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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: dimarts i dimecres als matins de 9.15 a 12 h. Dissabtes al 
matí de 9.15 a 12.30 h. Dijous i divendres a les tardes de 15.30 
a 18.30.
Es mantenen el mateixos preus: tall de cabell per a homes, tints, 
permanents, metxes, manicura, depilació i maquillatge per bo-
des.
SERVEI A DOMICILI per la gent gran i per a persones amb difi-
cultat per sortir de casa, telèfon de contacte: 696 634 997 Loli.

  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 16.45 a 18.30 h. Dimecres i 
divendres de 15.15 a 18.30 h.
centreobert@lacanonja.cat

PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 
15.30 a 22.h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la pista 
està oberta de 10 a 13 i de 16 a 22 h. Dissabtes de 10 a 13 h i de 
16 a 22 h. Diumenges de 10 a 13 h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13 h i tardes de 15.30 a 22 h. Dissabtes: 
matins de 10 a 13 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 13 h.
poliesportiu@lacanonja.cat

GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari d’atenció al públic: els divendres de 16 a 18 h.
escolaadults@lacanonja.cat

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 545 308

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

JUTJAT DE PAU
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 54 53 08
Fax: 977 55 25 68
Horari: Matí: dimarts i divendres de 9 a 13h. 
Tarda: dilluns i dijous de 16 a 20h.
jutjatdepau@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres de 9 a 11.30 h
Horari tardes: de dimarts a divendres de 16.30 a 18.30 h.
Horari d’estiu: Durant el mes de juliol i fins el dia 13 d’agost: 
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19h.
joventut@lacanonja.cat

- ESPAI JOVE
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1-3 baixos
Horari: de dimecres a divendres de 18.30 a 20.30 h.

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 

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

Deixalleria Mòbil
Dos punts de servei: Avinguda del Sector Nord i Rambla de 
les Garrigues (a l’alçada del carrer Collblanc)
Horari: Cada dijous de 8 a 20 h.

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

Autobusos de Tarragona

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

Cementiri Municipal

Bon Nadal i Feliç Any Nou
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 La Canonja ha patit inundacions en dife-
rents zones tres cops en aquest darrer mes.

Quan plou amb força, les rieres de la Boella i de la 
Beurada (o Castellet) baixen amb molt cabdal d’aigua, 
com a vertaders rius, i topen amb l’antiga CN-340, 
que es converteix en una barrera o mur que impedeix 
el pas de les aigües.

Fa anys que es demana una solució urgent. Les dues 
Administracions implicades, la Central (Ministerio 
de Fomento) i l’Autonòmica (Agència Catalana de 
l’Aigua), a les quals correspon donar aquesta solució, 
han de fer els deures: El Ministerio, ha d’elevar l’antiga 
CN-340 per donar pas, per sota, a les aigües i l’ACA ha 
de procedir a la neteja de les rieres i a dimensionar-les, 
si és necessari, per tal que l’aigua circuli sense pro-
blemes.

Després de les greus inundacions que es van enregis-
trar al polígon químic, especialment a l’empresa BASF, 
l’any 2006, la Generalitat de Catalunya, amb el Sr. 
Francesc Baltasar al davant de la Conselleria de Medi 
Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Associació 
Empresarial Química, van signar un conveni a tres 
bandes, el dia 7 de març de 2007, pel desenvolupa-
ment de diferents actuacions de correcció hidrològica a les rieres de la Beurada i de la Boella.

El conveni incloïa els treballs de redacció dels projectes constructius, la tramitació administrativa, con-
tractació de les obres i la seva direcció, el finançament, i el seu manteniment.

Es va dividir el projecte en tres fases, de les quals l’ACA finançava les obres fins a l’antiga CN-340 i les 
que corresponien a la zona des de l’Autovia de Salou fins al mar.  L’Associació Empresarial Química, es 
feia càrrec de la zona corresponent a l’interior de les empreses químiques.

Quatre anys després de la signatura d’aquest conveni, les coses estan exactament igual.  Quan plou una 
mica, tot se surt de mare.  Els camps s’inunden, les fàbriques també... És una vergonya que això passi 
en aquests temps... D’acord, estem en crisi, però ni la crisi ha de servir d’excusa per no fer les obres que 
afecten tant directament al bé comú.

