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serveis

Serveis de l’Ajuntament
OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 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 9.00 a 13.00 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 9.00
a 13.00 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 15.00 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari: dimecres a la tarda de 15 a 18.30 h i divendres al matí
de 8.30 a 12.30 h. Permanent, tint i blens, només els dimecres.
Rentar, assecar i tallar els cabells, només els divendres.
Preu: Varia depenent del servei.
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèviaels matins de dilluns a divendres de 9.00 a
13.00 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 17.15 a 19.00h. Dimecres i
divendres de 15.00 a 19.00h.
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 13.00 h i
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dissabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
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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: de 15.30 a 19.00 h.
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 545 308
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.00h.
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: De dilluns a divendres de 16 a 20 h. de la tarda.
Divendres i dissabtes de 10 a 13 h.
En vacances escolars: De dilluns a divendres de 9 del matí a les
13 h. Dilluns de 4 a 8 de la tarda.
El mes d’agost està tancat per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres
de 16.00 a19.00h.
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

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

Nou plànol de la Canonja

www.lacanonja.cat
Autobusos a Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Telf. 977 549 480
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom - La Platja ja que a
l’estiu allarguen el recorregut.
Línia 11: Sector Nord - Colom
Línia 35: La Canonja – Bonavista – Colom
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial Tàrraco
– Arrabassada (servei nocturn, funciona les nits de dijous,
divendres, dissabtes i vigílies de festius).
Més informació a: http://emtanemambtu.cat

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.

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

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

L’Ajuntament de la Canonja, des de la regidoria de Promoció Econòmica, conjuntament amb
l’empresa Turismedia ha editat el nou plànol de la Canonja amb el terme municipal actualitzat aprovat pel
Parlament de Catalunya el 15 d’abril de 2010.
En aquest nou plànol apareix un breu escrit de Francesc Roig i Queralt sobre la formació de la Canonja, un
llistat de comerciants i industrials del municipi ordenats per sectors i un llistat de telèfons d’interès.
Cal destacar que aquestes dades també es poden consultar a través de la web www.turismedia-maps.com,
que és un plànol interactiu comercial i de serveis.
El plànol es pot trobar a les oficines de l’ajuntament i
als comerços i empreses que s’hi anuncien.
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editorialopinió
El Jutge de Pau

El Sr. Pau Olivé Mañé va ser el darrer Jutge
de Pau de la Canonja, fins a l’agregació del nostre
poble al municipi de Tarragona, moment en que va
desaparèixer.
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Ara, amb la constitució del nostre municipi, i després
dels tràmits legals, a partir del mes de març de 2011,
aquesta figura emblemàtica tornarà a existir a la Canonja.
La figura del Jutge de Pau és elegida per l’Ajuntament
a partir dels candidats que s’ofereixin o bé es designa
directament en cas que no hi hagi cap candidatura, i
és nomenat posteriorment per la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La durada en el càrrec d’un Jutge de Pau és de quatre
anys i la seva figura ve regulada per la Llei Orgànica
6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.
El fet de conèixer les persones és un avantatge a
l’hora d’exercir el càrrec, ja que cal destacar com a un
dels elements més rellevants de la seva tasca la pau,
la conciliació, la mediació i la prevenció de conflictes.
També vull destacar com a molt important l’actuació com a notari dels registres de naixements, casaments i defuncions, posant en marxa així el Registre Civil de la Canonja, després
de 45 anys de la seva desaparició.
Normalment se’ls nomena jutges de pau per la seva trajectòria i pel tarannà que han demostrat en una població. Són persones que compleixen una funció tradicional “d’home bo” i que,
per tant, inspiren confiança.
Un altre engranatge que posem en marxa al nostre Poble. Un nou servei a la població.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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haestatNOTÍCIA
Festa Major d’Hivern
La Regidoria de Festes fa un balanç força
positiu de la Festa Major d’Hivern. A tots els actes
hi ha hagut una important presència de canongins i canongines que han contribuït positivament
al desenvolupament del programa d’enguany que,
a més a més de mantenir elements ja tradicionals
com les baixades de carretons, el Cros de la Canonja – Aura amb 626 participants, el concert de tarda
o l’escudella popular per anomenar-ne alguns, ha
encetat algunes novetats adreçades especialment al
públic jove. Aquests actes nous d’enguany es varen
portar a terme divendres i dissabte a la nit al poliesportiu amb actuacions dels Lloros del negritu, Dj’s
canongins i l’orquestra Allioli.

