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 OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 
13.30h.
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: 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. Dissab-
tes al matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes 
de 15.30 a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes, 
tints, permanents, metxes, manicura, depilació i maquillat-
ge per bodes.

  Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 
13 h o al telèfon 977 546 100.

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat

-CENTRE OBERT- 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

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.
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 13h.
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.

Serveis de l’Ajuntament
Telèfons d’interès

977541540
685571210
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
675786040 
977545627
 977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

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 

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia nocturna:
Línia 13: Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torrefor-
ta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres, 
dissabtes i vigílies de festius)

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

Autobusos de Tarragona

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

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.

www.lacanonja.cat
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 L’Ajuntament de la Canonja és un clar 
exponent d’un exercici democràtic sa i transpa-
rent. El rigor i l’estabilitat amb que s’han admi-
nistrat els fons públics ha donat els seus fruits 
i ara podem dir que som dels pocs ajuntaments 
d’Espanya que no tenim cap deute pendent amb 
els nostres proveïdors, ja que des de sempre hem 
estat al corrent de pagament de totes les factures 
i obligacions fiscals.

Aquesta situació sanejada ens permet dur una 
política fiscal i tributària de contenció de preus i 
fins i tot de rebaixa d’alguns impostos, com és el 
cas de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, 
que per aquest exercici es reduirà entre un 5 i un 
10% depenent de la potència fiscal del vehicle. 
La resta de tributs municipals es mantenen igual 
que l’any passat. L’Ajuntament ha volgut conge-
lar impostos, taxes i contribucions especials, en 
contraposició a l’increment de la pressió fiscal 
de les administracions estatal i autonòmica. I és 
que, l’únic increment que hi haurà enguany en 
els impostos municipals de la Canonja ve donat i 
obligat pel govern central, que ha decidit, de for-
ma transitòria, durant els exercicis 2012 i 2013 un 
increment del 10% del tipus impositiu de I’Impost 
de Bens Immobles (IBI).

Tot i que la voluntat de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Canonja era la contenció 
i la congelació fiscal durant aquest exercici, ens hem vist obligats per llei a aplicar aquesta 
modificació en l’IBI. 

Sabem que no podem incrementar encara més la pressió fiscal sobre la ciutadania en un 
context de recessió econòmica com el que estem vivint i patint i per això, des del consistori 
estem buscant noves fórmules per impulsar l’economia local, fomentar l’ocupació i ajudar a 
moltes famílies que ho estan passant malament. Un exemple és el cas de les famílies nom-
broses, amb les que l’Ajuntament hi tindrà una especial cura i sensibilitat.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

L’Ajuntament de
la Canonja, un exemple de 

bona praxi fiscal 

Editorial
Serveis

Editorial

Ha estat notícia 

Ara toca

Actualitat

Serà notícia

En bloc

Portaveus municipals
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 El dijous 26 d’abril a la tarda els alumnes 
dels Curs de Grau Mitjà de Gestió Administrativa en 
l’àmbit jurídic de l’Institut Vidal i Barraquer de Tarra-
gona van visitar les dependències del Jutjat de Pau de 
la Canonja on van ser rebuts pel jutge de pau, Sebastià 
Olivé, i la secretària, Eva Gran, a la sala noble del Cas-
tell de Masricart.

El jutge de pau va emmarcar els jutjats de pau en la 
piràmide de l’aparell judicial i va explicar les compe-
tències del jutjat de pau en l’àmbit penal i el civil. La 
secretària va exposar les eines bàsiques de treball en 
els jutjats de pau i com es resol el que ocupa la major 
part de la feina, que és l’auxili judicial. També va fer 
referència a les competències bàsiques en matèria de 
Registre Civil i l’aplicació informàtica implantada a 
nivell estatal per millorar l’eficiència dels processos, 
facilitant la gestió de les dades.

Després de les explicacions realitzades a la sala noble 
- sala de vistes quan ens referim al jutjat - van visitar 
les oficines i el despatx del jutge.

Visita d’alumnes 
de l’Institut Vidal 

i Barraquer al 
Jutjat de Pau de la 

Canonja

 Durant el passat mes d’abril es va procedir 
a la pavimentació d’una porció de la Plaça d’Ernest 
LLuch amb un reg asfàltic. Aquesta actuació ha per-
mès dignificar i endreçar la utilització d’aquest espai 
com a aparcament de dissuasió al centre del muni-
cipi. Un cop pavimentat l’espai, la Brigada de Ser-
veis Municipals va procedir a la pintura de les places 
d’aparcament i a la resta de senyals de trànsit per 
regular-ne la seva utilització. 

 La Plataforma per la municipalitat creada 
l’any 1998 tenia un objectiu molt clar i definit: acon-
seguir la municipalitat de la Canonja. Aquest objectiu 
es va complir el 15 d’abril del 2010, ara fa justament 
dos anys. Per aquest motiu, l’alcalde de la Canonja i 
president de la Plataforma, Roc Muñoz, va convocar a 
tots els membres que van formar part d’aquest movi-
ment per tal de dissoldre’l oficialment.

En el transcurs d’un sopar, els membres de la Plata-
forma van recordar la feina feta durant aquests anys, 

Pavimentació de 
l’aparcament de la 

Plaça d’Ernest Lluch

La Plataforma per 
la municipalitat 
es dissol amb 

l’objectiu 
aconseguit

les dificultats trobades i els bons moments viscuts. 
Roc Muñoz va manifestar la seva satisfacció per ha-
ver aconseguit una fita en la que molts no hi creien. 
“Som on som gràcies a unes quantes persones que van 
creure en la Canonja, ens ha mogut la convicció i la 
perseverança per aconseguir tornar a ser un poble”.

Durant l’acte, l’alcalde va obsequiar a tots els assis-
tents amb un exemplar del llibre “El camí a la muni-
cipalitat”, publicat recentment amb motiu de la inde-
pendència de la Canonja, va donar les gràcies a tots els 
membres de la Plataforma per la seva implicació i va 
tenir paraules de record per algunes persones que ja 
ens han deixat i que també van participar en la lluita 
per la municipalitat.

La Plataforma estava formada per canongins i canon-
gines que representen la vida social, cultural i política 
del municipi. Els membres eren: Roc Muñoz Martínez, 
Francisco Domínguez Sánchez, Josep Vidal Canadell, 
Francisco Moran Alonso, Josep Llop Tous, Santiago 
Gradillas Rico, Joan Xatruch Armengol, Sebastià Bo-
farull Veciana, Antonio Hurtado Jurado, Cori Roca 
Vila, Neus Cerdà Bartolí, Marcel Nolla Que, Francesc 
Fortuny Gran, Francesc Estellé Ros i Josep Domingo 
Pasaret.