Com es pot entendre que, a més ara, l’ACA, amagant el cap sota l’ala, autoritzi a CIMALSA a abocar les 
seves aigües al Barranc dels Antigons?  És per acabar d’arrodonir el problema?  Incomprensible.  

Des de l’Ajuntament de la Canonja no ens resignem. Seguirem treballant amb totes les nostres forces 
fins que se’ns escolti, i fins que les Administracions implicades facin el que han de fer.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Un altre cop la Riera
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	 El	passat	22	d’octubre,	el	Butlletí	Oficial	de	la	Província	de	Tarragona	va	publicar	els	nous	estatuts	del	
Patronat	de	Cultura	del	Castell	de	Masricart,	que	s’han	adaptat	a	la	realitat	actual	del	nostre	municipi	amb	la	
representació	de	la	totalitat	dels	centres	educatius	de	la	Canonja.

Com	és	preceptiu	s’ha	demanat	a	la	resta	d’entitats	que	en	formen	part,	inclosos	els	partits	polítics	amb	presència	
a	l’Ajuntament,	que	nomenin	els	respectius	representants	al	Patronat	de	Cultura.

A	 l’espera	 d’aquests	 nomenaments,	 la	 primera	 tasca	 del	 Patronat	 de	 Cultura	 serà	 l’elaboració	 del	 pressupost	
d’aquest	ens	descentralitzat	per	l’any	2012.

La	Regidoria	de	Cultura	vol	agrair	la	dedicació	i	interès	que	han	mostrat	els	diferents	components	del	Patronat	
fins	al	dia	d’avui.

	 Des	de	la	regidoria	de	Serveis	Públics,	s’ha	procedit	a	la	recol·locació	i	ordenació	de	la	Nau	
de	serveis.	S’han	adquirit	prestatgeries	noves	de	tipus	industrial,	tenint	en	compte	que	ja	es	disposava	
d’un	toro	mecànic	per	poder	col·locar	tot	el	material	i	ferraments	als	estants.	Amb	aquesta	adquisició	es	
pretén	que	el	magatzem	estigui	en	les	condicions	ideals	per	treballar	i	realitzar	les	activitats	amb	plena	
seguretat	i	ordre.

El Patronat de Cultura del Castell de
Masricart amplia el número de membres

Arranjament de la Nau de Serveis

La Llar Municipal
celebra la Castanyada

	 Amb	 l’arribada	 de	 la	 tardor	 se	 celebra	
una	de	les	festes	més	emblemàtiques:	la	Castan-
yada.	A	la	Llar	Municipal	de	Jubilats	i	Pensionistes	
és	la	festa	popular	amb	major	participació	.
Com	cada	any,	un	bon	grup	d’homes	va	torrar	les	
castanyes,	que	van	quedar	bones	i	cruixents,	i	les	
dones	van	fer	panellets	per	tots	els	avis	i	àvies	del	
poble.	I	amb	la	companyia	de	la	coral,	que	va	oferir	
un	petit	concert	amb	les	cançons	més	tradicionals	
de	la	diada,	es	va	celebrar	un	brindis.	Enguany,	a	
més	a	més,	hi	havia	dues	castanyeres	molt	espe-
cials,	l’Elena	i	la	Dolores.
Gràcies	a	totes	les	persones	que	han	fet	possible	
aquesta	festa.

Recuperació dels llibres del
Registre Civil de la Canonja

	 El	17	d’octubre	es	va	celebrar	l’acte	de	recuperació	dels	llibres	del	Registre	Civil	de	la	Canonja	que,	des	
de	1965	amb	l’annexió	del	municipi	a	Tarragona,	estaven	custodiats	pel	Registre	Civil	de	la	ciutat.	Els	llibres	més	
antics	daten	de	1871	i	són	un	total	de	42	toms	de	naixements,	19	de	matrimonis	i	36	de	defuncions.	

