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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 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 divendres 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
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. 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
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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines

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

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola Abril
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

977541540
685571210
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
675786040
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Autobusos de Tarragona

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Línies diürnes:
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Ramon i Cajal
Línia 30: La Canonja - Ramon i Cajal
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia nocturna:
Mercat del Camp - Canonja - Bonavista - Torreforta - Riuclar - Pl. Imperial Tárraco (nits de dijous, divendres, dissabtes
i vigílies de festius)
Més informació a:
web: http://emtanemambtu.cat
mail: emt@emt.tarragona.cat
Tel: 902 365 114

Deixalleria Mòbil

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.

Calendari del Contribuent

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

Cementiri Municipal

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

www.lacanonja.cat

Presa de possessió del jutge de pau de la Canonja

p àg . 2

El 18 de maig de 2011 els senyors Sebastià Olivé Marca i Antonio Guinovart Solé van prendre possessió dels càrrecs
de jutge de pau titular i substitut, respectivament. L’acte va estar
presidit per l’alcalde de la Canonja i la jutgessa de pau de Constantí, la Sra. Begoña Enríquez Megías, que va ser l’encarregada
de llegir l’acta de la presa de possessió com a jutgessa de pau
sortint, ja que el Tribunal Superior de Justícia l’havia nomenat
amb pròrroga de jurisdicció fins al nomenament del jutge de pau
de la Canonja. Als nous jutges se’ls va fer entrega simbòlica de la
vara de comandament i la toga.

Els jutjats de pau són el primer esglaó de l’aparell judicial.
Tenen competència en l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€. En l’àmbit penal, coneixen de les faltes
contra les persones, d’algunes contra el patrimoni i contra els
interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen
de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de
domini públic o de la pertorbació lleu de l’ordre públic. Per
llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil, que inclouen inscripcions de naixement, matrimonis i defuncions.

Finalment, el jutge titular, el Sr. Sebastià Olivé va dir unes emotives paraules on va agrair la confiança que l’Ajuntament havia dipositat en ell per a realitzar aquesta tasca. I va expressar la seva
voluntat d’actuar més com a jutge conciliador que sentenciador.

El jutjat de pau de la Canonja ja treballa en l’actualitat en
l’àmbit civil i penal i, més endavant, i un cop disposi de tots
els recursos necessaris, assumirà les funcions de registre civil
delegat del de Tarragona.
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editorialopinió
Un món millor

El passat dia 22 es van celebrar eleccions municipals.
El nostre Poble ha parlat, i ha parlat clar, per la continuïtat. El PSC
de la Canonja, ha tret un dels millors resultats de la seva història,
tot i que la participació en els comicis ha estat una mica per sota
d’altres jornades electorals, exactament d’un 60,3%.
Encetem aquesta nova legislatura amb la mateixa il·lusió, i amb
una mica més d’experiència i coneixement de l’administració pública.
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A nivell general, a tot l’Estat i també a Catalunya, estem vivint
moments de canvis. Canvis que no només afecten a l’àmbit polític, sinó també a la societat.
Les acampades de protesta que s’estan produint, reclamant una
“democràcia real”, una democràcia participativa, són un crit
d’alerta que ens ha de fer reflexionar a tots. Milers de persones,
joves, aturats, etc. volen fer sentir la seva veu amb reivindicacions molt diverses, però que tenen en comú la denúncia contra
el sistema polític, la corrupció i la demanda de més justícia social.
Reclamen, en definitiva, una altra forma de fer les coses.
Els canvis socials i l’experiència positiva en participació viscuda
a la Canonja amb el tema de la segregació, amb la Plataforma
per la Municipalitat, ens permet constatar la importància de la
participació ciutadana en el dia a dia dels nostres pobles i ciutats.
Caldria doncs repensar un model participatiu i reglamentat adequadament, que doni veu als nostres ciutadans.
Volem treballar també en aquests moments per evitar l’exclusió social de molts ciutadans de la Canonja,
i trobar sortides per als joves. Els joves tenen moltes dificultats per a trobar feina, i ja no parlem de feina
estable. Els seus esforços per preparar-se, per estudiar, no es veuen recompensats. I les previsions no són
gens positives a curt i mig termini. Es parla de la generació perduda... Aquests són els principals motius del
descontentament general.
Cal fer un món millor i, dins de les nostres possibilitats, el podem començar des dels ajuntaments, però ha
d’arribar fins a dalt de tot, sinó no servirà de res.