Els diners retinguts 
per la vaga als 
treballadors de 

l’Ajuntament de la 
Canonja es destinen 

a fins socials

 Per intentar contribuir mínimament a 
pal·liar els efectes de la crisis en aquelles persones i 
famílies de la Canonja que més la poden patir, els tre-
balladors de l’Ajuntament de la Canonja van demanar 
dedicar a fins socials la totalitat dels diners retinguts 
de les seves nòmines per exercir el dret a vaga el pas-
sat 29 de març. D’aquesta manera, l’Ajuntament de la 
Canonja va destinar a serveis socials i a ocupació el 
total dels 2.523,05 euros retinguts.
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 El Gepec, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja, va organitzar una jornada de 
treball amb joves de la Salle de Torreforta per recuperar el manteniment del mur verd i cuidar la separa-
ció ecològica entre la indústria i les zones urbanes. Amb l’ajuda de la Brigada Municipal de la Canonja, 
els membres del Gepec i els estudiants van dedicar-se a treure les reixes protectores dels arbres que es 
van plantar durant l’última reforestació i van retirar els tubs de reg que ja estaven inservibles.

Jornada de manteniment del mur verd
 

 Una celebració entre festiva i protocol·lària, 
amb elements propis de Festa Major, indicant el caràc-
ter alegre i festiu d’aquest fet però també amb seguici 
d’autoritats i parlament de l’Alcalde, indicant el seu 
caràcter institucional. Així ha estat la diada del 15 
d’abril.

De nou, ha estat la rambla 15 d’abril l’espai on s’han 
portat a terme la majoria d’actes. Des de l’exhibició 
d’habilitat en gos d’atura de José Mª Pleguezuelos fins 
al parlament de l’alcalde Roc Muñoz i el posterior brin-
dis demanant bons auguris per la Canonja.

L’acte de major participació fou, sense cap mena de 
dubte, la paella popular que es convertí, com ja és ha-
bitual, en espai de trobada de canongins i canongines 
on a més a més d’un bon menjar es comparteix una 
estona de bon veïnatge.

De nou, celebració 
de la municipalitat

 El passat diumenge dia 8 d’abril es va tan-
car la setena edició del Festival de Màgia de la Canon-
ja amb l’actuació de “La fábrica de Mágia” de Màlaga. 
Aquest divertit espectacle fou el colofó d’un cap de 
setmana farcit d’espectacles per a grans i petits.

El divendres s’inicià amb la gala internacional de mà-
gia que comptà, entre d’altres, amb la presència del 
francès Jordan Gomez, un dels reis de la màgia mani-
pulativa en l’actualitat. El conjunt de la gala fou una 
mostra de la professionalitat i originalitat d’aquesta 
disciplina artística. Amanida, com és habitual amb 
una bona dosi d’humor.

El dissabte al matí s’inicià amb una petita cercavila a 
l’estil de “Las Vegas” que poc a poc s’anà convertint 
en un llarg seguici gràcies al humor i originalitat del 
mag Fèlix que va tancar l’espectacle a la plaça de Ca-
talunya. En aquest espai, i gràcies a la col·laboració 
de Cultura en Gira, en Sebas ens va teatralitzar tot un 
seguit de números malabars. Al vespre, Marc Parrot 

Grans i petits 
surten al carrer per 

l’IMPOSSIBLE

 Des de principis de maig, un mural d’uns 
dos metres i mig d’alçada i dos d’amplada del retrat 
del fill il·lustre canongí, Salvador Martorell i Oller, 
vesteix la plaça del carrer Bisbe Borràs, just la faça-
na de la casa on va néixer l’escultor. L’Ajuntament 
de la Canonja va encarregar el treball al Sr. Rubén 
Juan Aguilar Partal.

va presentar el seu darrer disc “ombres de plata” basat 
en imatges de Segundo de Chomón. Amb una posada 
en escena impecable, la veu de Marc Parrot va omplir 
el teatre de l’orfeó de melodies, músiques i imatges. 
Una actuació que restarà en la memòria de les perso-
nes assistents durant molt de temps.

I el diumenge, al carrer, per tal de veure la figura més 
excèntrica de la fira de les meravelles, El “Criceto” ens 
va acompanyar fins a la plaça del Castell per gaudir de 
nou amb “Karlus” i el seu difícil número d’escapisme.

En definitiva, podem parlar 
d’un festival que es va con-
solidant any rere any espe-
cialment pel que fa als es-
pectacles de carrer i que està 
guanyant-se cada cop més 
el segell de qualitat a partir 
d’actuacions com la Gala de 
Internacional de Màgia i Marc 
Parrot.

Fins la vuitena edició
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 La gent gran de la Canonja va celebrar la 
Diada amb un concert de la Coral de l’Esperança que va 
obsequiar al públic assistent amb sis cançons del seu 
repertori.

 Dos grups canongins, La Canonja Camina i 
Los Idhunistas, van participar en la segona edició del 
Intermón Oxfam Trailwalker i l’Ajuntament de la Ca-
nonja va contribuir-hi amb una donació de 200 euros 
a cada equip canongí per l’ONG.

El Trailwalker és una activitat solidària i alhora un do-
ble desafiament pels participants. Consisteix en recó-
rrer 100 quilòmetres, d’Olot a Sant Feliu de Guíxols, en 
32 hores en equips de 6 persones (4 caminants i 2 de 
suport) i aconseguir almenys 1.500 euros per equip 
en donatius per Intermón Oxfam destinats a donar 
suport als projectes de desenvolupament de l’ONG a 
Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina (Un d’aquests molts pro-
grames és un Banc d’Aigua a Etiòpia). Els dos equips 
canongins van assolir els dos reptes.

La gent gran de la 
Canonja celebra la 
Diada de Sant Jordi

La Canonja present 
en el Intermón 

Oxfam Trailwalker

Després, el Col·lectiu de la Gent Gran Activa va realit-
zar una mostra de tot el que han après al taller de ball, 
amb un merengue de Shakira, un reggaeton i dos balls 
de música country.

