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serveis

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: 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 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 17.15 a 19 h. Dimecres i di-
vendres de 15 a 19 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

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 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia nocturna:
Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - Riu-
clar - 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

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
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Ma-
tins: 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

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9 a 12 h.
Horari tardes: dilluns de 16 a 21 h.; dimecres i divendres de 
16 a19 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 

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 

Autobusos de Tarragona

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

Deixalleria Mòbil

Calendari del Contribuent

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

1r i 3r dilluns de cada mes al carrer Rec de Bardina
2n i 4rt dimecres de cada mes a la plaça Ernest Lluch
Horari de 8 a 20 h.

Pagament VEHICLES / I.B.I. / MATRÍCULA URBANA / GUALS / 
CEMENTIRI: Venciment 6 de juny
Pagament I.A.E. / TAXES / PREUS PÚBLICS: del 16 d’agost al 
7 de novembre

Les entitats col·laboradores en la gestió recaptadora dels 
ingressos d’aquest Ajuntament són les següents:
Catalunya Caixa (Caixa Tarragona)
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”)
Caixa Rural

www.lacanonja.cat
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 El Pla d’Ordenació Urbana Municipal és un instrument 
bàsic d’ordenació integral del territori, a través del qual es classi-
fica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl i es 
defineixen els elements fonamentals del sistema d’equipaments 
del municipi.

La Canonja va iniciar el procés per a l’aprovació del seu POUM 
l’any 2003/2004, quan vam “dibuixar” amb el consens de TOTS 
els grups polítics el planejament que volíem pel nostre Poble.  Les 
propostes de la Canonja, van ser incloses en el POUM de Tarra-
gona.

Després de llargues tramitacions, per acord del Consell Plenari 
de l’Ajuntament de Tarragona de data 31 de gener de 2011, es va 
aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Tarragona, que es notifica a l’Ajuntament de la Canonja, amb 
la remissió de la documentació necessària, als efectes que aquest 
pugui adoptar l’acord d’aprovació provisional del POUM en la 
part que afecta al seu terme municipal.  

És en aquest punt que el Departament d’Urbanisme de la Gene-
ralitat de Catalunya, al·legant que en el moment d’aquesta apro-
vació provisional la Canonja ja s’havia constituït en municipi, va 
fer  saber a aquest Ajuntament que s’havien plantejat diferents 
alternatives en relació a la tramitació de l’aprovació per part de 
la Canonja. 

En reunió mantinguda amb el Director General d’Urbanisme, vam 
defensar diferents consideracions tècniques i jurídiques basades 
en l’articulat de la Llei 8/2010, de 22 d’abril, de creació del muni-
cipi de la Canonja, com per exemple que els acords adoptats per 
l’Ajuntament de la Canonja (EMD) són assumits pel nou municipi, i altres. No obstant, davant la postura del 
Departament d’Urbanisme, vam decidir ajornar l’aprovació provisional del POUM fins a disposar dels corres-
ponents informes jurídics.  

En quin punt ens trobem ara? Doncs, a l’espera de l’informe jurídic del Departament d’Urbanisme, en que 
s’indiquin els acords que l’Ajuntament de la Canonja ha d’adoptar en relació a l’esmentat expedient. El que 
sí que ha quedat clar després de les converses mantingudes, és que no haurem de tornar a iniciar el pro-
cediment, ja què molts dels tràmits, com per exemple els informes sectorials, es podran utilitzar. També ens 
han traslladat el compromís de col·laborar en la preparació de la documentació escaient als efectes de la 
aprovació del POUM de la Canonja, amb l’assistència tècnica i jurídica necessària per part dels funcionaris de 
la Direcció General d’Urbanisme, en compliment de l’establert a la disposició transitòria segona de la repetida 
Llei 8/2010, de 22 d’abril, de creació del municipi de la Canonja.

Mentrestant, a la Canonja, estem a punt de tancar l’acord per a la construcció d’una deixalleria, i finalment, 
després de tants anys, les aigües negres de la Canonja podran ser tractades a través d’una depuradora. Tot 
això dins dels terrenys de la indústria química del nostre terme municipal.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

“A VUELTAS CON EL POUM”
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	 Aquest	març	la	Regidoria	de	Joventut	ha	posat	
en	marxa	la	nova	programació,	plena	d’activitats	per	als	
joves,	les	més	destacades	de	les	que	hem	fet	fins	ara	són	
l’esquiada	jove,	la	alternativa	a	la	setmana	blanca,	la	par-
ticipació	al	carnaval	i	la	calçotada	jove.

Una	de	les	altres	activitats	que	s’han	iniciat	aquest	mes	
són	els	concerts	del	Canonjamusic,	que	ha	estat	inaugu-

rat	 pel	 grup	 Ausentes	 i	
que	van	tocar	el	divendres	
4	de	març	al	bar	la	Rambla	
rodejat	 d’un	 gran	 públic,	
també	el	dia	25	van	tocar	
al	bar	Antídot	el	grup	Sal	
150	fent	una	versió	acús-
tica	dels	seus	temes.

La	 resposta	 per	 part	 dels	
joves	 i	 la	 participació	 en	
aquestes	activitats	ha	es-
tat	molt	positiva,	 al	 grup	
jove	de	carnaval	van	par-
ticipar	prop	d’una	vintena	
de	joves,	i	van	representar	
l’arribada	 del	 Papa	 per	
batejar	 el	 municipi	 de	 la	
Canonja,	 el	 grup	 esta-
va	 format	 per	 capellans,	
monges,	 lesbianes,	 guar-
des	 del	 vaticà,	 i	 com	 no,	
el	 Papa.	 Des	 de	 joventut	

volem	agrair	al	sr.	Fidenci	Veciana	i	als	Germans	Llaura-
dó	la	seva	col·laboració	per	aconseguir-nos	un	camió	per	
poder	sortir	a	la	rua.

	 El	passat	dia	6	de	març	 la	 rua	de	Carnaval	
va	omplir	de	color	un	any	més	els	carrers	de	la	Canon-
ja.	Aquesta	festa	popular	organitzada	per	la	Regidoria	
de	Festes	amb	la	col·laboració	de	la	comissió	assessora	
formada	per	membres	de	les	colles	de	carnaval,	és	una	
de	les	que	treu	més	gent	al	carrer	augmentant	cada	any	
el	nombre	de	participants.

Els	primers	premis	d’enguany	en	els	apartats	de	com-
parses	 i	 carrosses	 correspongueren	 a	 les	 comparses	
“Peña	los	locos”	amb	la	disfressa	Ballet	Ruso	i	colla	“Pi-
carols”	amb	l’Arc	de	Sant	Martí.

Moltes activitats i èxit de participació en 
el nou programa de Joventut Carnaval canongí

	 Aquesta	 setmana	 blanca,	 l’escola	 La	
Canonja	 ha	 seguit	 amb	 la	 millora	 de	 les	 seves	
instal·lacions	i	l’ha	aprofitat	per	a	realitzar	reformes	
que	feia	temps	volia	efectuar:
El	 gimnàs	 ha	 sofert	 una	 profunda	 transformació	
amb	 la	 substitució	 del	 parquet	 i	 la	 pintura	 de	 les	
instal·lacions,	obra	efectuada	per	l’Ajuntament	de	la	
Canonja.	També	s’ha	canviat,	amb	la	col·laboració	de	
l’AMPA	de	l’Escola,	el	parquet	de	la	sala	d’actes	que	
estava	deteriorat.	 I,	finalment,	 la	brigada	municipal	
ha	 instal·lat	 diversos	 bancs	 al	 pati	 conjuntament	
amb	un	nou	infantil	al	pati	de	pàrvuls.