Tirada: 2,750 exemplars
Distribució gratuïta
Prohibida la venda

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Ajuntament de
la Canonja
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enbloc
Contes, llibres i més llibres a la Biblioteca
Senalló de contes
El dissabte 4 de juny posem fi al Senalló de Contes 2011 amb
Teatre de fusta, un espectacle de la Companyia Genovesa. Amb aquest
petit teatre de titelles de fusta, Genovesa crea un espai acollidor amb
molta proximitat amb els actors i els objectes, i aconsegueix que el públic esdevingui el protagonista de les històries.
Des d’aquí també aprofitem per agrair a tots els voluntaris i vol untàries del Senalló la seva col·laboració amb la biblioteca fent gaudir
als més petits. Si fem un repàs dels participants d’enguany recordem
com al mes de febrer la Marina Buendia va explicar el conte d’Els tres
pèls del dimoni acompanyada de la Mireia Segado al teclat. Al mes de
març, el Joan Pons va fer conèixer als petits espectadors la història del
Petit Príncep. La Maite Vives, a l’abril, ens va ensenyar com es diuen els
números i les fruites en anglès amb The Very hungry caterpillar. I, finalment, el passat Senalló, l’Esther Domingo ens va entendrir amb Rosa
caramelo, una bonica història que vam poder escoltar i també veure a
través de diapositives. Gràcies a vosaltres els dissabtes de Senalló són
any rere any diferents, interessants i divertits.

Grup de lectura
El mes de juny és un mes de cloendes ja que també és la data de
termini del Grup de Lectura 2010-2011. Per acabar el cicle, la Biblioteca de la
Canonja, amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, ha organitzat una xerrada pel grup amb Coia Valls, l’autora de La princesa de Jade
(Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2010). El Grup de Lectura va dirigit a
un públic que comparteix el gust per la lectura i crea un espai on intercanviar
opinions sobre els llibres que es llegeixen. Enguany s’han fet 8 trobades de lectures que, hagin agradat o no, han provocat força debat.

Sant Jordi
Per celebrar Sant Jordi la Biblioteca de la Canonja ha dut a terme
una nova edició de la Fira del Tengui-Falti, el mercat d’intercanvi de llibres. La
Fira, que es va celebrar als voltants de la Diada al pati del Castell de Masricart,
va aplegar un bon nombre d’amants de la lectura que desitjaven canviar els seus llibres ja molt vistos per
llibres que no haguessin llegit. Enguany ha estat la tercera edició d’aquesta Fira i és bastant possible que,
vist l’èxit obtingut, esdevingui a una activitat fixe de Sant Jordi.
A més de la Fira d’intercanvi de llibres, la biblioteca va presentar les novetats editorials de Sant Jordi.

Horari d’estiu de la biblioteca
Coincidint amb el fi de curs escolar, la Biblioteca canvia el seu horari. Així durant les vacances
escolars el nostre horari serà:

De dilluns a divendres de 9 a 1 del matí.
Dilluns de 4 a 8 de la tarda. Dissabtes tancat.
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El mes d’agost la Biblioteca tanca per vacances.

haestatNOTÍCIA
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Obres de pavimentació i millora
dels carrers del “casc antic”
El passat mes d’abril van finalitzar les obres
de pavimentació i millora del carrer Major de Masricart i
Plaça Verge de l’Esperança. Aquest projecte s’engloba dins
de l’actuació marc de millora de tots els carrers del municipi que es troben en zona de “casc antic”, i s’ha executat
seguint les directrius ja establertes de calçada única, afavorint l’ús dels carrers als vianants i obligant als vehicles
a reduir considerablement la velocitat.

La Plaça Verge de les Neus s’ha reordenat de manera
que al mateix nivell de pavimentació del carrer Major de Masricart s’hi delimita un ampli espai destinat a
zona d’esbarjo, on s’hi han plantat arbres i s’hi han situat
bancs. Els carrils de trànsit s’han delimitat ocupant més
espai i s’han resituat les bateries de contenidors.

Pel que fa al carrer Major de Masricart les obres han consistit en una millora de la xarxa de sanejament existent,
que es trobava completament obsoleta, i en la execució
de la nova pavimentació, aprofitant també per pavimentar el carreró lateral de l’Església de Masricart.

Tercer lloc a la Titan Desert
per un jove canongí
El canongí Sergi Esteve,
de 20 anys, va aconseguir acabar la
seva primera participació a la Titan
Desert al podi de la categoria sub23, amb un sorprenent tercer lloc
a la general. Esteve va completar
l’equip com a sisè expedicionari del
Tarragona 2017, en un procés de
selecció obert entre gairebé 70 candidats de les comarques de Tarragona. Aquesta prova ciclista té ressò
internacional, sobretot als països
de l’arc mediterrani, amb seguiment
d’algunes de les grans televisions.

David Garcia subcampió
d’Espanya de judo
Els dies 7 i 8 de maig es va
disputar a Formentera el Campionat
d’Espanya escolar de Judo, per a seleccions autonòmiques, en el que van
participar més de 900 atletes de 16
comunitats autònomes.
El canongí David Garcia Tornè, que
participava en representació de la
selecció catalana, va aconseguir la
medalla de plata de la seva categoria
(Infantil de -50Kg.)