L’acte	celebrat	va	estar	presidit	per	l’alcalde	de	la	Canonja,	Roc	Muñoz	Martínez	i	el	van	acompanyar	la	directora	
dels	Serveis	Territorials	de	Justícia	a	Tarragona,	Dolors	Murillo	Cabré,	directora	dels	Serveis	Territorials	de	Justícia	
a	Tarragona	i	el	jutge	de	pau	de	la	Canonja,	Sebastià	Olivé	Marca.

Des	del	dia	1	d’octubre	de	2011,	al	Registre	Civil	de	la	Canonja	ja	s’hi	poden	inscriure	els	naixements	de	nadons	
els	pares	dels	quals	estiguin	empadronats	a	la	Canonja,	els	matrimonis	celebrats	al	Jutjat	de	Pau	i	a	l’Ajuntament	
de	la	Canonja	i	les	defuncions	ocorregudes	dins	el	terme	municipal.	Més	informació	al	telèfon	977545308	o	a	
través	del	correu	electrònic	jutjatdepau@lacanonja.cat.

D’esquerra a dreta: l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz Martínez; la directora de Serveis Territorials de Justícia a 
Tarragona, Dolors Murillo Cabré; el jutge de pau de la Canonja, Sebastià Olivé Marca; i la secretària del Jutjat de 
Pau, Eva Gran Ramos. 
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	 Seguint	 el	 nostre	projecte	 educatiu,	 tots	 els	nens	 i	 nenes	de	 l’escola	 vam	celebrar	 el	 divendres	28	
d’octubre	la	tradicional	festa	de	La	Castanyada;	posant	així	el	punt	festiu		al	treball	realitzat	aquests	dies.	

Durant	tota	la	setmana,	a	les	classes	s’han	assajat	danses	i	cançons,	s’han	explicat	contes,	s’ha	observat	la	natura,	
s’han	elaborat	panellets	i	s’han	portat	a	terme	tallers	de	cuina	amb	productes	típics	d’aquesta	època	de	l’any:	
fruits	secs,	pomes,	codonys,	caquis...

Seguint	amb	la	col·laboració	que	l’escola	fa	amb	el	ca-
sal	 d’avis	 en	 diferents	 moments,	 la	 Dolores	 Bermúdez,	
l’Ascensión	Guirao	i	la	Isabel	Páez	van	fer	les	delícies	dels	
infants	 visitant-nos	 a	 les	 classes	 i	 explicant	 com	és	 la	
vida	de	les	castanyeres.

L’AMPA	de	 l’escola,	com	sempre,	va	organitzar	 la	 festa	
del	divendres,	i	gràcies	a	l’empresa	JB	Especialitats	i	als	
pares	i	mares	del	centre,	els	nens	i	nenes	de	l’escola	van	
poder	menjar	unes	boníssimes	castanyes	ben	torradetes	
i	calentes!

Escola Abril

	 El	divendres	28	d’Octubre,	amb	motiu	de	la	
Castanyada,	el	Casal	va	celebrar	el	tradicional	Castan-
yot	de	la	Por.

Enguany	el	Casal	es	va	convertir	en	l’Hotel	Casal,	un	
hotel	molt	 terrorífic	amb	uns	hostes	molt	peculiars.	
Dins,	 just	 a	 l’entrada,	 les	
recepcionistes	 i	 el	 seu	
estrany	 ajudant,	 l’Igor,	
rebien	 als	 nous	 hostes	 i	
els	 acompanyaven	 fins	 al	
menjador,	on	se	celebrava	
un	banquet	de	boda	molt	
sanguinari.	 Tot	 seguit,	 es	
trobaven	 una	 sala	 de	 ball	
amb	un	pianista	que	ame-
nitzava	 la	 festa	 entre	 es-
pants	 i	 crits	 d’horror.	 Vist	
el	 ball,	 l’ascensorista	 els	

	 Els	nens	de	la	llar	d’infants	van	celebrar	
la	Castanyada	fent	panellets	i	ballant	amb	la	sen-
yora	Castanyera.

Aprofitem	 per	 informar	 que	 encara	 hi	 ha	 places	
disponibles	a	la	llar.

Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança
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Festes de tardor 2011 a l’Escola Abril

El Castanyot de la Por 2011

La Castanyada a
la Llar d’Infants

acompanyava	a	 l’habitació	més	terrorífica	de	 l’Hotel,	
allí	s’hi	allotjaven	uns	personatges	molt	sinistres	que	
espantaven	als	clients,	fent-los	córrer	fins	la	sortida.