El Casal fa baixar amb força
els seus carretons
El 19 de gener, dins la Festa Major
d’Hivern, va tenir lloc la tradicional 15a Baixada de
Carretons de la Canonja. Enguany han baixat pel carrer Raval 26 carretons, molts dels quals han estat
construïts manualment pels nens i nenes del Casal a
la Nau de Serveis de l’Ajuntament. Els 26 carretons
oferien una bonica desfilada de colors mentre agafaven grans velocitats. Un cop acabada la baixada
tots els participants van poder gaudir de bons xurros amb xocolata per recuperar forces.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els participants i a l’equip de joves voluntaris. Esperem tornar
a trobar-vos l’any vinent!

Èxit de participació
al Parc de Nadal
El passat 18 de gener, es va presentar a les
entitats participants al Parc de Nadal el resultat de
l’enquesta de valoració que es va dur a terme sobre el
Parc 2010.
Les enquestes que es van realitzar a pares i mares i
també als participants més joves valoren de manera
molt positiva els diferents elements del Parc, tant els
organitzats per les diferents entitats canongines, com
els tallers i espectacles que s’organitzen des de la regidoria de Cultura.
L’assistència de més de 1.000 nens i nenes que han
participat en gairebé 30 tallers ha estat tot un èxit. De
fet, de cara a l’any 2011, a més de millorar algunes tasques a nivell d’organització interna, també s’ha previst
la realització d’algun tipus de torn en alguns tallers
per tal que nens i nenes puguin gaudir del parc reduint
el nombre de cues.

Relleu a la regidoria d’Hisenda
i de Promoció Econòmica
La regidora d’aquest Ajuntament per designació de CiU, la Sra. Margarita Lara Castillo, va presentar la seva renúncia al càrrec per raons personals.
L’alcalde va acceptar la seva renúncia i el següent
pas fou la designació per part del representant de
CiU, el Sr. Francesc Estellé i Ros, veí de la Canonja per
substituir-la. Aprofitant la Constitució de la Comissió
Gestora Municipal va prendre possessió del seu càrrec
al Ple que es va celebrar el dia 30 d’Octubre de 2010 al
Castell de Masricart.
L’exposició en homenatge a l’artista Tatiana, organitzada per l’Ajuntament de la Canonja i el Centre
d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, ha estat visitada per més de 300 persones mentre ha estat oberta al Castell de Masricart al voltant de la Festa Major
d’Hivern. També s’hi han apropat diferents grups de
l’escola per descobrir principalment el món de les
joguines, també representat en aquesta mostra de
l’artista canongina guanyadora a títol pòstum del
premi Premi Tarragonès de Creació Lucius Anneus
Florus atorgat pel Consell Comarcal del Tarragonès.

Cant Coral de la gent gran per Nadal
Quan s’acosten les festes nadalenques, se
celebren actes que mesclen el caliu de la gent amb
cultura i tradició. La Coral de l’Esperança, de la Llar
Municipal de la Canonja, com sempre gaudim del
nostre, que és el cant coral.

nostra estimada regidora Paqui Márquez d’Acció social
i Ciutadania i del senyor alcalde Roc Muñoz, que ens
va felicitar les festes amb un brindis molt emotiu, on
va exaltar la importància de la família, de la gent gran
i del nostre poble.

Per aquesta celebració, vàrem preparar un repertori
de cançons populars catalanes, d’autor i nadales conegudes per tothom per interpretar-les davant del
nostre sempre estimat públic.