Millores a l’Escola La Canonja

2011: Iniciem la biblioteca del centre
	 La	 col·laboració	 econòmica	 de	 l’empresa	 BASF	 ens	 ha	
donat	 la	 base	 per	 començar	 la	 nostra	 Biblioteca	 de	 Centre.	 Hem	
destinat	íntegrament	la	dotació	rebuda	a	comprar	els	primers	lli-
bres	que	formaran	la	nostra	biblioteca	escolar,	doncs	en	el	treball	
diari	de	l’Escola	tant	els	llibres	de	consulta	com	els	llibres	de	lectura	
ocupen	un	lloc	prioritari.

Som	conscients	de	que	serà	un	 llarg	procés,	però	avui	posem	les	
bases	del	futur.

L’AMPA,	sempre	recolzant	l’escola,	ha	tingut	la	iniciativa	de	participar	enguany	amb	el		“Tu	ajudes”		de	la	Fundació	
Caixa	Tarragona	(Catalunya	Caixa)		amb	el	Projecte	de	la	Biblioteca	de	Centre,		per	tal	de	contribuir-hi.

Des	d’aquí	volem	agrair	l’amabilitat,	la	paciència	i	la	professionalitat	de	la	Montse,	la	bibliotecària	municipal	i	de	la	
Laia	(mentre	la	substituïa).	Seguirem	com	fins	ara,	mestres	i	alumnes	anant	a	la	Biblioteca	Municipal,	a	buscar	llibres	
i	informacions	pel	treball	diari	a	l’aula,	alhora	que	anem	engrandint	el	fons	de	llibres	de	la	nostra	escola.

Escola Abril

16es Jornades Culturals
	 Enguany,	 l’Escola	 La	 Canonja	 ha	 realit-
zat	 una	 nova	 edició	 de	 les	 Jornades	 Culturals,	 en	
van	 ja	 16,	 centrades	 en	 la	 figura	 del	 carnaval.	 Tots	
els	alumnes	del	centre	han	 realitzat	diversos	 tallers	
relacionats	 amb	 el	 carnaval:	 taller	 de	 màscares,	 de	
maquillatge,	de	confecció	d’instruments,	de	barrets,	
dansateràpia,	de	material	reciclat...
No	 cal	 dir	 que	 tots	 els	 alumnes	 han	 gaudit	 d’allò	
més	 del	 conjunt	 d’activitats	 realitzades,	 finalitzant		
l’activitat	 el	 divendres	 4	 de	 març	 amb	 una	 rua	 de	
carnaval	per	 l’escola	amb	mostra	de	danses	de	tots	
els	cicles.

Escola La Canonja

MAGDALENA	MILLÓN	COBOS	
NEOLECTORS	1987-1988

	 Fui	a	la	Escuela	con	la	intención	de	mejorar	mi	escritura.	Yo	conocía	las	
letras		pero	las	juntaba	y	separaba	a	mi	aire.	Mi	hija,	Magdalena	había	asistido	el	
curso	anterior	a	la	Escuela	de	Adultos	para	sacarse	el	graduado.	Conocía	a	las	maes-
tras	y	por	lo	tanto	sabía	que	yo	sería	muy	bien	recibida	en	la	Escuela.	Sólo	tenía	que	
dar	el	primer	paso	y	era	apuntarme.	Lo	hice	y	no	me	arrepentí	a	pesar	de	lo	cortada	
y	la	vergüenza	que	pasé	la	primera	semana	ya	que	no	conocía	a	nadie.	Ir	a	la	Escuela	
me	fue	dando	una	alegría	diferente	ya	que	tenía	la	obligación	de	salir	cada	día	de	
casa,	me	permitía	conocer	a	más	personas	del	pueblo,	despejarme,	distraerme,	ser	
más	tolerante	y	comprensiva,	hablar	y	hablar	y	cómo	no,	¡aprender	más!	Conseguí	
ser	capaz	de	hacer	notas	y	otros	pequeños	redactados	comprensibles	y	sentirme	más	
satisfecha	de	mí	misma.

Tot	just	després	del	carnaval	ens	plantàvem	a	la	setmana	
blanca,	 on	 vam	 organitzar	 una	 sèrie	 d’activitats	 per	 tal	
d’aprofitar	 la	 setmana	 de	 vacances	 i	 realitzar	 diferents	
activitats	 per	 a	 joves.	 El	 dimarts,	 dimecres	 i	 dijous	 pel	
matí,	 es	van	organitzar	partits	de	 futbol	 i	de	bàsquet	al	
poliesportiu	 	 i	 també	hi	 va	haver	una	 sessió	 d’spinning.	
Una	vintena	de	joves	de	mitjana	van	participar	en	aques-
tes	activitats.	Per	 les	 tardes	 també	es	van	realitzar	dife-
rents	activitats,	en	aquest	cas	al	Casal.	Dimarts	hi	va	haver	
un	taller	de	percussió	brasilera	a	càrrec	de	2	components	
de	la	batucada	de	Salou	“Atabalats”,	on	els	assistents	van	
conèixer	 els	 instruments	 típics	 d’aquest	 estil	 musical	 i	
també	 els	 ritmes	més	 característics.	 Finalment,	 el	 dime-
cres	per	 la	 tarda,	es	van	 realitzar	partits	de	ping-pong	 i	
futbolí	al	casal.

L’esquiada	també	va	tenir	molt	d’èxit,	vam	marxar	el	cap	
de	setmana	del	18	al	20	de	març	a	les	pistes	de	Port-Ainé	
i	vam	gaudir	d’un	cap	de	setmana	ple	de	neu,	bon	temps	
i	molts	joves.	Cal	destacar	la	col·laboració	del	Club	Excur-
sionista	de	la	Canonja	que	entre	altres	coses	es	va	oferir	a	
perfeccionar	la	tècnica	dels	joves	que	van	voler	aprendre	
més.

Per	últim,	aquest	març	també	s’ha	celebrat	la	II	calçotada	
jove	a	les	graelles	del	Sector	Nord,	amb	una	participació	
per	 part	 dels	 joves	 que	 doblava	 la	 de	 l’any	 passat.	 Una	
trentena	 de	 joves	 que	 va	 acabar	 amb	 500	 calçots	 a	 la	
panxa.

Aquestes	activitats	han	estat	 les	primeres	en	que	els	 jo-
ves	han	pogut	gaudir	dels	avantatges	del	carnet	del	Punt	
d’Informació	Juvenil,	amb	descomptes	que	anaven	des	de	
els	cinc	fins	als	vint	euros	depenent	de	l’activitat.

TERESA	FERRER	LAHOZ
CERTIFICAT	1988-89

	 Cuando	 llegué	a	Catalunya	 traía	conmigo	un	nivel	bastante	bajo	de	enseñanza	
y	muchas	ganas	de	participar	en	proyectos	del	pueblo.	Junto	con	unas	amigas		iniciamos	la	
creación	del	Col·lectiu	de	Dones	de	la	Canonja	y	teníamos	nuestras	reuniones	en	el	Centro	
Cívico.	Allí	la	Escuela	de	Adultos	impartía	algunos	de	los	programas,	otros	en	el	Colegio.	La	
información	la	recibí	de	manera	directa.	Las	profesoras	me	animaron	a	participar	y	me	acabé	
de	convencer	de	que	era	una	buena	opción,	una	ocasión	para		mejorar	mi	nivel	de	escritura,	
aprender	de	todo	un	poquito	y	poder	entender	y	hablar	el	catalán	que	era	lo	que	más	necesi-
taba.	Recuedo	la	paciencia	que	tenían	nuestras	profesoras	con	nosotras;	con	ellas	a	nuestro	
lado	todo	parecía	más	fácil.	Nos	daban	¡caña!,	¡caña!	y	a	la	vez	nos	lo	pasábamos	muy	bien.	
Tan	bien	estuve	que	después	a	medida	que	se	fueron	creando	otros	programas	(concretamen-
te	Catalán	A	y	Teórica	del	carnet	de	conducir)	también	me	apunté.	Conseguí	mi	carnet	y	perdí	
bastante	la	vergüenza	de	hablar	en	catalán.	Nunca	me	olvidaré	de	esos	buenos	años.	Gracias.