La tarda va acabar amb una ballada de sardanes i bere-
nar per a tots els assistents. En total, més de 100 per-
sones van participar dels actes que cada any organitza 
la regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament 
de la Canonja per la Diada de Sant Jordi.

Primera Diada de la 
Cultura Urbana de la 

Canonja

 El passat 21 d’abril es va celebrar la Diada 
de la Cultura Urbana a la Canonja, organitzada per la 
regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja. 
Durant tot el dia hi va haver un mur lliure per fer 
grafits i música en directe. Pel matí es van realitzar 
diversos tallers: taller de break dance, taller de dj i ta-
ller d’skate (d’iniciació a la mini-rampa) i es van poder 
jugar partits de 3x3 a bàsquet.

Per la tarda, després d’haver practicat durant el matí, 
es van dur a terme concursos relacionats amb la te-
màtica dels tallers. A més a més, es va celebrar la final 
del concurs de dj’s d’AMNEA, un altre concurs de pa-
tinets i patins, i també diferents actuacions de grups 
de la zona, tant a nivell musical com de ball.

La diada va ser un èxit de participació tant en els ta-
llers com en els concursos. Esperem repetir l’any que 
ve!
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A l’abril, l’Esther Domingo ens va explicar Contes 
d’arreu del món per invitar a la mainada a viatjar so-
miant.

Al maig l’Eva Gran ens va fer reviure dos grans clàs-
sics: La Caputxeta vermella i La Ventafocs.

 El primer dissabte de juny posarem fi 
al nostre Senalló de contes i ho farem per la porta 
grossa. I és que el conegut conta-contes Carles Alcoy 
ens explicarà: “Bèsties de 4 potes, o més” que és un 
bestiari de diferents llocs d’arreu del món d’allò més 
divertits. 

Enguany el Senalló de Contes ha comptat amb 
col·laboradors tant coneguts com entranyables per 
nosaltres. Amb ells i elles hem rigut, somiat, viatjat, 
cantat, etc. Des d’aquí, els volem agrair el seu esforç, 
l’emoció atorgada i la gentilesa d’haver fet possible 
un nou cicle del nostre Senalló. 
Gràcies per tot.

Ara toca

El febrer va venir la Maite Vives a explicar-nos un 
conte en anglès The snail and the Camomille. Vam 
aprendre i gaudir molt amb el conte.

El mes de març va ser el torn d’en Joan Pons que, ca-
rregat amb la seva motxilla viatgera, ens va explicar 
Llegendes del Sant Jaume.

Grup de Lectura Sant Jordi Horari d’estiu de la 
Biblioteca

 Per Sant Jordi la Biblioteca ha tret un any 
més les novetats editorials al carrer. Durant tot el dia 
es van poder veure al jardí del Castell les noves ad-
quisicions bibliogràfiques que la Biblioteca ha adquirit 
per Sant Jordi. Les escoles i la Llar d’infants van acudir 
a veure les nostres parades i van  poder escoltar un 
conte: enguany la Llegenda de Sant Jordi explicada pel 
Drac, la princesa que no parava de badallar i el molinet 
màgic. 

El mateix dia de Sant Jordi a la tarda es va fer una 
nova edició de la Fira del Tengui-Falti, també al jardí 
del Castell. La fira que té com  a objectiu l’intercanvi de 
llibres, va aplegar també enguany un bon nombre de 
lectors de llibres que van poder canviar els seus llibres 
ja molt vistos per d’altres d’altra gent. 

 Coincidint amb el fi de curs escolar, la Bi-
blioteca canvia el seu horari. Així durant les vacances 
de les escoles el nostre horari serà:

Dilluns de 9 a 1 del matí i de 4 a 8 de la tarda
De dimarts a divendres de 9 a 1 del matí
Dissabtes tancat.

El mes d’agost la Biblioteca tanca per vacances.

Durant el mes de juliol, als matins, la Biblioteca durà 
a terme diferents activitats per a la mainada: lectura 
de contes, manualitats, etc. 

 Al juny també 
es tanca el Club de lectura 
2011-2012. I, com sempre, 
ho fem de manera especial. 
Enguany comptarem amb 
la presència de l’escriptora 
Anna Monreal, autora de 
la novel·la Olives picants, 
guanyadora de la 13a edi-
ció del Premi de Narrativa 
El Lector de l’Odissea. Par-
larem de la seva novel·la i 
intercanviarem opinions.

 Arriba l’estiu a la Biblioteca de la Canonja 
 

Senalló de contes  
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 El pròxim 9 de juny s’obriran les 
instal·lacions de les piscines municipals 
de la Canonja i, ben aviat, començaran 
les activitats aquàtiques, els diferents 
cursets de natació i l’aquagym. 

El gimnàs del
poliesportiu

de la Canonja

Ac
tua

lita
t

Ja és temporada 
de piscina!

 

Obertura de les instal.lacions:  El preu dels cursets de natació serà de:  En la primera compra de qualsevol abonament caldrà afegir  
  el cost del carnet.   
Del 9 de juny al 9 de setembre  18,30 € per quinzena i abonats de la piscina o poliesportiu    
12:00 a 20:00 dies laborables  30,45 € per quinzena i no abonats de la piscina ni poliesportiu  Preu carnet a pagar en la 1ª compra  6,20 €  
10:00 a 20:00 dissabtes i festius   Preu carnet a pagar per pèrdua  3,10 €  
 L´activitat d´aquagym tindrà un cost de:    
Horari nocturn:   Entrada Nocturna  1,70 €  
 23,80 € pels no abonats al poliesportiu    
Del 14 de juliol al 4 d`agost  11,50 € pels abonats del poliesportiu  Abonaments menors de 14 anys   
Tots el dissabtes de 22:00 a 1:00 h   Abonament unitari  1,80 €  
  Abonament 10 usos  12,90 €  
Cursets de natació:  ********************************************************  Abonament 20 usos  17,60 €  
  Abonament 30 usos  22,50 €  
Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h  La quota d`entrada del dissabte en horari nocturn  Abonament temporada individual  54,30 €  
Del 1 al 31 d'agost d`11:00 a 12:00h  és única sense excepcions.   
De dilluns a divendres   Abonaments majors de 14 anys   
Grups 4 a 6 anys  Els menors de 4 anys que vagin acompanyats  Abonament unitari  2,90 €  
7 a 12 anys  tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls hi  Abonament 10 usos  17,60 €  
13 a 17 anys  aplicarà la tarifa que els correspongui. Abonament 20 usos  28,00 €  
  Abonament 30 usos  32,50 €  
Curset de natació per adults:   Abonament temporada individual  65,10 €  
 Les persones amb discapacitat del 33 % o superior    
Del 1 al 31 de juliol de 20:00 a 21:00h  estaran exemptes de pagament i, si requereixen ajut  Abonaments residents jubilats o pensionistes   
Del 1 al 31 d'agost de 20:00 a 21:00h  d'una altra persona, al seu acompanyant se li aplicarà  Abonament unitari  1,25 €  
 la tarifa vigent als menors de 14 anys, si són residents  Abonament 10 usos  9,00 €  
Dilluns, dimecres i divendres  a la població.  Abonament 20 usos  12,30 €  
  Abonament 30 usos  15,75 €  
Aquagym:   Abonament temporada individual  38,00 €  
Del 19 de juny al 12 de juliol  No es permet l´entrada als nens menors de  Abonament temporada familiar cònjuges  87,00 €  
Del 17 de juliol al 9 d`agost  14 anys que no vagin acompanyats d´un adult.    
  Abonament temporada familiar cònjuges  97,80 €  
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h  Queda anul·lat el tiquet d'entrada lliure per dia de tot tipus  més 1 fill menor de 16 anys   
  Abonament temporada familiar cònjuges  113,00 €  
Tots els cursos o activitats aquàtiques  L'accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra  més 2 fills menors de 16 anys   
han de presentar un mínim d'inscripcions  de qualsevol abonament a les oficines del poliesportiu de    
per poder-se realizar. dilluns a divendres de 9:30 a 22:00 i dissabtes de 10:00 a 20:00  Abonament família nombrosa  130,30 €   