Un any més, la valoració de la festa és positiva i només cal desitjar que aquest any nou ens porti totes
les alegries possibles i que ens puguem retrobar més
vegades!
Coral l’Esperança

L’acte es va celebrar al local d’avis
de la població, que es va fent petit
any rere any amb l’assistència dels
familiars i amics que ens delecten
amb la seva companyia i atenció. És
per això mateix que donem els més
sincers agraïments a tota aquesta gent que una vegada darrera
una altra ens somriu amb la seva
presència.
La tarda, a més a més d’estar
acompanyada de música nadalenca, d’uns bons i variats polvorons, torrons i bona companyia,
va comptar amb la presència de la
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Inici de les obres del Castell de Masricart

      La comissió de
Carnaval encapçalada per la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de la Canonja
organitza un any més
els actes de Carnaval.
L’acte central serà el
diumenge 6 de març
amb la participació de
més de 15 carrosses i
comparses a la Rua
que novament recorrerà els carrers del nostre poble.

El 13 de gener del 2011
es procedí a la signatura de l’Acta
de Replanteig i Inici de les obres
d’ampliació i reforma del Castell de
Masricart. Aquestes obres consisteixen en l’ampliació del Castell cap a
la seva ala oest, on s’hi ubicarà un
nou accés des del carrer Masricart i
es dotarà a l’edifici amb un ascensor
per tal de fer accessible les dependències de
tot el Castell a persones amb mobilitat reduïda.
L’edifici disposarà de diferents espais que es
podran destinar a usos polivalents, com són
aules, despatxos, etc...
La intervenció que es proposa és de màxim
respecte i rigor històric envers la façana existent, que es conservarà i s’integrarà en la nova
volumetria de l’edifici. La nova façana que
s’executarà mirant cap al carrer Masricart disposarà d’un llenguatge més actual propi d’un edifici públic, amb
grans entrades de llum, que convidaran a accedir a la seu cultural del municipi.

L’Escola d’Adults celebra els 25
Han estat molts els canongins
i les canongines que al llarg d’aquests 25
anys han participat a l’Escola d’Adults de
la Canonja; s’han fet 1.521 matrícules,
si bé aquesta dada no es correspon
a persones diferents ja que un bon
nombre ha realitzat diversos cursos i
altres han continuat dins un mateix
programa durant alguns anys.
Enguany, en les diferents publicacions
d’aquest butlletí, us mostrarem diferents
testimonis que són representants de
l’alumnat que ha passat per l’Escola en
el primer o primers anys de creació de
cada un dels diferents programes que
s’han anat  desenvolupant. Per què van
donar el pas d’anar a l’Escola?. Quins
records en guarden després de tants
anys?. Què hi van aconseguir?. Són
algunes de les preguntes que se’ls ha
demanat i que amb molt de gust han
respost per col·laborar amb tan especial
celebració.

Carnaval 2011

RAMONA COCA GARCÍA    
Alfabetització 1985-86
Yo no sabía ni leer ni escribir ya que mis
padres, cuando éramos pequeños mis hermanos y yo y vivíamos en Sevilla y con
escasas condiciones, no siempre podían pagar 1 duro a la semana  para que un maestro
nos enseñara. Pero a pesar de todo a mi
siempre me ha gustado aprender y cuando tenía en mis manos
algún periódico o papel con anuncios de trabajo siempre   me
esforzaba por intentar descifrar lo que ponía. La asistente social
del Ayuntamiento me informó de las clases para adultos. No
me dio ninguna vergüenza ir porque la vergüenza es no saber,
así es que empecé. Allí me encontré con dos profesoras, Rosa y
Montse, muy jóvenes, que acababan de empezar a trabajar. Con
mi asistencia en los años posteriores pude comprobar cómo
ellas iban ganando en experiencia y mejorando su enseñanza.
Allí siempre me relajaba y compartía con mis compañeras (pocas
ese primer año) nuestro día a día, nuestros problemas, nuestras
alegrías y tristezas. Todas nos sentíamos escuchadas, respetadas y
apoyadas. Conseguí también mejorar mi lectura y escritura lo cual
me animó  después a sacarme el carnet de conducir en Bonavista
porque aquí aún no se hacía.