Exposició al Castell de Masricart dels alumnes de
cicle inicial de l’Escola La Canonja
El passat dia 16 de maig es
va inaugurar, al Castell de Masricart,
l’exposició dels treballs realitzats pels
alumnes de cicle inicial de l’Escola La
Canonja sobre l’artista Antoni Tàpies.
A la inauguració van assistir-hi
l’alcalde Roc Muñoz i membres del
consistori, representants del Departament d’Ensenyament i de la resta de la Comunitat Educativa
del poble.
Aquesta exposició ha estat la culminació de tot un treball
efectuat pels alumnes en relació a l’obra de l’artista, de les seves diverses tècniques pictòriques i escultòriques
i els ha permès aprofundir l’experimentació, l’observació, la manipulació i el foment de la seva creativitat.
Escola La Canonja

Celebració de les I Jornades Culturals

Instal.lació de nous contenidors
de residus a la Canonja
Durant el mes de maig, s’han instal·lat a la
Canonja nous contenidors per a la recollida de diferents
residus:
26 contenidors de paper i cartró, capacitat 3.500 litres
26 contenidors d’envasos, capacitat 3.500 litres
26 contenidors de vidre, capacitat 2.400 litres
26 contenidors de fracció orgànica, capacitat 2.400 litres
49 contenidors de fracció resta, capacitat 3.500 litres
Els nous contenidors estan retolats per indicar el tipus
de residus que es poden llençar, i amb relleu per a invidents. Estan instal·lats sobre una guia metàl·lica per tal
que estiguin sempre alineats, i el sistema de recollida és
amb una grua que els aixeca automàticament, i un cop
dalt del camió, s’obre el contenidor per la part inferior, es
buida, i es torna al seu lloc.
La recollida d’envasos, paper i cartró es fa tres cops per
setmana en horari de mati.

Com el nostre propi nom diu, per emmarcar-les dins d’un mes significatiu per tots els canongins i canongines, del 8 al 14 d’abril han tingut lloc les nostres I Jornades Culturals. Sota el títol de “Les Paraules Dolces” els nens
i les nenes de la nostra escola han gaudit d’uns dies intensos de diferents activitats: tallers (de música, de poesia, de
plàstica –pintura i  collage-, de cuina...), teatre de titelles, una sortida local...
I, com ja és habitual, la participació familiar ha estat tot un èxit.
Totes les famílies han col·laborat  en les diferents propostes: taller de cuina en família, pintura del mural al pati, espectacle de
contes, patrocinadors, exposició de treballs dels infants, exposició
de textos reivindicatius del Centre d’Estudis per la plena municipalitat de la Canonja...
El participatiu i càlid ambient viscut aquests dies en la nostra comunitat educativa ens anima a planejar amb il·lusió les jornades
dels propers cursos.
Gràcies a tots i a totes per haver-les fet possible!!!
Escola Abril

La recollida de vidre, un cop per setmana en horari de
mati.
La recollida de resta i orgànica, quatre cops per setmana
en horari nocturn.
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CaSaL d'esTiu 2011
Del 27 de juny al 12 d'agost
Com cada d'any s'ofereix la possibilitat de participar del Casal per
quinzenes i/o per setmanes:
		
		
		

1a Quinzena: del 27 de juny al 8 de juliol
2a Quinzena: del 11 al 22 de juliol
3a Quinzena: del 25 de juliol al 5 d'agost

			

Preu de la quinzena: 65 €
* els germans pagaran 60 € per quinzena

				
		
1a Setmana: del 27 de juny a l'1 de juliol
		
2a Setmana: del 4 al 8 de juliol
		
3a Setmana: de l'11 al 15 de juliol
		
4a Setmana: del 18 al 22 de juliol
		
5a Setmana: del 25 al 29 de juliol
		
6a Setmana: de l'1 al 5 d'agost
7a Setmana: del 8 al 12 d'agost
		

SERVEIS

Preu de la Setmana: 38 €

(mínim 10 nens/es per servei)
• Servei de Despertador de 8h a 9h : 10 €/setmana
• Servei de Mainadera de 13h a 14h : 10 €/setmana

El Casal ja és aquí !!!
El Casal d’estiu ja és aquí. Durant un mes
i mig, de finals de juny a mitjans d’agost, els nens i
nenes de la Canonja podran gaudir de les activitats
refrescants organitzades des de la regidoria d’Acció
Social i ciutadania pel Casal d’estiu. Manualitats,
jocs esportius, piscina, jocs aquàtics, gimcanes,
excursions i altres activitats extraordinàries com la
construcció de castells de fang, la peonada aigualida i la festa de cloenda amb els pares són algunes
de les múltiples activitats que es realitzaran.
L’any passat 180 nens i nenes, 15 monitors, 10
voluntaris i 3 coordinadors van participar al Casal
d’estiu. Els participants d’enguany, però, s’hi trobaran algunes sorpreses!
Les inscripcions es poden fer per setmanes o per
quinzenes fins el 3 de juny al Casal Infantil i, com a
complement, també ofereix els serveis de despertador, de mainadera i/o de menjador.