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2012 LA CANONJA

PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA       PREUS
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Actualitat

 Any rere any el Poliesportiu experimen-
ta canvis progressius que fan de les seves instal.la-
cions un centre cada cop més especialitzat, ampliant 
l’oferta d’activitats esportives i millorant el material i 
la maquinària.

Dia a dia es treballa per aconseguir un millor servei 
i, d’aquesta manera, la confiança d’un major nombre 
de socis. El Poliesportiu de la Canonja disposa de dues  
dirigides. S’assessora als esportistes dissenyant taules 
d’entrenament i dietes. Més de 30 classes dirigides 
setmanals proposades, sense suplements. Opció de 
relaxar-se a la sauna, al bany de vapor o als raigs UVA.

El gimnàs del
poliesportiu

de la Canonja
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 L’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona posa en marxa el servei 
de telelectura que permet consultar el consum d’aigua a través de la seva 
Oficina Virtual, és a dir, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc de 
manera ràpida i senzilla. El principal avantatge és que es pot obtenir la 
lectura diàriament sense necessitat d’accedir físicament al comptador i, 
sobretot, que avisa als abonats de les possibles anomalies amb un sistema 
d’alertes immediat mitjançant correu electrònic, amb uns paràmetres que 
podrà personalitzar cada abonat. Això permet actuar al moment i solucio-
nar els incidents.

Aquesta lectura de comptadors a distància és 
un sistema innovador, eficient i còmode que es 
va implantar com a prova pilot a un sector del 
barri de Sant Ramon amb 571 comptadors al 
llarg de l’any 2011, essent validat recentment. 
Un cop comprovat l’èxit d’aquest sistema, ara 
s’anirà estenent paulatinament la telelectura 
a tota Ematsa. El primer municipi en el que 
s’implantarà la telelectura és a la Canonja. De 
moment ja s’han fet dues proves i en un pa-
rell de mesos, com a màxim, es començarà a 

instal·lar a la resta d’abonats. Progressivament s’anirà desplegant per tot 
l’àmbit d’actuació d’EMATSA fins d’aquí a deu anys, quan estarà plenament 
implantat als 56.000 abonats que té Ematsa.

Els avantatges que presenta la telelectura són:
• Des de l’Oficina Virtual (www.ematsa.cat) es pot consultar la lectura 
diària del comptador. 
• Una major accessibilitat de les dades i, per tant, de la facturació.
• Aquest sistema activa un sistema d’alertes d’excés de consum i de detec-
ció d’anomalies. És a dir, l’abonat rep un correu electrònic avisant-lo quan 
superi un determinat consum diari o quan es produeix una anomalia, per 
exemple, per una avaria o una aixeta oberta o mal tancada. 
• Desaparició de les reclamacions per lectures estimades, en cas de proble-
mes d’accessibilitat del comptador.
• Major eficiència i rapidesa en la presa de lectures.
• Millora del seguiment del rendiment hidràulic, amb dades de rendiments 
diaris, pel control del funcionament de la xarxa de distribució. 

El cost d’aquestes actuacions s’estima en uns 6.000.000 euros, fins a la 
total implantació del sistema.

Implantació del servei de telelectura del consum de l’aigua

L’ Ajuntament de la 
Canonja atorgarà 

ajudes a les famílies 
nombroses

 Les famílies nombroses són aquelles inte-
grades per una o dues persones progenitores amb 
tres o més fills/filles, siguin o no comuns/comunes.

Totes aquelles famílies nombroses que viuen i estan 
censades a la Canonja poden passar per les ofici-
nes de l’ajuntament amb el carnet que acrediti que 
són família nombrosa per tal de tenir-ne un registre 
municipal. A partir d’ara l’ajuntament estudiarà quin 
tipus d’ajuda o benefici concedir a les famílies nom-
broses.

Cal tenir en compte que també s’equiparen a família 
nombrosa altres unitats familiars. Ho podeu consultar 
a la web del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat.

Escola
Abril

 Enmig l’alegria d’aquells que des de 
sempre ens van considerar innecessaris, en-
mig la indiferència dels que escullen per vo-
luntat pròpia la desinformació i enmig la 
tristesa de qui ens coneix, l’Escola 
Abril tanca les portes a final 
de mes.

Des d’aquestes línies, vull 
agrair la col·laboració a totes 
les persones i institucions que 
han cregut en nosaltres i ens 
han fet créixer personal i pro-
fessionalment.

Les mestres continuaran les seves tasques a altres 
escoles públiques catalanes, amb la dedicació i pro-
fessionalitat que ho han fet sempre i  els nens i les 
nenes començaran un nou curs en un altre centre, 
amb el somriure a la cara amb què ens han obse-

quiat dia a dia al saludar-nos en obrir portes. 