La festa però, s’iniciarà el diumenge 27 de març a
les 6 de la tarda amb l’arribada del Carnestoltes i el
seu pregó des del balcó de l’Ajuntament. Per rebre
tan insigne personatge es suggereix que tothom vagi
disfressat de flor. Per altra banda, l’acte final, com és
habitual serà l’enterrament de la sardina el dia 8 de
març amb la novetat que enguany el seguici sortirà
des del Castell de Masricart a les 6 de la tarda.
Les comparses que es vulguin inscriure, poden ferho fins el dia 25 de febrer al Castell de Masricart.
La fotografia correspon al dibuix que va presentar
David Carnerero a l’estand de la comissió de carnaval
del parc de Nadal i que ha guanyat el concurs de
cartells.

Cinema per un euro
Un any més el Patronat de Cultura del
Castell de Masricart organitza amb la col·laboració
del Consell Comarcal del Tarragonès diverses sessions de cinema per 1 Euro. Enguany es portaran a
terme a l’Orfeó Canongí els diumenges
6, 13 i 20 de febrer a les 6 de la tarda.
La programació és la següent:
6 de febrer, Planet 51 (versió en català)
13 de febrer, Pluja de mandonguilles
(versió en català)
20 de febrer, Hachiko siempre a tu
lado (versió en castellà).
El preu per a cada sessió és de 1 Euro i
l’organització es reserva el dret d’admissió.

La gran cita de les socials catalanes, la Challenge de la Canonja, acompleix aquest
any la seva 25ena edició. Celebrada de forma quasi ininterrompuda des de 1984, aquesta
tradicional cita a tres curses aquest any es disputarà els dies 5, 12 i 19 de febrer. Tal i com
informa la Federació Catalana de Ciclisme a la seva pàgina web, el primer dia té el Coll
de la Batalla com principal dificultat, el segon és un trenca cames i el tercer inclou el Coll
de la Teixeta, sent el dia més dur dels tres. Recordem que la Canonja dóna continuïtat al calendari de socials tarragoní que es va obrir amb El Perelló, i continuà amb la
cursa de Mont-roig i el Trofeu Social de l’Ajuntament de Tarragona.
TROFEU SANT SEBASTIÀ
Dissabte 5-2-2011 a les 15:30 hores
Poliesportiu Municipal - 85 Quilòmetres
LA CANONJA-CONSTANTÍEL MORELL-VILALLONGA
DEL CAMP-LA SELVA DEL
CAMP-VILAPLANAALEIXAR-MASPUJOLS
LES BORGES DEL CAMPALFORJA-REUS

TROFEU LA RAMBLA
Dissabte 12-2-2011 a les 15:30 hores
La Rambla - 86 Quilòmetres
LA CANONJA-REUSCONSTANTÍLA POBLA DE MAFUMETPERAFORTELS PALLARESOSLA SECUITA-NULLESPUIGPELAT-ALIÓBRÀFIM

TROFEU D’HIVERN
Dissabte 19-2-2011 a les 15:30 hores
Carrer Raval - 87 Quilòmetres
LA CANONJA-REUSVINYOLS-PARC
SAMÀ-CAMBRILSMONTROIG DEL CAMPMONTBRIÓ-BOTARELLRIUDECANYESDUESAIGÜESRIUDECOLS
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RECULL FOTOGRÀFIC 2010
La Canonja Informa més sovint
Comencem un nou any, i aprofitem per canviar la periodicitat del butlletí municipal.
La Canonja creix, la Canonja es mou i des de l’ajuntament i cadascuna de les regidories volem
exposar-vos-ho. Per tant a partir d’ara la revista municipal serà bimensual. Amb dues revistes
més a l’any esperem poder donar cabuda a més coses que es fan des de la Casa de la Vila.
Hi veurem alguns canvis encara que poc significatius, però sí que en aquest primer de l’any,
hem volgut incloure-hi un resum fotogràfic de l’any 2010, que només és una mostra del que ha
estat l’any. Un any que restarà en la nostra memòria com un any històric, i ara i aquí hem volgut
recordar-ne alguns moments, en aquest petit recull.
A partir d’ara rebreu  la primera setmana de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre el vostre
la Canonja Informa a casa.
Cori Roca Vila
Regidora de Comunicació Social
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enbloc
Pressupost Municipal Consolidat 2011
Francesc Estellé Ros
Regidor d’Hisenda i de Promoció Econòmica
El Ple extraordinari de l’Ajuntament de la
Canonja realitzat el dia 9 de desembre de 2010 va
aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2011.
El pressupost consolidat, que inclou el Patronat de
Cultura, suma un total de 12.402.760 euros.
El pressupost 2011 és un pressupost realista, tenint
present les circumstàncies econòmiques actuals que
ens envolten, i equilibrat i ambiciós pel que fa a les
inversions.
Cal destacar que per primera vegada apareixen en positiu les partides del capítol 1 i 2 corresponents als