INSCRIPCIONS
•Dates: del 16 de maig fins el 3 de juny
•Lloc: Casal Infantil de La Canonja
c/ Bisbe Miquel Domènech i Veciana 1-3
baixos
•Horari: Dilluns i dimecres de 15,15h a 17h
Dimarts, dijous i divendres de 9,15h a
11,30h

• Servei de Menjador de 13h a 15h : 35 €/setmana
			

* fins el 29 de juliol

PLACES LIMITADES
El Casal de Setmana Santa
va viatjar a l’antic Egipte
El Casal de Setmana Santa d’enguany
s’ha dut a terme amb 52 nens i nenes de cursos
compresos entre P3 i 6è de primària. Els participants van realitzar diferents tallers de momificació,
amulets egipcis, papirs i, per acabar, es van convertir en magnífics egipcis completant una gimcana
amb proves dels Déus Egipcis.
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És temporada de piscina
Aquest dissabte 4 de juny s’inicia la temporada de piscina al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.
Durant tres mesos ben calorosos les piscines municipals de la Canonja ofereixen diferents activitats aquàtiques, cursets de natació per a infants, joves i adults i classes d’aquagym, a més a més d’un ampli horari
d’obertura per poder refrescar-se amb una bona remullada.

Activitats aquàtiques estiu 2011 la Canonja
Piscines municipals de la Canonja							
Obertura de les instal.lacions:
Del 4 de juny al 4 de setembre
12:00 a 20:00 dies laborables
10:00 a 20:00 dissabtes i festius
Horari nocturn:
Del 9 de juliol al 6 d`agost
Tots el dissabtes de 22:00 a 1:00 h
Cursets de natació:
Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h
Del 1 al 31 d’agost d`11:00 a 12:00h
De dilluns a divendres
Grups 4 a 6 anys
		
7 a 12 anys
		
13 a 17 anys
Curset de natació per adults:
Del 1 al 31 de juliol de 20:00 a 21:00h
Del 1 al 31 d’agost de 20:00 a 21:00h
Dilluns, Dimecres i Divendres
Aquagym:
Del 14 de juny al 7 de juliol
Del 12 de juliol al 4 d`agost
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h

Preus

Tots el cursos o activitats aquàtiques han de
presentar un mínim de inscripcions per
poguer-se realitzar.

Entrada lliure per dia menor de 14 anys

1,80 €

Entrada lliure per dia major de 14 anys

2,90 €

El preu dels cursets de natació serà de:
36,60 € pels socis de la piscina o poliesportiu
60,90 € pels no socis de la piscina ni poliesportiu.

Entrada dissabte horari nocturn també
per abonats de temporada

1,70 €

L´activitat d´aquagym tindra un cost de:
23,80 € pels no socis
23,80 € pels socis de la piscina
11,50 € pels socis del poliesportiu

Abonament 10 usos menors de 14 anys

12,90 €

Abonament 20 usos menors de 14 anys

17,60 €

Abonament 30 usos menors de 14 anys

22,50 €

********************************************************

Abonament 10 usos majors de 14 anys

17,60 €

La quota d`entrada del dissabte en horari nocturn
és única sense excepcions.

Abonament 20 usos majors de 14 anys

28,00 €

Els menors de 4 anys que vagin acompanyats
tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls
hi aplicarà la tarifa que els correspongui.

Abonament 30 usos majors de 14 anys

32,50 €

Abonament temporada indiv. - 14 anys

54,30 €

Abonament temporada indiv. +14 anys

65,10 €

Abonament temporada familiar cònjuges

87,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges
més 1 fill menor de 16 anys

97,80 €

Abonament temporada familiar cònjuges
més 2 fills menors de 16 anys

113,00 €

Abonament família nombrosa

130,30 €

Les persones que estiguin en possessió del carnet
de jubilat o pensionista se´ls aplicarà la tarifa
vigent als menors de 14 anys amb un descompte
del 30% sobre la tarifa, si són residents a la
població.
Les persones amb discapacitat física estaran
exemptes de pagament i al seu acompanyant
se li aplicarà la tarifa vigent als majors de 14 anys,
si són residents a la població.
No es permet l´entrada als nens menors de 13 anys
que no vagin acompanyats d´un adult.

INICI DE TEMPORADA
Dissabte 4 de juny 2011
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serànotícia
Cultura a la fresca
El Patronat de Cultura del Castell de Masricart està preparant la programació
“Surt a la fresca” d’aquest estiu.
Està previst que hi hagi actes durant els dissabtes de juliol, un d’ells coincidirà amb les festes
que organitza l’Associació de Veïns del Sector Nord. La resta d’actes de caire festiu que ja estan confirmats
consisteixen en una actuació musical recreant el jazz de Nova Orleans dels anys 20, que es farà a la plaça del
Castell el dissabte 9 de juliol, i una discoteca amb karaoke a la pista poliesportiva de l’escola el dissabte dia 30.
Els actes culturals d’aquest estiu programats pel Patronat de Cultura no acabaran però amb el “Surt a la fresca”,
sinó que es complementaran amb altres actuacions que es portaran a terme durant tot l’estiu. La primera d’elles
tindrà lloc a l’església de Masricart el dia 4 de juny i anirà a càrrec de Dani Espasa interpretant “Variacions
Goldberg” de J. S. Bach. El 2 de juliol, a l’Orfeó, està programat un concert de gralla del canongí Oriol Olivé, amb
acompanyament de piano i diferents instruments tradicionals.
Per finalitzar aquest juliol cultural, aprofitarem l’estada a les nostres contrades del cor “Vocalia Taldea” per
convidar-les el dia 21 de juliol també a l’Orfeó Canongí.