Alumnes i exalumnes de l’Escola d’Adults ens expliquen la seva experiència pels 25 anys de l’escola

haestatNOTÍCIA
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De nou l’Impossible arriba a la Canonja:

	 Tres	 dies	 de	 màgia	 “non	 stop”	 organitzats	 per	 l’Ajuntament	 de	 la	 Canonja	 i	 el	 Patro-
nat	 de	 Cultura	 del	 Castell	 de	 Masricart,	 amb	 un	 programa	 elaborat	 per	 tal	 de	 fer	 les	 delícies	 del	 pú-
blic	 més	 exigent.	 Amb	 mags	 	 de	 renom	 internacional	 i	 espectacles	 que	 se	 superen	 any	 rera	 any.	
Enguany,	com	a	novetat,	us	proposem	assistir	al	primer	concurs	de	mags	amb	la	col·laboració	de	l’acreditada	
escola	“màgic	trebol”.
	
Si	afegim	a	aquest	programa	el	fet	que	els	preus	són	populars	amb	la	possibilitat	d’adquirir	abonaments	força	
interessants,	fan	d’aquest	festival,	un	dels	més	complets	que	es	poden	gaudir	a	Catalunya	dins	del	món	de	la	
màgia.
	
Convideu	a	amics	i	parents,	petits	i	grans	a	viure	aquest	6è	IMPOSSIBLE	a	la	Canonja.	
	
més informació a:
	http://impossiblelacanonja.blogspot.com

L’Impossible 2011 ja és aquí!
The Magomic Show 
Gròmic
Dissabte 9 
12 h. Plaça de Catalunya. Gratuït 
Un adorable rodamón...
Un espectacle d’humor visual on la senzillesa 
es torna màgia.

Taller de màgia 
Converteix-te en Màgic 
Dissabte 9
Primer taller a les 17.00 h.
Segon taller a les 18.30 h.
Escola La Canonja. Gratuït
Edat a partir de 7 anys. Places limitades
Imprescindible inscripció prèvia 
Inscripcions al Castell de Masricart del 4 al 7 d’abril 
de 4 de la tarda a 8 del vespre
El Mag Gerard estrenarà al festival Impossible de 
la Canonja aquest original taller en el qual tindreu 
l’oportunitat d’aprendre jocs de màgia molt visuals 
per sorprendre als vostres familiars i amics .

Penèlope
Pepa Plana 
Dissabte 9
21 h. Orfeó Canongí . 8€
Agafeu una pallassa, de nom Pepa Plana, i feu-la esperar el 
retorn d’un marit que acaba d’abandonar la llar per anar-se’n 
a la guerra. Doneu-li, com a distracció, una màquina de cosir 
i el fil suficient per que cosint pugui oblidar les seves penes 
i ens faci a nosaltres oblidar de pas les nostres. Doncs bé: el 
resultat és un entremaliat remake de la Guerra de Troia, amb 
les seves naus, les seves ciutadelles, els seus heroics guerrers 
i, com no, el molt famós cavall que va donar la victòria a les 
tropes d’Ulisses.

Zeppelin 
La Baldufa
Diumenge 10
12 h. Sortida davant de La Nova Amistat. 
Gratuït
Cercavila amb l’andròmina de La Baldufa 

Ai, m´he equivocat! 
Xicana
Diumenge 10
13 h. Plaça del Castell. Gratuït
Una pallassa que vol fer màgia, però sempre s’equivoca, 
veu la màgia quan no n’hi ha i quan hi ha màgia de 
veritat s’equivoca.  
Realitza tot una sèrie de jocs de màgia on el més impor-
tant és la travessia, el desenvolupament del joc, amb 
la participació de tots els assistents fins arribar a 
l’efecte màgic.

1r Concurs de joves mags
Diumenge 10
18 h. Orfeó Canongí. 2€
Animació màgica i presentació a càrrec de Selvin

Gala Internacional de Màgia amb Timo Marc, Odoroff,
Fernando Arribas, Mag Gerard i Cia Teatre Màgic

divendres 8, a les 21h. a l’Orfeó Canongí. Preu: 8E

	 L’alemany Timo Marc	 presenta	 per	 primera	 vegada	 a	 la	
província	de	Tarragona	el	seu	número	d’escenari:	Blue	Vision.	Coneixes	
la	màgia	de	la	televisió?	Timo	Marc	farà	màgia	amb	un	televisor!	Viuràs	
il·lusions	 increïbles	 quan	 ell	 faci	 desaparèixer	 les	 fronteres	 entre	 la	
realitat	i	la	pantalla.	Màgia	sorprenent	alternada	amb	efectes	visuals	
impactants	i	gags	màgics.		Amb	aquesta	presentació	perfecta	i	original	
ha	viatjat	arreu	del	món	on	ha	obtingut	importants	reconeixements:	
Vareta	d’Or	de	Montecarlo,	Mandrake	d’Or	Award,	World	Magic	Semi-
nar	Award	las	Vegas	/	USA	...

El	 professor	 Odoroff torna	 des	 de	
Rússia	per	portar	el	millor	de	 la	mà-
gia	i	l’espectacle.	Llicenciat	en	l’Escola	
de	Circ	de	Moscou,	professional	de	la	
prestidigitació	i	hereu	de	tres	genera-
cions	d’artistes	que	li	van	donar	nom,	
Odoroff	 ens	 porta	 una	 obra	 plena	
d’efectes	visuals	únics,	humor	original	
i	amanida	russa.	Guanyador	de	2	pri-
mers	premis	del	circuit	Cafè-Teatre	de	València	amb	Los	Tangorditos,	Maximilia-
no	Stia	torna	amb	un	personatge	ja	conegut....	ODOROFF...

Des	de	Valladolid	gaudirem	de	l’art	de	Fer-
nando Arribas (Premi	 Flasoma),	 un	 crea-
dor	de	màgia,	per	això	la	denomina	“Màgia	
d’autor”.	 Fernando	 oferirà	 els	 seus	 propis	
efectes	 màgics,	 embolicats	 en	 una	 pre-
sentació	exquisida	on	la	seva	manera	molt	

particular	d’enllaçar	 les	paraules,	 converteix	els	 seus	 jocs	en	 il·lusionisme	
visual,	verbal	i	musical,	ja	que	els	instruments	musicals	formen	part	del	seu	
repertori	creatiu.	Està	considerat	dins	la	professió	el	mag	més	original	del	
moment.

Mag Gerard	i	la Cia Teatre Màgic	seran	els	encarregats	de	presentar	la	gala	internacional,	Gerard	pertany	a	una	
nova	generació	de	mags	que	barreja	la	màgia	sorprenent	i	visual	amb	stand	up	comedy.	En	la	seva	trajectòria	ha	
presentat	diferents	espectacles	en	totes	les	especialitats	de	la	màgia	(close	–	up,	escenari,	grans	il·lusions...)	per	
a	públics	de	diferents	nacionalitats.	Ha	sigut	alumne	de	Juan	Tamariz	qui	li	ha	transmès	la	passió	per	la	màgia.