ingressos per impostos, una part de les quals (aquest
2011, un 60% dels ingressos del sector químic) s’han
d’abonar a Tarragona, 5,3 milions d’euros aproximadament. La Canonja també deixarà de rebre de Tarragona
l’aportació, però en canvi, per ser municipi, ingressarà
directament una quantitat important procedent de
l’estat.
  
No es poden realitzar comparacions amb el pressupost
del 2010 ja que aquest és el primer any en que la Canonja té un pressupost com a municipi independent,
deslligat de Tarragona, i això fa que el pressupost en
tant per cent es dupliqui. A partir del següent pressupost ja es podran fer comparacions percentuals, tenint
en compte que els retorns a Tarragona procedents de
la química s’aniran reduint any rere any.

Pel que fa a les inversions, i a pesar que aquest any els
municipis no poden endeutar-se per tal de disminuir
el dèficit públic del global de las administracions de
l’Estat,  en  base  als  ingressos  corrents  es  farà  un
esforç per mantenir el nivell d’inversió que el nostre
poble necessita.

PRINCIPALS INVERSIONS
Contenidors soterrats
Pavimentació C/ Marina i Bisbe Borràs
Millores via pública i camins
Acondicionament espais públics
Pavimentació C/ la Font
Reformes al Col·legi Públic
Inver. Esportives

PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2011 / Classificació econòmica - Ingressos i Despeses
INGRESSOS %

DESPESES %

PRESSUPOST PER GRUPS DE PROGRAMES

TRANSFERÈNCIES A ENTITATS
LOCALS TERRITORIALS: 53,46%
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Joventut

La regidoria de Joventut,
es troba dins de l’àrea d’atenció a la persona
de l’Ajuntament de la Canonja.
Està formada per:
J.A. Ruiz Gila, regidor de Joventut i Relacions Ciutadanes
Pedro Huguet, com a tècnic de Joventut i coordinador d’activitats PIJ.
Oriol Olivé com a coordinador de l’espai jove.

Dins d’aquesta configuració comptem també amb la Comissió Festes Joventut (Marc
Fortuny, Cesc Roig, Dani Querpache i tot un seguit de joves) i amb l’ajuda de les entitats juvenils
del poble i de les diferents regidories i associacions.
Ja fa temps que joventut s’ha posat les piles, segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar del Mamut
Rock, de la marató de hip hop Canonjam, i del Sebastival per les festes de Sant Sebastià, però això no és
més que una petita part dels serveis que oferim des de Joventut.
El principal servei, i del que
hauríeu de treure més profit els
joves, és el Punt d’Informació
Juvenil (PIJ), al carrer raval
6 baixos. És un espai on us
podem ajudar a buscar feina,
assessorar-vos a l’hora de
buscar pis, informar sobre
estudis, sobre salut... és a dir que
qualsevol dubte que tingueu o
informació que vulgueu com
a joves que sou, el primer pas
l’hauríeu de fer cap al PIJ.
El següent servei més important,
és l’espai jove. Aquest és el lloc
on podeu anar a relacionarvos amb altres joves, a fer la
partida de ping-pong, futbolí,
connectar-vos a Internet, jugar
a la “Play” i a la “Wii”, i podreu participar a les activitats que s’organitzen allí com tallers de salut sexual, el
grup jove de carnaval, els carretons, el castanyot de la por, tardes de cinema, jocs de rol, en definitiva és un
espai al que podeu acudir per oblidar-vos de la realitat que us envolta i conèixer a molta més gent. Com a
novetat aquest any obrim dos dissabtes al mes alternativament.
Hi ha un altre servei que és fruit de la relació que neix al fer servir el PIJ i l’Espai Jove, en aquests espais els
joves es donen a conèixer i estableixen un vincle amb els altres usuaris. Es crea un canal de comunicació
dia a dia, on s’intercanvien idees, opinions i propostes, i d’aquí és d’on surten moltes de les macroactivitats
que s’ofereixen des de Joventut tals com el Mamut Rock, on van actuar RSK, Enkadenados, Ausentes, The
Jodes. També es va donar lloc al Canonjam, la marató de hip hop amb grups com Fuck Ghetto, Mano Dura,
Urbandalos entre altres i amb la presència de Dj Kunta K, el Canonja Music, que és el cicle de concerts que
es fan als bars de la Canonja on han actuat Pae y su guitarra, The Discoverers, The soul man quartet, Esfera
i molts més. Altres activitats que surten d’aquí són el grup de futbol, la calçotada, els carretons joves, el
paintball, l’skate park, la col·laboració amb el Castanyot de la por, el grup jove de carnaval entre d’altres.
Com ja vam dir en la passada edició del butlletí, l’últim projecte al que estem treballant és el carnet del
PIJ, en breu els joves rebreu una carta on s’explica en què consisteix aquest carnet, i tots els avantatges i
descomptes que ofereix. Per qualsevol informació podeu adreçar-vos al PIJ.
Us hi esperem!!!
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portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