Espais Culturals de la
Gent Gran
Els Espais Culturals de la Gent Gran es
tornen a celebrar amb l’arribada del bon temps.
Una sortida cultural a Barcelona per conèixer el
món màgic de Gaudí més a fons, vàries xerrades
informatives de gran interès per la gent gran
i per la família, cinema, tallers, la mostra de
gimnàstica i l’actuació de la coral i del grup de
sardanes són les activitats que omplen el cartell
d’enguany.
Aquestes jornades culturals estan molt
consolidades entre la gent gran de la Canonja. Al
1995 van néixer amb el nom de “Setmana Cultural
de la Gent Gran”, al 2001, quan ja feia uns anys
que havia assolit un gran èxit de participació, es
va rebatejar com a “60 i més, Setmana Cultural”.
Finalment, fa just 5 anys, va adoptar el nom
d’Espais Culturals de la Gent Gran, un nom que
manté l’essència dels seus inicis i permet donar
més joc a la programació, que en aquesta edició
emmarca tres setmanes.

Joventut posa en marxa dos nous projectes
El Casal d’estiu per a Joves i el skatepark són les últimes
novetats respecte la Joventut del municipi.
Aquest juliol es posarà en marxa el primer Casal d’estiu per a Joves
organitzat per les regidories de Joventut i d’Acció Social i Ciutadania.
Aquesta activitat està dirigida a joves de 12 a 16 anys, que hagin iniciat
l’ESO, i comprendrà del 4 al 29 de juliol en horari de 10 a13 hores de dilluns
a divendres. El Casal oferirà esports de tota mena, activitats nàutiques,
sortides a la natura, tallers educatius i aigua, molta aigua, ja sigui a la platja,
a la piscina o al riu.
Pel que fa a l’skatepark, el canongí Pedro Vidal, un dels skaters més coneguts
del país, arrossega, tal com ell l’anomena, el col·lectiu rodant de la Canonja
a la consecució d’aquest espai pel municipi. En aquest col·lectiu hi trobem
a Miguel Ángel Rios, un dels joves que va moure els primers fils per la creació del park i que inclús va arribar
a presentar un petit projecte. Pedro Vidal, a la reunió del PIJ i el col·lectiu rodant del passat mes de maig,
va argumentar els motius pels quals tot el col·lectiu
demana aquest espai, va comentar amb els joves quin
és el bon comportament de cara al mobiliari urbà i va
demanar paciència fins la construcció d’aquest espai.
A més a més, va presentar un projecte de park perquè
els assistents poguessin opinar i fer noves propostes i
així tancar, el que sembla que serà, el disseny definitiu
del parc.    
Per qualsevol informació que vulgueu tenir sobre
aquests dos projectes podeu acudir al Punt d’Informació
Juvenil al carrer Raval 6 baixos.
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Suport als comerços
canongins
Membres de la Junta actual de l’Associació
de Comerciants estan treballant per tal de convocar
una assemblea general per renovar o crear una nova
Junta. En aquest sentit, el passat mes de maig, el
regidor de Promoció econòmica, Francesc Estellé, va
oferir als comerciants a través de diversos mitjans
tot el suport necessari del consistori per aconseguir
reactivar l’associació.
Des de la regidoria també s’ha impulsat la reedició
de 3.000 plànols del poble amb una nova versió
més actualitzada. L’anterior edició, amb els carrers
i places noves, es va repartir a tots els veïns i veïnes
de la Canonja perquè tothom pogués localitzar els
nous espais del municipi.

aratoca

núm. 24

Resultats electorals
Els resultats provisionals de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig a
la Canonja han atorgat nou regidors al Partit Socialista de Catalunya,
tres regidors a Convergència i Unió i un regidor al Partit Popular.
El proper dissabte 11 juny es durà a terme la presa de possessió de la nova corporació en
la que es procedirà a l’elecció de l’alcalde.

Eleccions Municipals 2011
Resultats provisionals a la Canonja
Eleccions Municipals 2011

Resultats provisionals a la Canonja

Mesa 1-1-A

Mesa 1-1-B

Mesa 1-3-U

Nombre d'electors
Nombre de votants
Nombre de vots en blanc
Nombre de vots nuls

555
339
4
3

635
369
8
6

878
565
18
6

Partit Socialista de Catalunya
Convergència i Unió
Partit Popular
Esquerra Republicana