Tanco amb la satisfacció de la feina ben feta, 
amb la consciència tranquil·la i alhora, amb 

la incògnita de si han valgut la pena els 
esforços que famílies, mestres i altres 

persones han invertit en “l’Abril”. 
Malauradament, tam-
bé amb la convicció 
que les famílies ca-
nongines són les 
que més han perdut 
en aquest procés: el 
dret a escollir.
Gràcies a tots i totes. 

Fins sempre.

Anna Domènech, directora de l’Escola Abril.
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La gent de la Canonja ens trobarem al voltant d’aquest 
foc un any més a la plaça de Catalunya per tal de com-
partir el sopar i la gresca amenitzada per disc-jockeys 
canongins.

L’antropòloga Josefina Roma és la redactora del mis-
satge del manifest d’enguany esmentant la importàn-
cia del foc per a la humanitat i com acompanya a la 
festa. El manifest es llegirà a 2/4 d’11 de la nit, abans 
d’encendre la foguera de la plaça de Catalunya.

Serà notícia

  La prova Extrememan 
de Salou que es disputarà el pro-
per 3 de Juny comptarà amb la 
participació d’un equip canongí 
format per Patri García, Sergi Es-
teve i Marc Bové.

La cursa consta de 3.8km de na-
tació, 180km de bicicleta i 42km 
de cursa a peu està considerada 
d’alt nivell Internacional. Ca-
dascun dels membres de l’equip 
competirà en un dels sectors: 
Patri García a la natació, Sergi 
Esteve la bicicleta i  Marc Bové la 
marató. 

La prova arrencarà a les 6:30 del 
matí i s’espera que l’equip de la 
Canonja acabi sobre les 16:30 
amb un temps que els permeti 
estar al podi de la categoria de 
relleus.

Un equip canongí 
disputarà 

l’Extrememan de 
Salou

La nit més curta
de l’any

 La revetlla de Sant Joan es viurà un any 
més al caliu del foc encès per la flama del Canigó 
que des de la plaça del Mercadal de Reus arriba a la 
Canonja al voltant de 2/4 de 9 del vespre gràcies al 
Motor club i després d’un llarg viatge des del cim del 
Canigó.

 El divendres 22 de juny, al Castell de Mas-
ricart, se celebrarà l’acte de cloenda del Micro-cicle. 
D’aquesta manera es posarà punt i final al cicle de 6 
exposicions, 3 de les quals s’han realitzat a la Canonja.
El passat 29 de maig es va inaugurar l’última expo-
sició del Micro-Cicle, “Entre pitus i flautes” de Maria 
Jansà, Ramon Grau i Gerard Gené, que estarà oberta 
al públic fins el 15 de juny.   Des de l’1 de juny fins el 7 de juliol, 

cada divendres a les 10 de la nit hi haurà musica 
a la Canonja. Un any més el Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) de l’Ajuntament de la Canonja orga-
nitza el Canonjamusic a diferents bars del poble. 

En aquesta edició els bars que acullen els con-
certs són l’Antídot amb els grups Golden Dogs, 
Papagayo i RSK; i el Racó de l’Orfeó que rebrà Pae 
y su guitarra, Vergüenza Ajena i Relamido’s.

(Podeu veure la programació completa a la con-
traportada d’aquest butlletí)

Es tanca
el Cicle

L’exposició anterior “Soldats. Miniatures i camu-      
flatges” de Dídac F. Yago i Pau F. López, a més a més 
de públic divers, va rebre les visites dels alumnes de 
5è i 6è de l’escola Bonavista i del Taller d’Arts Plàs-
tiques de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona, que 
van col·laborar en l’elaboració de l’obra col·lectiva de 
l’exposició.

“La Pepa Mare” de Thais Salvat, la primera exposició 
del cicle al Castell de Masricart, la van visitar els nens 
i nenes de l’Escola Abril que van pintar els patrons de 
les nines amb dibuixos que representaven, lliurement, 
“la mare”.

Fotografia de Maria Sedó

En marxa el 
Canonjamusic

2012!
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 Els dissabte 7 de juliol a 2/4 d’11 de la nit i 
a la plaça del Castell, podrem passar una bona estona 
amb l’humor de “Juan y Miguel”, dos músics amb uns 
instruments molt especials que ens sorprendran amb 
una bona dosi d’humor.

I el dissabte 28 intentarem crear un ambient tran-
quil i distès amb el jazz de “Jinx Jazz Band”. Una colla 
de bons músics que han aconseguit crear un so pro-
pi, càlid i ple de melodies que porten l’espectador a 
connectar-se amb l’energia de l’època de l’esplendor 
del jazz.

Ambdues actuacions disposaran de servei de bar.

 La regidoria d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament de la Canonja, un any més, torna a or-
ganitzar el Casal d’Estiu dirigit a nens i nenes d’entre 
3 i 12 anys.

El Casal d’Estiu, que enguany es durà a terme entre 
el 25 de juny i el 10 d’agost, ha ofert la possibilitat 

A la fresca amb el 
Patronat de Cultura 

del Castell de 
Masricart

Aquest mes 
comença el Casal 

d’Estiu 2012

d’inscriure-s’hi per setmana 
o per dues setmanes con-
secutives i pels germans i 
germanes participants s’han 
establert preus especials. Com 
a complement, també s’han po-
gut sol·licitar els serveis de despertador, de 
mainadera i/o de menjador. 

 El pròxim dilluns 18 de juny, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al poliesportiu Josep 
Canadell, es podrà tornar a fer donació de sang. Per-
què amb una vegada no n’hi ha prou.

QUÈ ES FA DESPRÉS D’UNA DONACIÓ?

La sang obtinguda d’una donació s’analitza al labora-
tori i a partir d’un procés de fraccionament
s’obtenen diferents productes sanguinis:
el plasma fresc, els concentrats d’hematies i els con-
centrats de plaquetes.

• Per a una intervenció de columna vertebral es ne-
cessiten 5 concentrats d’hematies i per un
transplantament infantil de moll d’os pot variar d’1 
a més de 50.
• Per a un transplantament de pulmó es necessiten 6 
concentrats de plaquetes i per una cirurgia
cardíaca d’adult 1.
• Per a un transplantament de fetge es necessiten 8 
unitats de plasma i per a una cirurgia cardíaca
infantil 6.

A diari, el Banc de Sang ha de distribuir 1.000 produc-
tes sanguinis a tots els Hospitals de Catalunya.