ACTUACIONS IMPOSSIBLE

Preus i venda 
d’entrades

•La major part del actes són 
gratuïts excepte:

Gala	Internacional	de	Màgia	(entrades	
numerades)	8€.

Penélope	(entrades	numerades)	8€.

	 Abonament	 Gala	 Internacional	 de	
màgia	i	Penélope	12€.

Concurs	 de	 joves	 mags	 2€	 (gratuït	
amb	el	tiquet	que	trobareu	al	butlletí	
municipal).

Venda	d’entrades	anticipades	al	Cas-
tell	de	Masricart	del	4	al	7	d’abril	de	4	
de	la	tarda	a	8	del	vespre.
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Primera celebració de la plena municipalitat

	 La	Canonja	celebrarà	enguany	el	 seu	pri-
mer	15	d’abril.	Una	festa	que	neix	del	moviment	po-
pular,	que	 recull	 la	voluntat	de	 tot	un	poble	que	el	
15	d’abril	de	2010	va	 sortir	 al	 carrer	 tot	dient	Som	
Municipi!!!

D’aquesta	data	 se	n’ha	 fet	 Festa	perquè	estigui	per	
sempre	en	el	 record	de	 tots	els	canongins	 i	canon-
gines.	

Des	 de	 l’Ajuntament	 us	 convidem	 de	 nou	 a	 que	
aquest	15	d’abril	guarniu	els	balcons	i	sortiu	al	carrer	
per	 celebrar	per	primer	 cop	 la	 recent	municipalitat.	
Trobem-nos	tots	a	la	festa,	trobem-nos	a	l’avinguda	
15	d’abril.

 

15 d’abril 2011 Festa de la Municipalitat
Divendres dia 15

De 10 del matí a 2 de la tarda
Festa per a la gent més menuda:
•Inflables
•Jocs en fusta

A les 12 del migdia
•Acte protocol·lari de celebració de la 
municipalitat
•Parlaments de les autoritats i encesa de 
la tronada
•A continuació brindis popular amb la 
presència dels gegants Bià i Esperança

6 de la tarda
•Animació infantil a càrrec d’“Un dia 
Genial”
•A continuació, cercavila a càrrec de la 
“Morena de Salou”
Morena de Salou. Es tracta d’una bèstia de foc, un peix fosc 
de grans dimensions (supera els 9 metres de llargada i els 2,5 
metres d’alçada, amb un pes superior als 80 kg) realitzat amb 
fibra de vidre, articulat (té sis peces que van amb rodes: cap, 
quatre peces centrals que configuren el cos i cua) i que pot 
ser dut per un màxim de vuit persones i un mínim de cinc. La 
Morena ja ens va visitar l’any passat pel dia de la Celebració 
de la Municipalitat.

Tots els actes tindran lloc a l’avinguda 15 d’abril

A les 10 de la nit
Al poliesportiu
•Nit jove amb l’actuació de White Russians 
i TRÀFIC  (Entrada gratuïta)
White Russians aposten per un rock versàtil i contundent, 
amb clares referències al hard rock i en el que hi tenen 

cabuda des dels sons més clàssics dels anys ‘70 fins als més 
característics del metal dels ’80 i dels ‘90. L’ampli ventall 
d’influències musicals del grup dóna vida a temes al més pur 
estil rock’n’roll, passant pel metal melòdic o el death metal i 
arribant, fins i tot, a moments pop-rock.

Els traficants són tota una institució entre els grups de 
versions. Van ser els primers en atreure el jovent als envelats 
amb un repertori ple de rock i hits internacionals, compartint 
escenaris amb bandes mítiques com “The blues Bros”, 
“Barricada”, “Presuntos implicados” i tots els grans del “Rock 
Català”. La seva versatilitat i domini instrumental els dota 
per tocar tots els colors de l’espectre musical.

Dissabte dia 16

De 10 del matí a 8 del vespre
A la plaça Ernest Lluch
•Skate Parc Mòbil 

A les 11 de la nit
Al poliesportiu
•Gran ball amb l’orquestra CENTAURO
L’orquesta Centauro va néixer a Ribesalbes, poble de 
Castelló, l’any 1973 D.C., quatre amics, per la tarda, un dia 
plujós, molta boira, poca marxa i llavors... què fem? I així 
van començar a tocar a les festes. Després de dècades han 
seguit tocant i fent la mona. Amb el seu estil propi han deixat 
empremta allà on han tocat i a la Canonja ho sabem molt bé.

Diumenge dia 17

A les 2 de la tarda
Al poliesportiu
•Paella Popular
Preu: 5 € (inclou plat commemoratiu)
Els tiquets de la paella es poden adquirir de l’1 al 
14 d’abril al poliesportiu
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	 El	 proper	 22	 de	 maig	 els	 canongins	 i	
canongines	 participarem	 com	 a	 municipi	 de	 ple	
dret	en	les	eleccions		per	escollir	el	nou	consistori.

Com	 que	 el	 nostre	 poble	 ha	 superat	 els	 5.000	
habitants,	 el	nombre	de	 regidors	que	 formaran	el	
consistori	ha	augmentat	a	13.

Les	 meses	 electorals	 estaran	 situades	 als	 llocs	
habituals:	 Centre	Cívic	 i	 Escola	 La	Canonja.	 S’han	
mantingut	 els	 districtes	 i	 seccions	 en	 que	 s’havia	
votat	 en	 anteriors	 eleccions,	 així	 que	 gairebé	
tothom	votarà	al	mateix	lloc	que	en	altres	ocasions.

Entre	 el	 4	 i	 l’11	 d’abril,	 tal	 com	 marca	 la	 llei,	
s’exposarà	 a	 les	 oficines	 de	 l’Ajuntament	 el	 cens	
municipal	per	a	qui	el	vulgui	consultar.

	 Per	 aquest	 Sant	 Jordi,	 la	 Biblioteca	

Pública	 de	 la	 Canonja	 torna	 a	 impulsar	 la	 Fira	

d’intercanvi	de	llibres,	que	se	celebrarà	el	dimecres	

27	d’abril	de	les	5	de	la	tarda	a	les	8	del	vespre,	al	

jardí	del	Castell	de	Masricart.

En	aquesta	Fira	tothom	hi	pot	participar	portant	a	

la	Biblioteca,	del	dia	4	fins	el	20	d’abril,	els	 llibres	

que	ja	no	es	vulguin	tenir	a	casa	i	que	estiguin	en	

bon	estat.	A	canvi	dels	llibres	que	es	portin	rebreu	

punts,	 d’aquesta	 manera	 els	 participants	 podran	

rebre	bitllets	d’1	 ,	de	2	o	de	3	punts	depenent	del	

llibre	 i	 del	 seu	 estat.	 	 Aquests	 punts	 s’utilitzaran	

com	a	moneda	de	canvi	el	dia	de	la	Fira	per	poder	

adquirir	 nous	 (altres)	 llibres	 de	 segona	 mà.	 Les	

persones	 que	 hagin	 portat	 llibres	 en	 edicions	

anteriors	del	Tengui-Falti	i	els	hi	quedi	algun	punt	

per	casa	també	podran	venir	a	gastar-se’ls	el	dia	27.