203
74
36
19

220
83
40
12

315
149
48
29

Mesa 1-2-A

Mesa 1-2-B

647
719
370
451
5
6
3
7
Vots a candidatures
215
292
73
76
65
63
9
7

Mesa 1-2-C

Total

696
398
5
4

4130
2492
46
29

243
71
57
18

1488
526
309
94

Percentatge
abstenció
37,85
59,71
21,11
12,40
3,77

D’acord amb les llistes que es
presentaren a les eleccions, les
regidories correspondrien a les
següents persones:
Partit Socialista de Catalunya
Roc Muñoz Martínez
Juan Antonio Ruiz Gila
Milagrosa Carreté Grogués
Francisco Domínguez Sánchez
Francisca Márquez Sola
Francesca Orellana Ruiz
Antonio Manuel Reyes Padrón
Francisco M. Roca Gutiérrez
Salvador Ferré Budesca

Convergència i Unió
Mª Misericòrdia Roca Vila
José Ramón Fernández Bermúdez
Albert Guinovart Rull

Partit Popular
Jacinto Moreno Macías
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portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

Eleccions, campanya i resultats
En primer lloc m’agradaria, en nom del PSC de la
Canonja, donar el nostre condol als familiars de les
víctimes del terratrèmol de Llorca i el nostre suport a
tots els afectats, una situació que ens ha fet pensar en
la fragilitat de la vida i com en un segon tot pot canviar.
En el moment d’escriure aquestes línies, l’endemà del
22 de maig, ja coneguts els resultats de les eleccions
municipals, les primeres després de recuperar la
condició de municipi, volem començar agraint a
la gent de la Canonja què ens hagi donat la seva
confiança, una vegada més, per continuar liderant la
transformació del nostre poble en un lloc on estem,
totes i tots, orgullosos de viure-hi. El suport rebut per
part de la ciutadania de la Canonja ha estat àmpliament
majoritari, aconseguint el 60 % dels vots emesos i

Cori Roca Vila

Les primeres eleccions municipals
Moltes gràcies a tots i a totes els canongins i
canongines que ens heu votat, que creieu en el projecte
de Convergència i Unió i amb la seva gent.

Jacinto Moreno Macias

Porque necesitamos trabajar
Trabajar es una necesidad para todas las
persona por muchos aspectos entre los que destacamos:
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nou regidors dels tretze que hi havia en joc. Això ens
estimula encara més a treballar amb la ferma voluntat
de no defraudar a aquelles persones que ens han votat
i convèncer també a aquelles que no ho han fet.
També volem donar les gràcies a totes i tots els
militants i simpatitzants que han col·laborat en la
nostra campanya i a totes les persones que han assistit
als actes organitzats amb aquest motiu. En nom dels
membres de la nostra candidatura que hem resultat
escollits vull agrair la importantíssima tasca realitzada
per la resta, inclosos els suplents, sense la implicació
de tots plegats no ho haguéssim aconseguit.
Hem assistit a una campanya electoral un pèl atípica
pel què estem acostumats a la Canonja. Començant
per una actitud molt poc elegant dels membres d’una
de les candidatures en el debat de la taula rodona de
candidats de l’Orfeó Canongí quan, en el moment
de les intervencions del públic, vàrem poder assistir
a un espectacle que va provocar vergonya aliena a
la majoria dels assistents, quan es van dedicar a fer
preguntes carregades de falsedats que contenien
acusacions directes al nostre candidat, desmarcantse de la correcció política que havíem mostrat els
membres de les altres llistes mantenint-nos al marge
de les intervencions. De tota manera, Roc Muñoz va
ser contundent en les respostes i amb total serenitat
va deixar en evidència totes i cada una de les
acusacions infundades que s’havien escampat; fins i
tot el moderador de la taula va intervenir per pregar
una mica de respecte.

Volem fer una anàlisi en positiu dels resultats, donat
que hem obtingut el tercer regidor, i això ja significa un
augment de vots, de gent que ha donat suport a CIU.
Hem pujat el nombre de vots respecte de les últimes
municipals, tenim un Regidor més, per tant, seguirem
endavant. A partir d’ara cal començar a treballar per la
Canonja i amb la Canonja, com hem dit aquests dies
de campanya electoral. Hem de ser una força política
propera, d’aquí el lema “Mes a prop teu”, hem de fer
realitat aquesta proximitat  i aquestes ganes de treballar.
Des d’aquest espai volem felicitar al partit del PSC,
guanyador de les eleccions, i al PP per haver obtingut
representació en el consistori, i lamentem que el quart
partit que es presentava (ERC) no hagi pogut obtenir cap
representant. No cal dir que com a partit estem oberts
a col·laborar amb el partit guanyador de les eleccions,
donat que des de CIU pensem que ha estat positiva
l’experiència de formar part de l’equip de govern. Hem
tingut l’oportunitat de poder demostrar que podem
dialogar i tirar endavant un projecte comú: La Canonja.

