. Tant del Mur verd, com de
les Rieres i camins.

nuestra vida. Nos sentimos socialmente activos, útiles
e independientes económicamente, lo que influye
positivamente en nosotros y determina, en cierto
modo, nuestra manera de ser y de actuar.
Supone un esfuerzo continuado e implica disciplina
y voluntad. Es un mecanismo de superación personal
que ennoblece, da seguridad, cultura e independencia.
Puede considerarse como una necesidad para
cualquier persona.

La necesidad de trabajar
El trabajo es necesario como medio para
obtener ingresos económicos y porque nos hace
sentir útiles y nos permite tener una vida más llena y
enriquecedora. Las personas que buscan empleo y no
lo consiguen, suelen tener sentimientos de frustración
y de inadaptación social.
El trabajo es un medio a través del cual nos podemos
sentir muy satisfechos con nosotros mismos y con
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Para muchos es una fuente de autorrealización
personal, ya que a través de él ponen en práctica
y van adquiriendo nuevos conocimientos, toman
decisiones de cierta responsabilidad y comprueban el
fruto del trabajo que realizan.
Hay profesiones en las que se tiene más sensación
de utilidad que en otras. Así, por ejemplo, un
médico que observa cómo evoluciona su paciente, un
arquitecto que ve su proyecto realizado o un maestro
que comprueba a diario como avanzan sus alumnos,
tienen una especial sensación de utilidad hacia los
demás y de cooperación social. No obstante, todas
las profesiones por rutinarias o mecánicas que sean,

La celebració d’aquest congrés coincideix amb l’inici
d’un període llarg de governs conservadors a Catalunya
i Espanya, el socialistes continuarem la nostra feina
des de l’oposició però som partidaris d’arribar a grans
acords per treballar per al bé del país, ara és el que
cal, però no defallirem en la defensa de l’estat del
benestar i la cohesió social. Hem de fer front a la crisi
econòmica i crear ocupació, una utilització racional
dels recursos públics és absolutament necessària, però
això no pot ser l’excusa per a retallar drets bàsics de
la ciutadania i molt menys fer-ho pagar a aquelles
persones que estan en una situació més desfavorida.
Després del congrés del partit s’obre el procés per a
renovar també la direcció de la Federació del Camp
de Tarragona, la nostra, amb la celebració el dia 11 de
febrer del seu 5è Congrés. Posteriorment a partir del
15 de març la nostra agrupació de la Canonja celebrarà
l’assemblea per elegir la nova comissió executiva local.
Estem segurs que els companys i companyes que
surtin escollits per a l’executiva entrant continuaran
treballant per la Canonja de la mateixa manera que
ho han fet les de la sortint. Jo, com a primer secretari
de l’executiva que ara acaba, vull, des d’aquí, donar
les gràcies a les persones que m’han acompanyat en
aquests darrers dos anys.

•Fer millores en alguns edificis municipals, com les
goteres dels porxos de l’escola.
•També s’ha demanat que es treballi per arribar a
algun acord o conveni per millorar, adaptar i posar
en condicions les sales de les entitats de la Canonja
(Orfeó i Nova Amistat). Cal que compleixin les
normatives i tinguin condicions per tal de donar un
servei al poble i a la cultura.
•I també que un cop acabades les obres del Castell
de Masricart, una de les sales sigui per fer-hi un racó
per la història de la Canonja, un espai de l’edifici on
s’englobarà el passat: amb les pedres de l’antic Mas
Ricart i el present amb les modernes formes de la seva
ampliació. Aquest espai hauria de servir per explicar
a joves i grans, vilatans i nouvinguts, l’ahir d’un poble
amb molta història i que tothom pugui seguir amb
unes breus pinzellades el que ha estat la línia del
temps del nostre poble.
CIU vol una vegada més col·laborar amb l’equip
de govern per tal que la Canonja millori, avanci i
progressi, dia a dia.

son de gran relevancia social y todas contribuyen
al bien de la sociedad.
Sin embargo, otras personas la única satisfacción
que encuentran en él, es la del deber cumplido y
para otras es tan sólo el medio para obtener ingresos
económicos.
La falta de trabajo provoca sentimientos de
frustración y de inutilidad hacia la sociedad. Las
personas que desean trabajar y no pueden hacerlo,
ya sea porque no encuentran trabajo o por cualquier
otro motivo, sufren una merma en su autoestima al
no poder desarrollar aptitudes profesionales como
creatividad, constancia, disciplina, responsabilidad,
lucha, etc., o al no poder poner en práctica
conocimientos adquiridos a través de los estudios
realizados.
La falta de trabajo produce un gran vacío que nos
hace perder parte del sentido de nuestra vida. No hay
un deber que cumplir, unas metas que alcanzar o la
satisfacción de terminar un trabajo bien realizado.
Todas las personas necesitan sentirse útiles y
reconocidas socialmente.
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FES-HO SABER
Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col.lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves
activitats només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: pcultura@lacanonja.cat
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