A	 més	 a	 més	 de	 la	 Fira	 d’intercanvi	 de	 llibres,	 la	

Biblioteca	celebra	Sant	Jordi	exposant	les	novetats	

adquirides	de	cara	a	la	diada	de	Sant	Jordi	els	dies	

18,	19	i	20	d’abril.

Breu guia
electoral

	 El	Col·lectiu	de	Dones	de	 la	Canonja	celebra	el	 seu	vintè	aniversari.	Per	commemorar	 l’efemèride,	 l’entitat	programa	un	calendari	d’activitats	que	es	

desenvoluparan	durant	tot	aquest	any.

Els	tres	primers	actes	van	ser	una	calçotada,	el	13	de	febrer	a	Balaguer	on	vam	visitar	diferents	monuments	de	la	ciutat,	la	tradicional	festa	del	Barret	el	4	de	març,	i	

una	sortida	a	Barcelona	per	visitar	la	basílica	de	la	Sagrada	Família	el	8	de	març.	La	participació	va	ser	satisfactòria	tant	a	la	trobada	gastronòmica	i	festa	del	Barret	

com	a	la	visita	al	temple	de	Gaudí.

Pel	14	d’abril,	dia	de	l’aniversari	de	la	fundació	del	Col·lectiu,	 la	junta	directiva	està	dissenyant	una	

sèrie	d’actes,	entre	els	quals	destaca	 la	 trobada	dels	diferents	col·lectius	del	Tarragonès,	amb	visita	

a	 l’exposició	de	manualitats	que	serà	 inaugurada	el	dia	8	d’abril	a	 la	sala	d’exposicions	de	 la	Nova	

Amistat	a	les	8	del	vespre,	i	que	romandrà	oberta	fins	al	14	del	mateix	mes.

El	dia	8	de	maig	a	l’avinguda	Collblanc,	es	portarà	a	terme	la	“IX	Trobada	de	Puntaires”.	On	durant	tota	

la	tarda	es	reuniran	el	millor	de	les	artesanes	de	la	punta	de	coixí	català.

Istanbul,	la	Constantinopla	que	van	conquerir	els	almogàvers	durant	el	segle	XII,	rebrà	el	25	de	maig	

una	expedició	del	Col·lectiu	de	Dones	de	la	Canonja.	Seran	sis	dies	dedicats	a	la	descoberta	de	la	ciutat	

que	hom	considera	el	pont	cultural	històric	que	separa	orient	i	occident.

Durant	el	segon	semestre	de	l’any	es	portaran	a	terme	d’altres	actes	dels	quals	seran	informats	quan	

estiguin	més	lligats.

El	Col·lectiu	de	Dones	espera	la	màxima	participació	als	actes	programats,	dels	canongins	i	canongines.

Col·lectiu de Dones de la Canonja

Col·lectiu de Dones de la Canonja, 20è Aniversari

Torna el Tengui-Falti, la Fira 
d’intercanvi de llibres
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	 Ja	s’acosten	les	vacances	de	setmana	santa	i,	com	cada	any,	des	de	la	Regidoria	d’Acció	Social	i	

Ciutadania	 ja	s’està	preparant	el	Casal	especial	per	aquestes	dates.	El	Casal	de	Setmana	Santa	d’enguany	

s’endinsarà	en	el	misteriós	món	del	egipcis	del	dia	18	al	21	d’abril,	de	9	del	matí	a	1	del	migdia,	al	Casal	Infantil	

i	Juvenil.	

Si	voleu	passar-vos-ho	bé	descobrint	els	misteris	

de	 l’antic	 Egipte	 podeu	 fer	 les	 inscripcions	 fins	

el	 dia	 6	 d’abril,	 dilluns,	 dimecres	 i	 divendres	 de	

15.30h	 a	 17h,	 al	 Casal.	 El	 preu	 de	 l’activitat,	 de	

9h	a	13h,	és	de	24	euros	 i	el	 servei	despertador	

(mínim	10	participants),	de	8h	a	9h,	són	6	euros.

	 El	Ple	de	l’Ajuntament	de	la	Canonja	en	sessió	ordinària	de	31	de	març	de	2011,	va	proposar	l’elecció	

com	Jutge	de	Pau	 titular,	del	Sr.	Sebastià	Olivé	Marca,	veí	de	 la	Canonja,	el	qual	 reuneix	els	 requisits	 	de	

capacitat	i	de	compatibilitat	exigides	per	la	legislació	vigent.

Així	mateix,	va	proposar	l’elecció	com	Jutge	de	Pau	suplent,	del	Sr.	Antonio	Guinovart	Solé,	veí	de	la	Canonja,	

el	qual	reuneix	els	requisits		de	capacitat	i	de	compatibilitat	exigides	per	la	legislació	vigent.

Aquestes	propostes	s’han	elevat	al	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	que	ha	de	fer	el	corresponent	

nomenament.

Ja és aquí el Casal de Setmana Santa!

El Jutge de Pau de la Canonja

Fes-te Voluntari del Casal d’infants de la Canonja!

Fem un cafè?

	 Des	de	 l’ABS	de	Bonavista-La	Canonja	

es	 duen	 a	 terme	 tot	 un	 seguit	 d’activitats	 com		

tallers,	 grups,	 programes	 de	 salut,	 consultes,	

atenció	 a	 l’usuari,	 entre	 d’altres	 dirigides	 a	 la	

comunitat de la Canonja:

.“Caminar	per	fer	Salut”	 (del	programa	d’Anem	a	

Caminar	de	l’ICS)->	els	dilluns,	de	9h	a	10h,	amb	

punt	de	sortida	del	CAP	de	la	Canonja.

.	 Taller	 de	 Massatge	 Infantil->	 els	 divendres,	 de	

15h	a	16h,	a	l’aula	de	formació	de	Bonavista	(amb	

cita	concertada).

.	Grup	d’Alletament	Matern->	els	dijous,	de	11h	a	

12h,	a	l’aula	de	formació	de	Bonavista.

.	Grups	d’Educació	maternal	Pre	i	Post-part->	cita	

concertada	amb	la	Llevadora,	aula	de	formació	de	

Bonavista.

.	 Tallers	 de	 la	 Unitat	 de	 Salut	 Psicosocial->	 cita	

concertada,	aula	de	formació	de	Bonavista.

.	 Tallers	d’Atenció	als	pacients	 crònics	 (diabètics,	

asmàtics,	hipertensos...),	aula	de	Bonavista,	sala	de	

la	Canonja,	amb	citació.

.	Programa	escolar	de	revisió	odontològica.

.	Programa	de	vacunacions	a	l’Escola	i	a	l’IES.

.	Programa	d’Agents	de	Salut	al	 IES	->	dimecres	

del	curs	escolar	10h-13h.

.	Campanya	de	vacunacions	a	la	població	de	risc	

(Tètanus,	grip...).

.	Consulta	del	 tabac->dijous	18h-20h,	Bonavista	

(amb	cita	concertada).

.	 Consulta	 Salut	 Mental->	 cita	 concertada,	

Bonavista.

.	 Consulta	 de	 Crioteràpia	 dermatològica->	 cita	

concertada,	Bonavista.

.	Consultes	dels	diferents	professionals	sanitaris	i	

no	sanitaris.

.	 Atenció	 als	 usuaris	 per	 la	 citació	 (interna	 o	

derivada).

.	Altres:	tallers,	cursos,	xerrades,	jornades,	activitats	

d’assessorament,	 d’intervenció,	 de	 coordinació,	

participació	 en	 estudis,...	 davant,	 demanda	 de	 la	

comunitat	interna	o	externa.	