GRÀCIES PER LA VOSTRA
CONFIANÇA
Gràcies, gràcies per tot i a tots els que heu
col·laborat en els diferents actes que aquest Nadal hem fet
des de les diferents regidories, sense la vostra col·laboració
res de tot això hagués estat possible.
Perquè en els darrers anys des de l’equip de govern i amb
el nostre alcalde al davant hem aconseguit formar un
equip de persones al servei del Poble, la qual cosa s’ha
trasnformat en esdeveniments i actes fruit de la bona
sintonia que entre les diferents persones que formem part
d’aquest projecte ha existit. Alguns dels esdeveniments

Cori Roca Vila

que hem pogut iniciar i consolidar han estat el Parc de
Nadal, que entre altres ha servit per promocionar les
entitats de la Canonja i que els membres de les mateixes
es coneguessin i interactuessin entre si, traient de tot
això una gran experiència i un millor resultat.
Tots aquests actes i esdeveniments no han sorgit per
casualitat sinó queés la manera que des del PSC de la
Canonja volem que es treballi, perquè sumant esforços
és com més profit podem treure de tot el que fem,
evidentment hi ha moltes maneres de veure la política
municipal, però només una d’engegar projectes que, en
època de crisi donin servei a la ciutadania, i és treballar
cap a un mateix fi i amb unes idees clares de cap a on
volem anar i per qui ho volem fer. Aquesta és la nostra
aposta comuna i forta per complir tots aquells reptes
que en el principi de la legislatura vàrem adquirir vers
el nostre Poble i que, dia rere dia, anem assolint amb
fermesa i confiança.
Des de fa uns dies podeu veure que ja s’ha engegat
l’ampliació del Castell de Masricart, una ampliació
que donarà servei a tots i cadascun dels usuaris que
vulguin fer-ho servir, ja què s’instal·larà un ascensor per
complir així el repte que vàrem adquirir el seu dia, tot

es feien. Però tot necessita la seva preparació i és la tasca
que té ara encomanada l’Ajuntament, adaptar-se a aquests
nous temps.
Ara sí que cal fer-nos un lloc en mig del Camp de Tarragona,
el lloc que per personalitat i per història ens pertoca.
Mantenir relacions de bon veïnatge amb les poblacions
properes (que sempre hi han estat).

EMPRENEM EL CAMÍ

Ara sí que hem de sortit a tots els mapes, a tots els indrets
com a Municipi de ple dret.

Ja hem començat el primer any de la nostra
independència, de la nostra municipalitat.