No sabem si arran del debat o perquè forma part de
l’estil de campanya dels Populars, a falta de propostes
pròpies, sempre carregat de desqualificacions a
l’adversari, vam tenir una sorpresa desagradable, a
l’aparèixer molts cotxes del poble amb “pamflets”
del PP de la Canonja al parabrises amb una sèrie
de falsedats i mitges veritats contra del PSC de la
Canonja i amb la fotografia del nostre Alcalde, donant
quinze motius pels quals no ens havien de votar.
Evidentment es va demostrar una altra vegada que ells
no tenen idees pròpies i que necessitaven les nostres
i convertir-les en mentides. La ciutadania, però, no es
deixa enganyar i la prova més evident és el resultat de
les eleccions. Aquest és un estil al què a la Canonja no
estem acostumats, però, és clar, potser el seu candidat,
com no viu aquí, no ho sap.
Tenint en compte els avenços de la dreta, CiU i PP, atota
Catalunya, no podem deixar de estar molt satisfets
pels resultats obtinguts, és la confirmació de que la
tasca duta a terme durant els darrers anys ha estat
del grat de la gran majoria de la població canongina
que no s’ha deixat influir pels cants de sirena que li
arribaven de dins i de fora del Poble.
Ara comença una nova etapa, com a municipi
independent, com diu el nostre Alcalde: “Tot està fet i
tot està per fer” i com deia el nostre lema de campanya
“Ara la Canonja, més que mai”.

És un temps important pel nostre poble i que emociona
i esperona el poder estar en la “construcció” d’aquest
el nostre municipi, fent avui i pensant en demà.
Em cal també des d’aquí donar les gràcies a tots els
membres de la candidatura que han treballat des
del primer dia per tal d’aconseguir obtenir uns bons
resultats per CIU, també agrair a les persones que no
anaven a la llista però que en tot moment han estat al
nostre costat treballant i col·laborant.
Gràcies a totes les entitats, associacions, canongins
i canongines que ens heu acollit i escoltat el nostre
projecte, les nostres propostes.
I finalment agrair al Regidor Francesc Estellé, que
deixarà el càrrec i que ha estat en el consistori aquests
últims mesos al davant de les regidories de promoció
econòmica i  d’hisenda, gràcies per la feina feta.

Es una necesidad económica. El trabajo es el medio de
vida de todas las personas. Salvo raras excepciones,
quien no trabaja no tiene ingresos económicos y, por
tanto, no tiene posibilidades de realizar gastos básicos
como la vivienda, alimentación o ropa.

contribuimos en la creación de un mundo mejor, más
cómodo y fácil para todos. Si echamos un vistazo a
nuestro alrededor, observamos cómo todo ha sido
construido por trabajadores como nosotros, todos
los trabajos son necesarios y útiles para la sociedad.

Aumenta la autoestima. Una gran mayoría de las
personas que trabajan, sienten satisfacción con el
trabajo que desempeñan. Para ellos es una fuente de
autorrealización personal donde ponen en práctica
conocimientos adquiridos y aprenden constantemente
del trabajo que desempeñan. El trabajo bien realizado
aumenta la confianza en las personas e invita a la
propia superación personal.

Supone un reconocimiento e integración social. Las
personas tienen la necesidad de sentirse socialmente
activos, contribuir al bien de la sociedad y formar
parte de la dinámica que hace que una sociedad
funcione. Desarrollar acciones participativas y que
nuestro trabajo sea valorado es fundamental para
todos.

Cubre la necesidad de sentirnos útiles. A través del
trabajo nos sentimos útiles a los demás y a la sociedad,

experiències
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Alumnes i exalumnes de l’Escola d’Adults ens expliquen la seva
experiència pels 25 anys de l’escola
MARIA JOSÉ
RAYA GARCÍA
PREGRADUAT
1987-88

Me salí del colegio con el
certificado de haber asistido, pero sin un
título que me facilitara conseguir un trabajo.
Me enteré de la posibilidad de ir por la
noche a estudiar a la Escuela de Adultos. Me
inscribí al curso anterior al graduado, el pregraduado, pues primero tenía que mejorar el
nivel que tenía. No tenía que salir del pueblo,
eran sólo 3 horas diarias, las profesoras
mantenían una buena comunicación y
relación con nosotros, había compañerismo y
respeto... me sentí bien y viví momentos muy
buenos. Todo ello me animó posteriormente
a hacer otros cursos en la Escuela: catalán y
la teórica del carnet. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia
la Escuela de Adultos por estar ahí ayudando a tanta gente a tener
más oportunidades.

ROSA
       Quan era petita i vivia a Maials el pla d’estudis era molt diferent al d’ara
ARESTÉ MIRÓ i per aconseguir un   nivell d’estudis superiors havies de desplaçar-te a un
altre poble, cosa que resultava complicada. Vaig haver de conformar-me amb
GRADUAT
uns estudis primaris. Més gran vaig venir a l’altre poble meu, la Canonja. Vaig
1986-87
tenir dues filles i vaig ser conscient que els meus estudis eren escadussers.
Un dia, al forn van enganxar un cartell on s’anunciaven cursos de graduat
per adults. Se’m va encendre la bombeta: ¡Aquesta és la meva!. Vaig tenir el
suport del meu home i la feina a la botiga i l’atenció a les nenes eren tasques
que les podria combinar amb ell. Així va ser com vaig iniciar el curs, amb molt
d’entusiasme. Allí vaig trobar una excel·lent companya, la Pili, que em donava
un cop de mà els dies que no hi podia assistir. Tot el curs el vaig trobar molt
interessant ja que vam estudiar moltes coses que jo desconeixia i les mestres,
la Rosa i la Montse, ens facilitaven l’aprenentatge. Ens examinàvem per lliure,
amb uns exàmens elaborats per la Generalitat, que ens posaven a tots molt
nerviosos, però jo i molts de nosaltres vam aconseguir l’objectiu: el títol de Graduat escolar.
També he de dir que des de llavors m’he atrevit a escriure en català.