ABS Bonavista-La Canonja

ABS la Canonja

	 Com	ja	sabeu,	des	de	fa	anys	es	treballa	des	del	Casal	
Infantil	 de	 la	 Canonja	 amb	 alguns	 joves	 interessats	 en	
participar	 de	 les	 activitats	 infantils	 com	 a	 voluntaris.	 És	
per	 això	 que	 quan	 els	 nois	 i	 noies	 es	 van	 fent	 grans	 els	
animem	a	participar	del	projecte	del	Casal	com	a	Voluntaris.	
Mensualment,	 l’equip	 educatiu	 del	 Casal	 i	 els	 voluntaris	
ens	 reunim	 i	 realitzem	 tallers	 formatius	 amb	 els	 joves,	
amb	l’objectiu	que	aprenguin	noves	estratègies	 i	 recursos,	
i	 engrescar-los	 a	 participar	 de	 les	 activitats	 del	 municipi	
d’una	manera	activa.

És	 per	 això	 que	 volem	 fer	 una	 crida	 a	 tots	 aquells	 joves,	
majors	de	14	anys,	que	els	agradi	passar	una	bona	estona	
amb	els	nens	 i	nenes	 i	que	tinguin	ganes	de	participar	de	
les	 activitats	 del	 Casal	 des	 d’aquesta	 perspectiva.	 Fes-te	
voluntari	i	gaudeix	de	compartir	el	teu	temps	lliure	amb	els	
altres!	

	 Des	de	fa	alguns	mesos	des	del	Casal	de	la	Canonja	ens	prenem	un	temps	per	a	fer	un	cafè	amb	els	

pares	i	mares	del	nens	i	nenes	del	Casal.	En	aquest	espai	hem	tractat	diferents	temes	que	ens	afecten	a	tots,	

i	en	especial,	als	vostres	fills,	com	per	exemple	la	importància	del	lleure	en	la	vida	diària	dels	infants	o	quines	

joguines	hauríem	de	demanar	als	Reis	Mags.

Us	esperem	a	les	pròximes	trobades	amb	un	cafè	ben	calentet!	Com	més	serem	més	n’aprendrem!
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	 El	“regalito”	del	PSOE	para	ayudar	a	los	canongins-as	
cuando	más	golpea	la	crisis	se	traduce	en	una	subida	de	más	
del	20%	del	paro,otra	del	60%	en	la	contribución,	otro	60%	
de	subida	acumulada	en	el	recibo	de	la	luz,	también	suben	el	
gas	(4%),	butano	(3,13),	gasolina	(18%	más	que	hace	un	año),	
trenes	de	cercanía	(3,1%),	y	el	precio	por	mandar	una	carta	
(hasta	el	11%).

Por	si	fuera	poco,	el	PSOE	también	se	ha	cargado	el	cheque-bebé,	la	
deducción	por	comprar	vivienda	y	la	ayuda	a	los	trabajadores	en	paro.	
	
El	Partido	Popular	de	la	Canonja,	ha	calificado	de	“disparate”	
que	las	contínuas	subidas	del	recibo	de	la	luz	aprobadas	por	
Zapatero	hayan	provocado	que	los	ciudadanos	paguen	a	día	
de	hoy	un	60%	más	en	cada	mensualidad.	De	hecho	la	última	
subida,	que	se	suponía	que	iba	a	ser	del	9%,	se	ha	incrementado,	
llegando	a	alcanzar	hasta	el	13%.	Los	datos	de	estas	subidas	se	
trasladan	a	que	cada	familia	va	a	tener	que	pagar	un	mínimo	de	
83	euros	al	año	más	por	la	luz.	Los	socialistas	han	conseguido	
que	a	día	de	hoy	los	canongins-as	tengan	más	dificultad	a	la	
hora	de	pagar	los	recibos	de	la	contribución	o	la	luz,	echar	
gasolina,	enviar	una	carta,	tener	un	hijo,	coger	el	tren,	comprar	
el	butano	o	adquirir	una	vivienda.	Y	encima	han	hecho	todo	
esto	en	plena	crisis.	Es	la	peor	POLITICA	SOCIAL	que	se	puede	
hacer.	EL	PARTIDO	POPULAR	de	la	Canonja	considera	que	se	trata	
de	una	subida	“muy	injusta”,	que	vuelve	a	castigar	a	todos	los	
ciudadanos,	especialmente	a	los	bolsillos	de	las	clases	MEDIA	
y	BAJA,	puesto	que	son	quienes	más	golpes	están	sufriendo,	y	
ahora	se	les	castiga	con	este	“tarifazo	eléctrico”.	Los	canongins-as	
deben	saber	que	el	gobierno	SOCIALISTA	es,	con	mucha	diferencia,	
el	que	más	ha	subido	las	tarifas	de	luz	en	toda	la	democracia.	
De	hecho	el	recibo	eléctrico	ya	es	un	60%	más	caro	desde	que	
Zapatero	llegó	al	poder.	La	subida	de	impuestos	SOCIALISTAS	
provoca	que	los	ciudadanos	tengan	que	pagar	más	cuando	la	
crisis	de	Zapatero	les	deja	con	menos”.

El	Partido	Popular	quiere	señalar	que	a	la	subida	del	recibo	
de	la	luz,	hay	que	sumarle	el	famoso	“catastrazo	socialista”,	

aprobado	en	2005	por	ese	partido,	y	que,	hasta	el	momento,	
les	está	suponiendo	a	los	ciudadanos	una	subida	acumulada	
del	60%	en	sus	recibos.	Por	si	fuera	poco	también	han	subido:

GAS NATURAL:	4%	(20 € cada	año).	

BUTANO:	3,13	%	(la	quinta	subida	en	un	año.	La	bombona	
pasa	a	costar	13,19 €).

GASOLINA:	Los	conductores	pagaran	el	litro	de	gasolina	de	
95	octanos	a	1,24	euros	de	media.	Es	un	13%	más	caro	que	
a	comienzos	de	2010.	El	litro	de	diesel	cuesta	1.32	euros,	el	
22%	más.

TRENES: 	 Los	 bil letes	 de	 cercanías	 y	 media	 distancia	
convencional	sube	un	3,1%.

CARTA:	Los	servicios	nacionales	se	encarecen	entre	un	3	y	
un	11%	y	los	internacionales	entre	1,6	y	un	2,6	%	.

El	PSOE	nos	hace	pagar	más	por	todo	y	reduce	las	pensiones.

EL	PARTIDO	POPULAR	DE	LA	CANONJA	quiere	hacer	saber	que	a	
estas	subidas	se	les	suman	otros	recortes,	como	son	la	supresión	
del	cheque-bebé,	la	deducción	por	compra	de	vivienda	y	la	
eliminación	de	la	ayuda	a	los	trabajadores	en	desempleo	que	
supondrá	que,	otra	vez,	los	ciudadanos	paguen	los	gravísimos	
errores	de	la	política	económica	de	los	SOCIALISTAS.	Además,	
como	colofón,	les	han	reducido	las	pensiones	a	nuestros	
mayores,y	han	superado	el	20%	del	PARO.	Desde	luego,	no	
les	faltan	detalles.

portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

Jacinto Moreno Macias

Fent un repàs

El PP de la Canonja califica de 
“barbaridad’’ la subida de la luz, que 
supone que cada familia canongina tiene 
que pagar un mínimo de 83 € más cada 
año.