Ara sí que cal emprendre el camí  i que esperem que sigui
molt llarg, però hem de mirar de fer bé les coses, perquè
nosaltres que comencem, podem aprendre dels altres,
podem buscar la implicació de tots els que hi vulguin
participar, escoltar, parlar, valorar, ...

Ara després d’aquesta Festa Major d’hivern en honor
al nostre Patró Sant Sebastià i enguany que fins i tot
s’ha complert la dita de la setmana dels barbuts com a
setmana més freda de l’any,  o almenys una de les més
fredes.
Ara sí que no podem perdre temps per engegar les noves
tasques com a municipi, algunes tan importants com el
servei al ciutadà, donat que com a municipi les tasques
administratives i de gestió en són moltes més de les que

Jacinto Moreno Macias

NO A LAS BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
En el urbanismo, se usa el término barrera
arquitectónica para designar aquellos obstáculos físicos

p àg . 1 0

No esperem que ens ho facin tot: mirem i pensem en què
podem ajudar, col·laborar, participar, ... acostem-nos a fer
pinya, a posar el nostre granet de sorra, perquè és entre
tots que ho farem, que construirem la  Canonja  d’avui i la
que volem per demà.
Pensem en qualsevol cosa del poble que no ens agradi i

que impiden que determinados grupos de población   en
particular. Por ejemplo, los bordillos de las aceras son
barreras arquitectónicas, ya que impiden que las personas
con sillas de ruedas puedan desplazarse fácilmente por
las ciudades. También lo son las escaleras sin rampa, cuya
pendiente máxima está fijada en España por las normas
nacionales, autonómicas y locales en un 12%, aunque
hay muchos casos de incumplimiento incluso en servicios
públicos. Tales barreras son uno de los grandes fracasos
de la política española de atención a las personas con
discapacidad.

això és possible perquè hem treballat per aconseguir les
subvencions oportunes i que al poble li costi el mínim
donant el màxim servei, utilitzant una política d’esquerres
i progressista.
La feina dels socialistes a la Canonja passa per escoltar
a cadascun dels veïns i veïnes i traslladar totes les seves
inquietuds i preguntes als nostres representants de
l’equip de govern, donant així resposta política de totes
les necessitats que veiem i se’ns demanen. Enguany
hem celebrat la nostra primera festa major d’hivern
com a municipi independent, han estat diversos dies
plens d’actes per a diferent tipus de públic, de diferents
edats i sensibilitats, que han tingut un gran seguiment
amb una notable assistència de públic en tots ells. S’ha
demostrat que a la gent quan se’ls hi dona l’oportunitat
de participar ho fan amb il·lusió i amb tota normalitat,
cada cop més aquest sentiment de pertinença al nostre
poble s’expressa amb més força i il·lusió i això ens anima
a treballar de valent.
Així doncs com hem iniciat l’escrit el volem finalitzar
agraint la vostra confiança i demanant que continueu
amb nosaltres fent aquesta tasca que tan bons resultats
està donant.

el perquè i com ho podríem canviar, per tal que aquella
petita cosa formi part d’un gran canvi.
S’apropen eleccions, i el nou consistori que en surti haurà
de formar un govern fort per tal d’afrontar tots aquests
reptes. Govern que no sabem per qui estarà format,
ja que les urnes tenen la paraula i després   s’haurà de
formar un equip de govern nou.
Cada partit en voldrà treure els millors resultats i la feina
a fer no és fàcil. Però el que sí tenim clar a CIU és que
sigui quin sigui el govern que es formi, el nostre objectiu
és fer el millor pel nostre poble.
El que podem assegurar es que   des del nostre equip,
farem el possible perquè no tan sols sortim als mapes,
sinó que hem de fer valer la posició estratègica des del
bell mig del Camp de Tarragona.
Ja tindrem ocasió de parlar d’eleccions però abans
encarem amb il·lusió la celebració del 15 d’abril, el primer
aniversari de la Municipalitat, quasi ens podem sentir
com un nen petit que tot just comença a caminar, i hem
de preparar-nos per un llarg camí: el d’una Canonja
il·lusionada, forta i emprenedora.

prevención y de sensibilización social, colaborando con
los poderes públicos y agentes sociales en el diseño,
seguimiento y evaluación de los programas dirigidos
al colectivo y promoviendo, creando y gestionando
centros y servicios para la atención de las personas con
discapacidad.