En quins casos s’administra cada producte?
La sang i els seus components tenen una vida limi-
tada, per això, cal que la donació es converteixi en 
fet habitual.

LA CANONJA
Dilluns 18 de juny
De 17.30 a 20.30 hores
Al Poliesportiu Josep Canadell

Amb una vegada
no n’hi prou

 Tens entre 12 i 17 anys i vius a la Canonja? 
Tens ganes de divertir-te amb els teus amics durant 
aquest estiu? A l’Estiu Actiu de la Canonja trobaràs 
tot allò pensat per a la teva diversió.

Totes les activitats es duran a terme entre el 2 i el 27 
de juliol, en l’horari de 10 a 13h, a l’escola La Canonja 
i en altres espais del poble, com el poliesportiu i les 
piscines. Es realitzaran sortides a la platja, excursions 
per la natura, esports de tot tipus, tallers de capoeira, 
hip hop, etc. i capbussons a la piscina!

El període d’inscripció serà del 5 de juny al 20 de juny, 
a les instal·lacions del Punt d’Informació Juvenil (PIJ), 
al C/ Raval núm. 6 baixos; totes les tardes de 16.30 a 
18.30h. Us hi esperem!

Els preus de l’Estiu actiu són:
Una quinzena: 38 euros
Total el mes: 65 euros
(Preu especial per germans/es: 60 euros)

Apunta’t
a

l’Estiu actiu!

Fotografia: Estiu actiu 2011
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Els alumnes de cicle mitjà, a través del joc “Els secrets 
de la Canonja” (una gimcana dirigida), van descobrir 
20 dels seus tresors tots ells relacionats amb la cultu-
ra, la història, l’entorn mediambiental i l’actualitat: re-
fugis antiaeris, els vents que bufen a la Canonja (carrer 
Tramuntana), fills il·lustres i personatges importants 
(“els paral·lels”), els pins del Forgues,.. 

Els alumnes de cicle superior van treballar l’obra de 
l’artista canongina Tatiana, i van realitzar diverses sor-
tides pel poble: estudi dels noms dels carrers, visita 
a les antigues escoles, visita de les instal·lacions de 
l’Ajuntament i entrevista al Sr. Alcalde, visita al barranc 
de La Boella,..

 Tota l’escola hem volgut dedicar aquestes 
jornades culturals a aprofundir el coneixement del 
nostre poble: veure’l des d’un punt de vista diferent al 
que estem acostumats cada dia, en el que la rutina  no 
deixa gaudir dels petits o grans detalls que tenim.

Com a activitat preparadora vam proposar un concurs 
de fotos en les que els alumnes capturessin imatges 
dels diferents indrets  coneguts per ells. La foto guan-
yadora sortirà de les votacions realitzades pels alum-
nes, mestres i pares. En la propera revista us notifica-
rem el/la guanyador/a.

Durant la setmana del  23 al 27 d’abril vam conviure 
amb el Bià i l’Esperança, els quals van presidir els nos-
tres actes des del vestíbul de l’escola.

Els alumnes d’educació infantil fan realitzar diverses 
passejades pel poble i cada dia esmorzaven en una de 
les seves places. Entre altres activitats destaca la cons-
trucció d’un trencaclosques de la Canonja.

Els alumnes de cicle inicial van conèixer diversos llocs 
emblemàtics: l’església de Sant Sebastià, l’Orfeó Ca-
nongí... també van fer visites a diversos oficis del po-
ble: fusteria, forn i hort i van gaudir de diverses places 
del poble.

 Ja fa 3 anys que l’Escola La Canonja treballa 
un projecte integral anomenat “El nostre hort” portat 
a la pràctica en especial pels alumnes de cicle inicial i 
amb col·laboracions dels altres cicles.

L’hort esdevé un projecte engrescador per als alumnes 
que possibilita el descobriment i l’assimilació de va-
lors com el respecte al medi ambient, la col·laboració i 
responsabilitat, on d’una manera pràctica es globalit-
zen conceptes curriculars de medi natural, matemàtic, 

En bloc
XVII JORNADES 

CULTURALS: El meu 
poble

PROJECTE: L’ HORT 
ECOLÒGIC de 

l’Escola La Canonja

social... Els alumnes veuen el cicle de la natura al com-
plert, realitzant tot el procés de neteja, plantació, ado-
batge, rec, recol·lecció totalment ecològic finalitzant 
amb la venda dels productes. És un recurs  que ens  
permet aplicar i experimentar, investigar, observar no 

sols el creixement vegetal si no les interrelacions amb  
els insectes aprenent a distingir els beneficiosos dels 
perjudicials.

Com a comiat el divendres van celebrar la festa major 
al nostre pati amb ballada de sardanes i ball de bas-
tons al matí i, per la tarda, cercavila amb els grallers 
de l’Orfeó, ballada dels gegants i caps grossos i revetlla 
popular amb coca i xocolata.

La valoració és molt positiva i creiem que és un projec-
te que cal repetir i ampliar.

ESCOLA LA CANONJA: Les Jornades Culturals i l’hort ecològic

Escola La Canonja
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Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

Amb la salut no s’hi juga.

Vigilantes municipales 
¡Agentes de la autoridad!

 El passat mes de març es va fer el 16è 
Congrés de Convergència a Reus. Un Congrés que ha 
volgut traçar els nous camins per tal que Catalunya, el 
nostre país, arribi a esdevenir un estat propi. Un Congrés 
on s’ha renovat la direcció del partit, una direcció que 
comença a caminar amb molta energia i amb una gran 
il·lusió per assolir grans objectius. Jo vaig assistir-hi com 
a delegada de la Canonja.

 El art. 137.3 de la Ley 30/1992 dispone 
que: “Los hechos constatados por funcionarios a 
los que se reconoce la condición de autoridad, y 
que se formalicen en documento público observando 
los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa 
de los respectivos derechos o intereses puedan señalar 
o aportar los propios administrados”. Si el trabajador 
no es funcionario no tiene condición de autoridad 
y por ello los hechos que el denuncie no tiene valor 
probatorio ni presunción de veracidad. Lo contrario, 
según reitera el Tribunal Constitucional, vulneraría el 
principio de inocencia del art. 24 de la Constitución. 
Los llamados vigilantes municipales, auxiliares de 

Aquells dies es van debatre temes de partit i de País, 
tots prou importants pel nostre futur. Perquè si una 
cosa és clara és que el futur de, Catalunya passa per 
Convergència. No cal dir que són moments difícils i que 
els ajustos s’han de fer en tots els camps i que encara 
que alguns no ho vulguin acceptar són fruit d’una mala 
previsió i d’una mala gestió que ara paguem tots i molts 
amb un preu ben alt, mentre que altres han marxat 
amb les butxaques plenes o ben col·locats en empreses 
privades, deixant que els ciutadans mirem d’ajustar les 
nostres economies.