Enguany,	tot	i	la	pluja,	més	de	150	nens	i	nenes	van	
passar	 pel	 Castanyot	 de	 la	 Por.	 Tots	 ells	 també	 van	

poder	 tastar	 les	
castanyes	 que	 van	
preparar	els	avis	i	les	
àvies	castanyeres.

Agrair	 a	 les	 castan-
yeres	 Isabel	 Páez	 i	
Ascensión	Guirao,	 i	a	Antonio	Galindo,	Diego	Garcia,	 Francisco	Domínguez	
i	Cristino	Sánchez	per	ajudar-nos	amb	el	muntatge	 i	a	coure	 les	castanyes	
amb	 tanta	 il·lusió.	 També	als	 voluntaris	del	Casal,	 com	sempre	disposats	a	
tot,	que	van	donar	un	cop	de	mà.	I	molt	especialment,	a	tots	els	nois	i	noies	
actrius	que	van	estar	tota	la	setmana	treballant	i	decorant	els	espais,	i	que	van	
participar	i	donar	vida	al	Castanyot	de	la	Por.	
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actualitat

	 Els	 darrers	 anys	 el	 nostre	 poble	 ha	 crescut	 per	 Nadal.	 Als	
actes	 més	 tradicionals	 com	 els	 Reis,	 amb	 les	 diferents	 activitats	 que	
li	 són	 inherents	 com	 l’arribada	 del	 patge,	 el	 concurs	 de	 pessebres	 o	
la	 pròpia	 cavalcada	 del	 dia	 5,	 s’hi	 han	 afegit	 el	 concert	 de	 Nadal,	 que	
enguany	 recuperem	 amb	 el	 Cor	 Ciutat	 de	 Tarragona,	 el	 Parc	 de	 Nadal,	
amb	la	singularitat	que	representa	la	participació	de	les	diferents	entitats	
canongines	i	també	la	revetlla	de	Cap	d’Any.

Aquest	 creixement	 no	 fa	 referència	 únicament	 al	 nombre	 d’actes,	 sinó	
també	a	la	participació	activa	de	canongins	i	canongines.	Fa	goig	veure	
la	quantitat	de	nens	i	nenes	que	volen	donar	la	carta	al	patge,	l’església	
plena	de	gom	a	gom	el	dia	del	concert,	l’activitat	gairebé	frenètica	al	Parc	
de	Nadal	i	la	plaça	plena	per	l’arribada	dels	Reis	al	nostre	poble.

I	és	cada	canongí	i	cada	canongina	qui	ajuda	a	aquest	“créixer”,	qui	ens	fa	
més	poble.	De	manera	individual	participant	en	els	diferents	actes,	creant	
xarxa	social	participant	a	les	diferents	entitats,	o	de	manera	puntual	a	la	
Comissió	de	Reis.

Des	de	la	regidoria	de	Cultura	i	Festes	us	voldria	encoratjar	a	continuar	
amb	 aquest	 esperit	 la	 resta	 de	 l’any,	 que	 ens	 ajudeu	 a	 créixer,	 no	 per	
convertir-nos	en	un	poble	més	vell,	sinó	més	gran.

Bones	Festes

Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Cultura i Festes

Nadal

 
	 S’ha	 obert	 el	 període	 d’inscripció	 al	 concurs	 de	 pessebres	
que	se	celebra	cada	any	per	Nadal	a	la	Canonja.	Tothom	que	s’hi	vulgui	
apuntar	pot	fer-ho	fins	el	dia	20	de	desembre	al	Castell	de	Masricart	en	
l’horari	habitual	de	biblioteca.

L’entrega	de	premis	es	durà	a	 terme	el	dia	30	de	desembre	a	 la	1	del	
migdia	al	Parc	de	Nadal.

Concurs de pessebres
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	 Els	patges	de	Ses	Majestats	els	Reis	d’Orient	vindran	a	recollir	les	
cartes	de	tots	els	nens	i	nenes	de	la	Canonja	el	dilluns	26	de	desembre	al	
Castell	de	Masricart.