FES-HO
SABER
Les entitats, agrupacions,
clubs, associacions i qualsevol col.lectiu canongí que
vulgui donar a conèixer les
seves activitats només cal
que ens enviï la informació
a la següent adreça electrònica:
pcultura@lacanonja.cat
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AGENDA
Espais Culturals de la Gent gran
Relacions Intergeneracionals “la importància de la relació
avis-néts”
Dies: del 30 de maig al 17 de juny
Consulta el cartell a la secció d'Actualitat (pàg.8)
Organitza: Regidoria d'Acció social i Ciutadania

Cloenda del Senalló de Contes
Dia: 4 de juny
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca de la Canonja

Concert clavicèmbal de Dani Espasa

Dia: 4 de juny
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Església de la Mare de Déu de l'Esperança
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de Masricart

IX Trobada de Puntaires

Música i humor al Surt a la Fresca. Los Martínez
Dia: 2 de juliol
Hora: 2/4 d'11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell
Servei de bar

Fi de Curs Escola de Dansa Evanis

Dia: 3 de juliol
Lloc: Sala d'actes de l'Escola La Canonja
Organitza: Escola de Dansa Evanis

Casal d'estiu per a Joves

Dies: del 4 al 29 de juliol
Hora: 10 a13 hores de dilluns a divendres
Més informació: Punt d'Informació Juvenil, al carrer Raval 6 baixos

Jazz al Surt a la Fresca
kokrodillo Dixieland
Dia: 9 de juliol
Hora: 2/4 d'11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell
Servei de bar

Festes del Sector Nord

Dies: 16, 17 i 23 de juliol
Organitza: A.A.V.V. La Unión del Sector Norte

Dia: 5 de juny  
Hora: de 2/4 de 6 a 8 de la tarda
Lloc: Avinguda del Collblanc
Organitza: Col·lectiu de Dones de la Canonja

Cor “Vocalia Taldea”

Entrega de premis del concurs de fotografia “La Riera de la Boella
en tot el seu recorregut” i actuació de Pau Alabajos

Karaoke al Surt a la Fresca

Dia: 5 de juny
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Orfeó Canongí
Preu: 5 €
Exposició fotogràfica “La Riera de la Boella en tot el seu recorregut”
Dies: del 6 de juny al 2 de juliol
Hora: Horari de la Biblioteca
Lloc: Sala d'exposicions del Castell de Masricart
Organitza: La Canonja 3 -Poble, paisatge i sostenibilitat

Festa Final de Curs Escola La Canonja. Sopar i actuació infantil
Dia: 18 de juny
Lloc: Escola La Canonja
Organitza: AMPA Escola La Canonja

Festa Final de Curs Escola Abril
Dia: 19 de juny
Lloc: Escola Abril
Organitza: AMPA Escola Abril

Revetlla de Sant Joan

Música per a tots els públics
Dia: 23 de juny
Lloc: Plaça de Catalunya

Casal d'estiu

Dies: del 27 de juny al 12 d'agost
Inscripcions al Casal Infantil de La Canonja (c/ Bisbe Miquel Domènech i
Veciana 1-3 baixos) fins el 3 de juny. Places limitades.
Tota la informació a la secció d'Actualitat (pàg.9)
Organitza: Regidoria d'Acció social i Ciutadania

Festa Fi de Curs de la Llar d'Infants Mare de Déu de l'Esperança.
Actuació infantil
Dia: 1 de juliol
Organitza: Llar d'Infants Mare de Déu de l'Esperança

Concert de música tradicional amb Oriol Olivé

Dia: 2 de juliol
Lloc: Orfeó Canongí
Col·labora:
de Cultura del Castell de Masricart
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Dia: 21 de juliol
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de Masricart
Dia: 30 de juliol
Hora: 2/4 d'11 de la nit
Lloc: Pista poliesportiva de l'Escola La Canonja

Durant l'estiu tindrà lloc al centre cívic les següents
activitats per la gent gran (places limitades):

Tallers de balls de saló: Del 27 de juny al 27 de juliol, dilluns i
dimecres de 16.30 a 18.30h.
Tallers de memòria: Del 28 de juny al 28 de juliol, els dimarts i
els dijous de 16.30 a 18.30h.
Inscripcions: Dimarts 14 de juny i dijous 16 de 9.30 a 11h.
La informació de les inscripcions a les activitats serà al centre cívic.