Per aquesta banda els partits haurien de treballar plegats 
cap a fer  lleis que impedeixin aquestes malversacions de 
diners i que la societat torni a veure que els que estem 
en política sigui quin sigui el nivell hi som per treballar 
per tothom i no en benefici propi o dels de l’entorn.

Malgrat que els temps són adversos, Catalunya ha de 
tirar endavant, mirar cap el futur i entre tots l’aixecarem, 
caldrà potser trobar el camí adient: “altres camins, altres 
viaranys”. I tant el Govern com la societat civil plantar 
cara al govern central i tirar pel dret.

Policía Local, o los denominados genéricamente 
“Guardas, Vigilantes, Agentes, y Alguaciles ” han 
de ser funcionarios: ello enlaza directamente con el 
artículo 92.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, de 2 de abril de 1985 que reserva con 
exclusividad al personal sujeto al Estatuto funcionarial 
las funciones públicas que impliquen ejercicio de 
autoridad. Por ello, los contratados laborales, cualquiera 
que sea su denominación, no puede considerarse como 
“agentes de la autoridad”: la denuncia efectuada por 
el Alguacil o empleado no funcionario, sino sujeto a la 
legislación laboral, ha de tramitarse como si la hubiese 
presentado un particular. Frente a las denuncias de 
los particulares, al carecer de presunción de certeza, 
es la Administración la que tiene que demostrar y 
comprobar los hechos por otros medios probatorios, 
pues la sola denuncia del “Vigilante Municipal” o 
de un particular tiene el mismo valor que lo que, en 
contrario, pueda decir el denunciado y, en caso de no 
existir otras pruebas, prevalecería la presunción de 
inocencia del denunciado: las denuncias formuladas por 
el personal laboral no tiene el valor probatorio necesario 
al que se refiere el art. 137.3 de la Ley 30/1992. Por su 
parte el art. 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que 
“en los Municipios donde no exista Policía local, los 
cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que 
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones, con la denominación 
de Guardas, Vigilantes, Agentes, o Alguaciles ”. Y con 
este precepto enlaza el apartado 1 de la disposición 
transitoria 4ª del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

Potser cal que algú posi fre a un partit centralista que 
s’ha pensat que ens pot aixafar com si fóssim un gra que 
molesta. Després del Congrés cal que cada municipi i 
cada comarca, tal com preveuen els nostres Estatuts, ha 
d’escollir els seus caps locals i comarcals respectivament.

A la Canonja vam fer una assemblea el passat 8 de maig, 
on va sortir escollida per unanimitat Brigitt Carbonell 
Balañà, una persona jove i amb empenta que treballa 
i així ho continuarà fent des de Convergència de la 
Canonja. I properament serà escollida la persona que 
a nivell del Tarragonès rebrà l’encàrrec de presidir el 
“Comitè Executiu de la Comarca”.

I des dels municipis, les comarques i el Govern de 
Catalunya treballarem plegats cap a la sobirania i el 
pacte fiscal de la Generalitat.

Els impostos dels catalans han de ser recaptats per la 
Generalitat per tenir un bon finançament local, que 
permetrà una millora substancial dels serveis públics 
que es presten als ciutadans i ciutadanes del nostre País.

Régimen Local , al disponer que en los Municipios donde 
no exista Cuerpo de Policía Local, “su misión se llevará a 
cabo por los Auxiliares de la Policía Local”. 

En desarrollo de esta legislación, las Comunidades 
Autónomas han ido regulando sobre la materia, de tal 
manera que en los municipios donde no exista Cuerpo 
de Policía Local, podrán crearse puestos denominados 
“Vigilante Municipal”, Ley 16/1991, de 10 de julio, de las 
Policías Locales de Catalunya), La mayoría de las CCAA 
que se refieren a este personal se limitan a regular 
una serie de cuestiones relativas: Hay, sin embargo, 
un aspecto en el que coinciden todas las legislaciones 
de las diferentes CCAA (excepto la Ley 9/2003, de 8 de 
abril, de coordinación de Policías Locales de Castilla y 
León), y es en otorgar a este personal la consideración 
de “agentes de la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones”, también establece que “En los municipios 
donde exista Cuerpo de Policía Local, el personal que 
realice funciones de custodia y vigilancia de bienes, 
servicios e instalaciones, no tendrá la condición de agente 
de la autoridad”.Queda pues claro que los llamados 
vigilantes municipales, auxiliares de Policía Local, o 
los denominados genéricamente “Guardas, Vigilantes, 
Agentes, y Alguaciles ” han de ser funcionarios: ello 
enlaza directamente con el artículo 92.2 de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985 que reserva con exclusividad al 
personal sujeto al Estatuto funcionarial las funciones 
públicas que impliquen ejercicio de autoridad. Por 
ello, los contratados laborales, cualquiera que sea su 
denominación, no pueden considerarse como “agentes 
de la autoridad”.

Una nova etapa

Cori Roca Vila

 L’any 1986, ara fa just  26 anys, s’aprovava 
la Llei 14/1986 General de Sanitat impulsada per Ernest 
Lluch, ministre de Sanitat del Govern socialista de 
Felipe González, que reconeixia el caràcter universal 
del dret a l’assistència sanitària pública per a tots els 
ciutadans. Després d’aquest reconeixement, al llarg 
d’aquests anys s’ha anat desplegant tota la normativa 
per fer-ho possible, fins arribar a l’any 2010 en que 
el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 21/2010 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 

a càrrec del Servei Català de la Salut, que assegurava a 
tota persona resident a Catalunya el dret a rebre aquesta 
assistència sanitària en condicions d’igualtat i gratuïtat 
efectiva, tal i com estableix l’Estatut de Catalunya.

Ara, però, el Govern del Partit Popular ha aprovat el  Reial 
decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions. Aquest decret  és un obús directe a les 
economies de tots els pensionistes, en l’actualitat el 85% 
de la despesa farmacèutica correspon als pensionistes, 
per tant l’entrada en vigor d’aquest autèntic “decretazo” 
ho destrossa tot. A partir d’aquest mes de juny els 
pensionistes hauran de destinar entre 80 a 90 euros, 
aproximadament un 10% de mitjana de la seva pensió, 
a pagar aquest autèntic “repagament” de la despesa 
sanitària i farmacèutica.