Després	de	fer-ho	durant	dos	anys	al	parc	de	Nadal,	han	estat	els	mateixos	
Reis	que	han	decidit	que	els	seus	emissaris	rebin	de	nou	els	vostres	desitjos	
al	Castell	de	Masricart.

Per	tal	de	fer	més	amena	l’espera	també	han	demanat	al	pallasso	Muniatto	
que	els	ajudi	a	repartir	coca	amb	xocolata	entre	la	mainada.

La	comitiva,	que	ve	a	la	Canonja	a	cavall,	passarà	per	diferents	carrers	per	
tal	d’anunciar	la	seva	presència.	S’espera	que	arribi	al	Castell	de	Masricart	
al	voltant	de	dos	quarts	de	dotze.

	 L’1	de	desembre	un	emissari	de	Ses	Majestats	es	va	entrevistar	amb	
l’Alcalde	per	anunciar	l’arribada	de	Melcior,	Gaspar	i	Baltasar	el	proper	dia	5	
de	gener	a	la	tarda.

Segons	aquest	missatger	que	ens	va	visitar	d’incògnit,	el	dia	26	de	desembre	
els	patges	vindran	a	la	Canonja	i,	a	més	a	més	de	recollir	les	cartes	dels	nens	
i	nenes,	 faran	 la	 seva	visita	habitual	d’inspecció	que	consisteix	en	veure	 si	
funcionen	els	llums	de	Nadal	i	si	hi	ha	algun	carrer	nou	al	nostre	poble	per	tal	
de	conèixer	on	viuen	tots	els	nens	i	nenes.

En	aquesta	cordial	entrevista	amb	l’Alcalde,	el	missatger	es	va	mostrar	molt	
content	al	 saber	que	alguns	nois	 i	noies	estan	participant	en	els	 tallers	de	
malabars,	instruments	de	percussió	i	d’interpretació	amb	la	finalitat	d’oferir	
algunes	novetats	en	el	seguici	del	2012.

L’emissari	 per	 la	 seva	 banda,	 va	 demanar	 posar	 una	 pantalla	 gegant	 a	
l’Ajuntament	perquè	tothom	pugui	veure	 l’entrega	de	claus	 i	 l’adoració	del	
pessebre.	Petició	que	fou	acceptada	per	l’Ajuntament.

Preguntat	per	la	competència	amb	el	Tió,	va	declarar	que	els	reis	se	sentien	
contents	per	 la	 col·laboració	d’aquest	 tronc	de	Nadal	 en	el	 repartiment	de	
regals,	encara	que	desconeixen	el	funcionament	de	la	seva	màgia.
	

La Canonja espera amb impaciència la visita de 
Ses Majestats els Reis d’Orient

Visita del patge
reial el dia de Sant Esteve
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 serànotícia

	 Des	de	la	Regidoria	de	Festes	s’està	preparant	el	Carnaval	2012.	El	passat	13	d’octubre	es	va	reunir	la	
comissió	de	carnaval	i,	entre	d’altres	temes,	es	va	acordar	obrir	el	plaç	d’inscripció	per	al	Carnaval	2012.

Totes	 les	 persones	 que	 vulguin	 participar-hi	 poden	 adreçar-se	 al	 Castell	 de	 Masricart	 i	 omplir	 el	 formulari	
d’inscripció	on	cal	indicar	el	motiu	de	la	comparsa,	grup,	parella	o	element	individual.	Enguany	s’han	fusionat	les	
categories	de	comparses	i	carrosses	que	hi	havia	fins	l’any	passat	i	les	colles	de	més	de	50	membres	participen	
en	una	única	categoria.

Com	a	novetat	més	destacada,	la	Regidoria	de	Festes	presenta	el	ball	que	es	farà	el	dissabte	de	Carnaval.

El	 cartell	 anunciador	 del	 Carnaval	 2012	
s’elegirà	 d’entre	 els	 cartells	 que	 es	 facin	 al	
taller	que	es	portarà	a	terme	amb	aquest	motiu	
durant	el	Parc	de	Nadal.