	 D’aquí	pocs	dies	celebrarem	el	primer	aniversari	de	
la	 Municipalitat,	 el	 primer	 aniversari	 d’una	 criatura	 desitjada	 i	
esperada:	la	recuperació	d’allò	que	mai	havíem	d’haver	perdut,	i	
que	mai	vàrem	perdre	de	sentiment.

Molts	 i	 moltes	 voldrien	 estar	 amb	 nosaltres	 aquest	 proper	 15	
d’abril,	perquè	volien	veure	com	la	Canonja	tornava	a	ser	poble,	

però	 des	 d’allà	 on	 estiguin	 brindaran	 amb	 nosaltres	 el	 dia	 del	
primer	 aniversari	 i	 nosaltres	 també	 volem	 tenir	 un	 record	 molt	
especial	per	a	tots	els	canongins	i	canongines.
Ara	celebrem	un	aniversari	i	acabem	una	legislatura,	quatre	anys	
de	feina	intensa,	per	mantenir	el	dia	a	dia	amb	les	tasques	normals	
de	qualsevol	Ajuntament	 i	paral·lelament	engegar	 la	maquinària	
del	 nou	 municipi,	 amb	 coses	 que	 de	 vegades	 podien	 semblar	
senzilles,	i	després	no	ho	han	estat	tant.	

El	 camí	està	començat...	Un	camí	que	 fa	més	d’un	any	que	 fem	
plegats,	i	que	ha	estat,	pensem	una	bona	experiència	i	un	exemple	
de	bona	relació	i	col·laboració	entre	els	partits	del	consistori.	

El	 camí	 està	 començat...	 i	 ara	 no	 hi	 ha	 marxa	 enrere,	 seguirà	
després	 de	 les	 eleccions	 municipals...	 junts	 o	 separats.	 Però	 des	
d’aquest	 espai	 volem	 expressar	 que	 ha	 estat	 una	 experiència	
positiva,	i	que	no	dubtaríem	en	repetir.	

Hem	 treballat	 per	 la	 Canonja	 i	 amb	 la	 Canonja,	 no	 volem	 que	
aquest	sigui	un	espai	de	crítica	ni	de	propaganda	del	nostre	partit,	
però	 si	 que	 volem	 agrair	 a	 totes	 les	 persones	 que	 ens	 han	 fet	

costat,	a	tots	i	a	totes	els	que	continuaran	al	nostre	costat,	i	als	
que	han	estat	amb	nosaltres.

Gràcies	 a	 tots	 els	 regidors	 i	 regidores	 que	 durant	 tots	 aquest	
anys,	 des	 que	 la	 Canonja	 va	 començar	 a	 “deslligar-se”	 de	
Tarragona	creant,	primer	una	E.L.M.	i	després	passant	a	ser	una	
E.M.D.	A	tots,	i	especialment	als	de	CIU:	Robert	Bofarull,	Salvador	
Canadell,	Josep	M.	Veciana,	Francesc	Fortuny,	Salvador	Aguadé	
i	Marga	Lara.	I	gràcies	a	Francesc	Estellé	que	ha	estat	a	l’equip	
de	govern,	durant	aquest	últim	tram	de	 la	 legislatura.	Gràcies	
a	l’Ajuntament	de	Tarragona	i	als	seus	consistoris	(primer	amb	
l’alcalde	Joan	Miquel	Nadal	i	després	amb	Josep	Fèlix	Ballesteros)	
per	haver	fet	amb	nosaltres	el	camí	cap	a	la	municipalitat	i	als	
diferents	governs	de	 la	Generalitat	que	des	del	 començament	
van	creure	i	ajudar	al	procés	de	la	nostra	independència.	Gràcies,	
gràcies	a	tots	i	a	totes,	canongins	i	canongines.

VISCA	LA	CANONJA	POBLE	!!!

Primer aniversari

Cori Roca Vila

	 Ara	que	ja	s’acaba	aquesta	legislatura,	és	hora	de	fer	
un	petit	 repàs	d’una	etapa	molt	 important	per	al	nostre	Poble.		
Ara	 fa	 prop	 de	 quatre	 anys	 d’un	 govern	 que,	 sens	 dubte,	 ha	
marcat	el	present	i	el	futur	de	la	Canonja,	vàrem	començar	amb	
molts	 reptes	 i	 un	 d’importantíssim,	 la	 plena	 municipalitat,	 que	
finalment	vam	aconseguir	després	de	molts	anys	d’esforços	de	
moltes	persones	que	hi	han	participat.

Des	del	primer	dia	vam	posar	fil	a	l’agulla	per	continuar	amb	la	
tasca	de	govern	que	els	nostres	ciutadans	ens	van	encomanar.
En	l’àrea	d’urbanisme,	s’han	asfaltat	pràcticament	tots	els	carrers	
que	estaven	més	deteriorats	i	s’ha	fet	una	reforma	integral	dels	
carrers	 del	 casc	 antic,	 fent-lo	 un	 lloc	 harmoniós	 i	 totalment	
transitable	per	als	vianants,	també	i	seguint	la	normativa	europea	
s’han	canviat	tots	els	llums	del	Poble	per	complir	les	normatives	
mediambientals,	 ficant	 bombetes	 de	 baixa	 lluminositat	 i	
enfocades	al	terra	evitant	així	la	contaminació	lumínica.	Evident	
és	la	reforma	i	ampliació	de	la	nostra	casa	de	la	Vila	fent	un	edifici	

municipal	digne	del	nostre	poble,	en	aquests	moments	està	en	
marxa	 l’ampliació	 del	 Castell	 de	 Masricart,	 emblema	 cultural	
de	 la	Canonja,	 la	 funcionalitat	bàsica	d’aquesta	obra	és	poder	
donar	per	fi	servei	a	tots	els	usuaris	del	poble	sense	cap	barrera	
arquitectònica,	fet	que	es	durà	a	terme	mitjançant	un	elevador-
ascensor	que	passarà	per	les	tres	plantes	més	un	soterrani.

En	la	faceta	cultural	s’ha	intentat	arribar	a	tots	el	públics,	fent	
activitats	 de	 tota	 mena	 en	 pràcticament	 totes	 les	 disciplines	
de	 la	cultura,	programant	presentacions	de	 llibres,	exposicions	
pictòriques,	 conferències,	 col·loquis,	 música	 clàssica,	 moderna,	
per	als	grans	i	per	als	petits.	Com	a	gran	novetat	hem	aconseguit	
consolidar	un	parc	de	Nadal	per	a	 tota	 la	 família,	 també	hem	
continuat	amb	la	tasca	de	mantenir	la	resta	d’ofertes	que	fem	
habitualment.

Hem	 de	 fer	 especial	 referència	 al	 capítol	 de	 serveis	 socials,	
potser	un	dels	apartats	més	 importants	en	aquests	temps	que	
corren,	 degut	 a	 la	 crisi	 mundial	 que	 arrosseguem,	 hem	 hagut	
de	 fer	mans	 i	mànigues	per	poder	cobrir	els	nombrosos	casos	
de	 famílies	amb	problemes,	des	de	 l’Ajuntament	donem	molta	
importància	 a	 aquest	 apartat	 i	 amb	 col·laboració	 amb	 serveis	
socials	i	sempre	sota	un	rigorós	estudi	de	cada	cas	s’han	donat	
sortides	als	casos	més	greus.	Aquesta	tasca	s’ha	complementat	
també	 procurant	 reinserir	 al	 mercat	 laboral	 les	 persones	 que	
han	patit	atur,	parlant	amb	totes	les	empreses	del	nostre	entorn	
demanant-los	 que	 les	 incorporacions	 de	 nou	 personal	 fossin	
preferiblement	de	gent	del	nostre	municipi.