Altres aspectes negatius del decret són que s’ha de tenir 
la condició d’assegurat per tenir dret a l’assistència, això 
deixa en el aire l’assistència als majors de 26 anys que 
no hagin treballat mai, inclosos els discapacitats que 
no arribin a un grau del 65%, i a les dones separades 
o divorciades que mai hagin cotitzat a la seguretat 
social. A partir d’ara també s’haurà de pagar el transport 
sanitari programat, el material d’ortopèdia... és a dir, més 
repagaments. Aquesta nova retallada contradiu la llei 

21/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya ara fa dos 
anys per unanimitat de tots els grups representats a la 
Cambra.

Si, a més a més, tenim en compte el fet que el Govern 
de CiU a Catalunya ha retallat un 14% del pressupost 
destinat a salut en els darrers dos anys i ara també 
proposa, entre altres mesures, el pagament de cinc euros 
per dia d’estada als hospitals, ens trobem amb autèntica 
escapçada de drets en matèria de salut, sense precedents 
en la nostra història contemporània.

A tot això hem d’afegir l’ajornament del pagament de les 
prestacions a les que tenen dret les persones dependents 
que ja tenen valorada la seva situació, però que estan 
pendents de pagament per culpa de la nova moratòria 
aprovada pel Govern del PP per endarrerir, fins al 2014, 
els pagaments dels graus de dependència considerats 
com a lleus.

Tot això que ens volen fer creure que són polítiques 
d’austeritat, és, en definitiva, la ideologia del Partit 
Popular, com ho demostra la privatització de tota la 
gestió sanitària al País Valencià, una ideologia que ens 
han amagat fins ara i, com va dir el seu portaveu a la 
Comissió de Sanitat del Senat, Jesús Aguirre, “Ahora que 
no estamos de campaña electoral es el momento de decir 
lo que de verdad pensamos”. 

Po
rta

ve
us

mun
ici

pa
ls



pàg .15

Agenda

FES-HO SABER

Les entitats, agrupacions, clubs, asso-

ciacions i qualsevol col.lectiu canongí 

que vulgui donar a conèixer les seves

activitats només cal que ens enviï la 

informació a la següent adreça elec-

trònica: pcultura@lacanonja.cat

I Mostra de Teatre de la 
Canonja
Dies: 26 i 27 de maig i 1, 2 i 3 de juny
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Federació de Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya – Ajuntament de la Canonja – Patronat de 
Cultura del Castell de Masricart – Orfeó Canongí

Canonja music
Dies: els divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juny i 7 de juliol
Hora: 10 de la nit
Lloc: Antídot i Racó de l’Orfeó
Organitza: Regidoria de Joventut
(tota la programació a contraportada) 

Cloenda del Senalló 
de Contes
“Bèsties de 4 potes, 
o més” amb
Carles Alcoy
Dia: 2 de juny
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca de la Canonja

Participació de l’Associació 
Paintball RedBalls Romans 
de la Canonja al International 
Paintball Tournament
Dies: 9 i 10 de juny
Lloc: Oropesa del Mar

El passat 13 de maig l’Associació Paintball RedBalls 
Romans de la Canonja va aconseguir el 3r i 5è premi 
en el I Torneig de Paintball Semi-Pro 3Man de Sta. 
Bàrbara. 

Celebració de fi de curs amb 
entrega d’orles de l’Institut 
Collblanc
Dia: 15 de juny 

Celebració fi de curs escola la 
Canonja
Dia: 16 de juny 
Lloc: Escola la Canonja
Festa i sopar

Celebració fi de curs Beat 
Dansa
Dia: 17 de juny

Donació de sang
Dia: 18 de juny
Hora: de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell

Cloenda del Micro-cicle
Dia: 22 de juny
Lloc: Al Jardí del Castell de Masricart

Revetlla de Sant Joan
Dia: 23 de juny
Lloc: Plaça de Catalunya
Sopar pícnic i foguera encesa amb la flama del Canigó
Animació amb dj
Col.labora: Motor Club La Canonja 

Vesprades a l’hort
Els divendres
22 de juny: Cooperatives d’energia renovable
13 de juliol: Marques agrícoles locals
14 de setembre La participació de les entitats am-
bientals a les decisions públiques
Espais per determinar
Hora: 10 de la nit
Organitza: La Canonja 3 - poble, paisatge i sosteni-
bilitat

Casal d’estiu
Dies: Del 25 de juny al 10 d’agost
Organitza: Regidoria d’Acció social i Ciutadania

Celebració fi de curs escola 
dansa Evani’s
Dia: 1 de juliol 
Lloc: Escola de la Canonja

Estiu actiu
Dies: Del 2 al 27 de juliol
Inscripcions del 5 al 20 de juny al Punt d’Informació 
Juvenil
Organitza: Regidoria de Joventut

Inscripcions al Carnaval 2013
Dies: A partir del dia 2 de juliol 
Lloc: Castell de Masricart 
Hora: en horari de biblioteca
La Rua del Carnaval 2013 es farà el diumenge dia 10 
de febrer

Surt a la Fresca
Juan y Miguel
Humor i música a la plaça del Castell
Dia: 7 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de Mas-
ricart

Camp de treball a la Riera de 
la Boella
Dies: del 13 al 27 de juliol
Dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys
Més informació a www.rieradelaboella.cat
Organitza: La Canonja 3 – Poble, paisatge i sosteni-
bilitat

Festes Sector Nord
Dies: 15, 16 i 21 de juliol
Organitza Asociación de Vecinos del Sector Norte

Surt a la Fresca
Jazz a la plaça del Castell
Dia: 28 de juliol
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Organitza Patronat de Cultura del Castell de
Masricart

HORARI D’ESTIU DE LA
BIBLIOTECA

a partir del 25 de juny

•Dilluns de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 
de la tarda a 8 del vespre

•De dimarts a divendres de 9 del matí a 1 
del migdia

•Dissabte tancat

•Agost tancat

HORARI D’ESTIU DEL JUTJAT 
DE PAU I DEL REGISTRE CIVIL
del 25 de juny al 10 de setembre

•De dilluns a divendres de 9 del matí a 1 
del migdia
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