El calendari d’actes del Carnaval 2012 és 
el següent:

-Diumenge	dia	12	de	febrer,	arribada	de	Sa								
		Majestat	Carnestoltes
-Dissabte	18	de	febrer,	Ball	de	Carnaval
-Diumenge	19	de	febrer,	Rua	de	Carnaval
-Dimarts	8	de	març,	Enterrament	de	la	sardina.

	 La	companyia	de	teatre	de	la	Llar	Municipal	de	Pensionistes	i	Jubilats	de	la	Canonja,	“Las	Chicas	de	
Oro”,	actuaran	el	diumenge	dia	22	de	gener	a	les	7	de	la	tarda	a	l’Orfeó	Canongí,	dins	del	programa	d’actes	de	
la	festa	de	Sant	Sebastià.	Aquestes	festes,	representaran	l’obra	musical	Yaya	Poppins,	una	adaptació	lliure	de	la	
mítica	pel·lícula	dirigida	per	Robert	Stevenson,	Mary	Poppins.

“La	residència	El	7è	Cel	necessita	una	nova	cuidadora	
pels	 avis	 i	 àvies.	 La	 directora	 de	 la	 residència	 en	
demana	una	de	seriosa,	estricta,	recta,	meticulosa,	en	
definitiva	una	sergenta.	Però	els	avis	i	avies,	en	canvi,	
en	 prefereixen	 una	 que	 sigui	 tot	 el	 contrari,	 dolça,	
amable,	simpàtica...”

Veniu	 a	 gaudir	 del	 teatre,	 de	 les	 famoses	 cançons	
d’aquest	musical...	No	hi	podeu	faltar!

	 La	 Regidoria	 de	 Festes	 organitza	 novament	 la	
revetlla	de	cap	d’any	al	poliesportiu.

Qui	vulgui	celebrar	l’arribada	del	2012	amb	aquesta	revetlla	
pot	fer-ho	des	del	vespre,	començant	pel	sopar	al	poliesportiu	
al	preu	de	70	€	per	persona,	o	bé	anant	únicament	al	ball	al	
preu	de	25	€.	 Els	 tiquets	es	vendran	de	manera	anticipada	
fins	el	29	de	desembre.

A	més	a	més	del	ball	amb	l’orquestra	Girasol	i	del	sopar	en	el	
seu	cas,	el	 tiquet	dóna	dret	a	bossa	cotilló,	una	ampolla	de	
cava	per	cada	4	tiquets,	raïm	de	la	sort	i	coca	amb	xocolata	
desfeta	a	la	matinada.

S’han	 establert	 preus	 especials	 per	 a	 les	 persones	 menors	
de	14	anys	 i	 també	per	a	 la	gent	 jove	amb	carnet	del	Punt	
d’Informació	Juvenil.

L’Orquestra Girasol dóna
la benvinguda al 2012

•DIUMENGE 15 DE GENER
A partir de les 10 del matí a	 la	 zona	 de	 les	
Garrigues,	 Exposició	 Canina	 a	 càrrec	 de	 la	 Reial	
Societat	Canina	de	Catalunya.

•DIJOUS 19 DE GENER	 a les 6 de la tarda	
davant	 de	 l’Ajuntament	 baixada	 infantil	 de	
Carretons	i	a	continuació	baixada	jove.

•DIVENDRES DIA 20:	Sant	Sebastià.
A les 12 del migdia Missa	Solemne.
A continuació	processó	pels	 carrers	de	 la	vila	 i	
després	ballada	de	sardanes	al	carrer	Raval	amb	
la	cobla	Maravella.

A les 7 de la tarda	al	poliesportiu	Josep	Canadell	
i	Veciana	concert	de	Festa	Major	amb	l’Orquestra	
Maravella.
A les 11 de la nit al	poliesportiu	Josep	Canadell	i	
Veciana	Gran	Ball	de	Festa	Major	amb	l’Orquestra	
Maravella.

•DISSABTE DIA 21	a les 7 de la tarda	a	l’Orfeó	
Canongí,	 Teatre	 de	 Titelles	 a	 càrrec	 de	 Festuc	
Teatre	amb	l’obre	“La	princesa	del	pèsol”	(amb	el	
suport	del	programa	Cultura	en	gira).
A les 11 de la nit	 ball	 i	 gresca	 amb	orquestra	
Mitjanit.