Es preciso que la discapacidad deje de ser un problema
personal, para pasar a ser un hecho que afecte a la
sociedad en su conjunto. Y hay que pasar también
de la situación actual, en la que se permita eliminar
Nuestro  objetivo  debe  ser el de  servir  de instrumento   las barreras arquitectónicas, bajo determinadas
para   que las personas con discapacidad física logren circunstancias, a exigir su eliminación obligatoria. Solo
su plena integración social, defendiendo sus derechos, así será posible avanzar en la verdadera integración de
eliminando prejuicios sociales, realizando una labor de las personas con discapacidad.

agenda
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Jornada de Portes Obertes de
l’Escola Abril
Dia: 9 de febrer
Hores: A les 9’10 h del matí i a les 15’10 h de la
tarda
(Activitat destinada a les famílies que volen
preinscriure els seus fills/es a P-3, P-4 o P-5 el
proper curs 2011-12 i desitgen conèixer l’escola i
el seu projecte educatiu)

Jornada de Portes Obertes a
l’Escola la Canonja
Dia: 10 de febrer
Hores: A 1/4 de 10 del matí i a 1/4 de 4 de la
tarda

Trofeu la Rambla. 25 Challenge
Ciclista
Dia: 12 febrer
Hora: 2/4 de 4 de la tarda
Lloc: Sortida de la Rambla

Pluja de Mandonguilles
Dia: 13 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura. Ajuntament de la
Canonja

Trofeu d’Hivern. 25 Challenge
Ciclista

Endinsa’t en el
món dels contes

FES-HO SABER

Dia: 27 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: davant de l’Ajuntament

Calendari de preinscripció
a les escoles

Cinema per 1 euro

Hachiko siempre a tu lado
Dia: 29 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura. Ajuntament de la
Canonja

Rua de Carnaval
Dia: 6 de març
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sortida des de l’Avinguda de la Florida.
Arribada al Poliesportiu. Música i entrega de
premis

Vetlla fúnebre de
S.M. Carnestoltes

Cinema per 1 euro

Dia: 19 de febrer
Hora: 2/4 de 4 de la tarda
Lloc: Sortida del carrer Raval

Arribada del Carnestoltes

Dia: 8 de març
Hora: de les 6 a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell de Masricart. Repartiment de
l’esquela (tiquet entrepà)

Enterrament de la Sardina
Dia: 8 de març
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sortida des del Castell de Masricart i arribada
a la plaça de Catalunya, on tindrà lloc la lectura del
testament

Festival de Màgia Impossible

AVÍS

CANONJA
ULTS DE LA
COLA D'AD
AMB
ES
E
L'
CT
DE
S
TA
N
EXALUMNE
SSIU EN CO
ER
SE
P
,
O
P
A TOTS ELS
LÉ
S
U
SO
NTSE
M QUE
ail.com
S, LA MO
AGRAIRÍE
onja@gm
A D'ADULT
an
TR
ac
ES
sl
lt
NVIAR
M
LA
eadu
'INTERCA
ECTRÒNIC
ES
ER TAL D
ATS QUE
CORREU EL N 977556067 P
IT
IV
CT
A
ES I
TELÈFO
RACIÓ
PROPOST
B
S
LE
O BÉ AL
LE
CE
E
R
TIU DE LA LTS
CIÓ SOB
INFORMA A TERME AMB MO
D'ADU
D'ESCOLA
DURAN
YS
N
A
25
JA
DELS
N
O
N
CA
A LA

Dies: 8, 9 i 10 d’abril
El Senalló se celebra el primer dissabte de mes a les dotze del
migdia, durant el primer semestre de l’any. 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 a la seva manera: potser
amb música o en anglès, potser amb imatges o fent teatre.
Veniu a descobrir-ho, passareu una bona estona i us divertireu!!!

SENALLÓ DE CONTES 2011
Dissabte 5 de febrer
Dissabte 5 de març
Dissabte 2 d’abril
Dissabte 7 de maig
Dissabte 4 de juny

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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