L’àrea	 de	 Joventut	 també	 ha	 estat	 una	 revolució	 de	 serveis	
i	 activitats	 de	 les	 quals	 els	 joves	 del	 nostre	 municipi	 són	 els	
beneficiats.	Entre	altres,	es	fa	el	festival	“mamut	rock”,	música	
feta	per	ells	 i	per	a	ells,	un	festival	 	el	“Sebastival”	que	 ja	està	
instaurat	 dins	 dels	 actes	 de	 la	 festa	 major	 d’hivern,	 també	

donem	sortides	professionals	a	través	de	la	borsa	de	treball	que	
s’actualitza	 periòdicament,	 treballem	 amb	 monitors	 de	 carrer	
que	fan	més	propers	tots	aquests	avantatges,	i		un	“carnet	jove”	
local	en	el	qual	s’està	treballant	per	obtenir	beneficis	simplement	
pel	fet	de	tenir-lo.

En	l’àmbit	dels	esports	s’ha	portat	a	terme	la	construcció	d’un	
camp	de	futbol	de	gespa	artificial	i	s’ha	posat	en	marxa	amb	molt	
d’èxit	el	gimnàs	del	Poliesportiu,	a	part	de	continuar	col·laborant	
amb	els	clubs	i	entitats	d’esport	base	del	poble.

La	regidoria	de	medi	ambient	col·labora	amb	entitats	del	Poble	
en	 la	 recuperació	de	 la	Riera	de	 la	Boella,	 subvencionant	part	
de	les	excavacions	de	les	troballes	arqueològiques,	unes	de	les		
més	importants	que	tenim	al	territori	i	en	les	quals	continuarem	
treballant.	 Des	 d’aquesta	 regidoria	 també	 s’ha	 treballat	
intensament	 en	 la	 col·locació	 dels	 contenidors	 soterrats,	 i	
properament	es	farà	el	canvi	del	model	actual	de	superfície	per	
uns	altres	de	més	còmodes	i	funcionals.

Des	 de	 la	 Regidoria	 d’Ensenyament	 s’ha	 treballat	 amb	 el	
Departament	d’Educació	 en	 la	 creació	d’un	nou	 col·legi	 i	 hem	
seguit	donant	suport	a	les	tres	Ampas	(escoles	i	institut)	per	a	
que	continuïn	desenvolupant	la	seva	importantíssima	tasca.

Això	simplement	és	un	breu	resum,	en	el	que	segurament	ens	
hem	deixat	 alguna	 cosa,	 d’uns	quatre	 anys	molt	 apassionants	
que	només	poden	ser	superats	pels	quatre	que	venen.	En	fi	tot	
ha	anat	 tant	 ràpid,	amb	tants	 reptes	que	hem	hagut	d’assolir,	
que	 de	 ben	 segur	 no	 està	 tot	 fet,	 Encara	 que	 pugui	 semblar	
que	 tot	 s’ha	 fet,	 tot	 està	 per	 fer.	 I	 el	 repte	 més	 important	 i	
apassionant	que	encarem	és	el	de	seguir	treballant	pel	benestar	
dels	canongins	i	canongines.
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agenda

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

  

Endinsa’t en el món 
dels contes

núm 23

SENALLÓ DE CONTES 2011
Dissabte 5 de febrer 
Dissabte 5 de març 

Dissabte 2 d’abril 
Dissabte 7 de maig
Dissabte 4 de juny

dimecres 25 de maig: 
    Matí: *Taller de cuina internacional (cuina                         
    francesa)
 LLOC: Centre Cívic
    HORA: 10 h.
    Tarda: *Tallers de Risoteràpia
    LLOC: Centre Cívic
   HORA: de 4 a 6 h  o  de 7 a 9 h

dijous 26 de maig: 
    Matí: *Taller de cuina internacional (cuina           
    dominicana)
 LLOC: Centre Cívic
 HORA: 10 h.
    Tarda: *Cine-fòrum: “Las mujeres de verdad tienen   
    curvas”
 LLOC: Castell de Masricart
 HORA: 3.30 h.

divendres 27 de maig: 
    Matí: *Taller de cuina internacional (cuina   
    marroquina)
 LLOC: Centre Cívic
 HORA: 10 h.

    Tarda:*”Quatre passos de sardana” (iniciació)
 LLOC: Centre Cívic
 HORA: 3.30 h.
 *Xerrada-col·loqui: “Temps per a mi”.   
 *Gestió eficaç del temps
 LLOC: Castell de Masricart
 HORA: 7 h

dissabte 28 de maig:
    Matí: *Caminada conjunta pel terme de la Canonja
 LLOC SORTIDA: Centre Cívic
 HORA: 9.30 h
    Vespre: *Sopar d’alumnes i exalumnes.
 Presentació del llibre “25 anys d’Escola  
 d’Adults a la Canonja”   
 I algunes coses més...
 LLOC: Escola la Canonja
 HORA: 8.30 h.
 PREU: 15 €

Acte d’inauguració de l’exposició 
Tarraco Emociona
Dia: 8 d’abril
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart
L’exposició romandrà oberta fins el dia 26 d’abril en 
horari de la biblioteca
Laborables de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 
8 del vespre
Divendres de 10 del matí a 1 del migdia
Els dies 18, 19 i 20 d’abril de 10 del matí a 1 del 
migdia
El dia 21 d’abril romandrà tancada
Organitza: Associació La Muralla
Col·labora: Ajuntament de la Canonja

Festival Impossible
Dies: 8, 9 i 10 d’abril
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart

Exposició de novetats de la 
Biblioteca
Dies: 18, 19 i 20 d’abril – el dia 21 la biblioteca 
romandrà tancada-
Hora: de 9 del matí a 1 del migdia
Lloc: Jardí del Castell de Masricart

Torneig Futbol Base
Dies: del 21 al 24 d’abril
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Escola de futbol base Sant Sebastià

Fira del Tengui-Falti
Dia: 27 d’abril 
Hora: de 5 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Jardí del Castell de Masricart
Organitza: Biblioteca Pública

Batibull
Dies: 30 d’abril i 1 de maig
Organitza Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs

Conferència d’inauguració dels 
Espais Culturals de la 
Gent Gran 2011
Dia: 30 maig
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart
Organitza: Regidoria d’Acció Social
Aquestes jornades oferiran tot un seguit d’activitats 
el dia 30 de maig i el 6,7,8,13,14 i 17 de juny

CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS 
D’ESCOLA D’ADULTS A LA CANONJA 

DEL 23 AL 28 DE MAIG

Programa d’actes i activitats adreçades a 
exalumnes i alumnes de l’Escola d’Adults

IMPORTANT: Cal apuntar-se a les activitats, 
al Castell de Masricart, del 26 d’abril al 5 de 

maig de dilluns a dijous, de 4 a 8 h.

(Totes les activitats tenen les places limitades 
exceptuant la caminada i el sopar. Totes són 
gratuïtes excloent la sortida a Barcelona i el 
sopar)

dilluns 23 de maig:
    Tarda:
 * Inauguració de la celebració
 LLOC: Castell de Masricart
 HORA: 6 h.
 * Taller de contes per adults
 LLOC: Castell de Masricart
 HORA: 7 h.

dimarts 24 de maig: 
   *Sortida a Barcelona 
    Matí: Cosmocaixa 
    Tarda: Jardí Botànic
 LLOC de SORTIDA: Centre Cívic
    HORA: 9.30 h
 PREU (tot inclòs): 30 €
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