•DIUMENGE DIA 22	a partir de les 10 del matí	
als	 voltants	 de	 la	 plaça	 Ernest	 Lluch:	 XVIII	 Cros	
Sant	Sebastià,	XXVIII	Cros	Col·legi	Aura	i	XVI	Cros	
comarcal	del	Tarragonès.
A les 7 de la tarda	 a	 l’Orfeó	 Canongí,	
representació	 de	 l’obra	 musical	 Yaya	 Poppins	 a	
càrrec	de	“Chicas	de	Oro”.

•DIVENDRES DIA 27
Orquestra	Camera	Musicae	presenta	 “Set	 x	dos”	
amb	 obres	 de	 Beethoven,	 Saint	 –Saëns	 i	 Marc	
Timón.

•DISSABTE DIA 28	de 6 de la tarda a 6 de 
la matinada al	 poliesportiu	 Josep	 Canadell	 i	
Veciana	SEBASTIVAL	amb	Dj’s	canongins:	sessions	
de	house,	techno	house	i	sessió	revival	Organitza	
Regidoria	de	Joventut.

•DIUMENGE DIA 29	a 2/4 de 3 de la tarda,	
escudella	popular	 al	 poliesportiu	 Josep	Canadell	
i	Veciana.

Avançament del programa de la 
Festa Major

d’Hivern 2012

Inscripció oberta pel Carnaval 2012

“Las Chicas de Oro” representaran l’obra Yaya Poppins per la Festa Major

SOPAR I COTILLÓ:
Adult: 70 €
Infantil: 30 € 

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

EL COTILLÓ INCLOU:
-Bossa cotilló

-Una ampolla de cava
  per cada 4 tiquets

-Coca amb xocolata
  desfeta a la matinada

-Raïm de la sort
 

VENDA ANTICIPADA DEL 14 DE NOVEMBRE AL 29 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

M E N Ú:
- Aperitiu.

- Amanida de llagostins amb salmó marinat.

- Timbal de vedella amb mousse
   de foie i salsa d’oporto.

- Pastís de xocolata amb
   coulis de fruites vermelles.

- Vi blanc ipsis flor i negre ipsis criança
   Cava Codorniu blanc de blancs

- Raïm de la sort, torrons i neules.

AJUNTAMENT DE LA CANONJA
REGIDORIA DE FESTES

O R G A N I T Z A :

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

ÚNICAMENT COTILLÓ:
Adult: 25 € (venda anticipada)

Adult: 30 € (el mateix dia)
Infantil: 6 €

REVETLLA DE
CAP D,ANY

LA CANONJA
2011.2012 

REVETLLA DE
CAP D,ANY

LA CANONJA
2011.2012 

AMB EL CARNET PIJ LA CANONJA
DESCOMPTE DE 5

BALL AMB L’ORQUESTRA GIRASOL
SOPAR - COTILLÓ

BALL AMB L’ORQUESTRA GIRASOL
SOPAR - COTILLÓ
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L’Ajuntament congelarà o abaixarà els impostos i taxes municipals per ajudar a les famílies i per 
impulsar l’economia local

	 L’equip	de	govern	municipal	ha	decidit	congelar	o	disminuir	els	impostos	i	taxes	municipals	del	l’any	
vinent	amb	l’objectiu	de	pal·liar	la	difícil	situació	econòmica	que	la	nostra	societat	està	patint	en	l’actualitat.	En	el	
plenari	del	passat	més	de	setembre	es	va	portar	a	terme	l’aprovació	provisional,	per	unanimitat	de	tots	els	grups	
polítics,	de	les	ordenances	fiscals	per	al	proper	any.

D’aquesta	manera,	la	taxa	de	recollida	i	eliminació	de	residus	urbans	(brossa),	l’impost	de	Béns	Immobles	(IBI),	
l’impost	sobre	 l’increment	del	valor	dels	 terrenys	de	naturalesa	urbana	 (Plusvàlua),	 l’impost	de	construccions,	
instal·lacions	i	obres,	i	la	gran	majoria	de	les	taxes	i	preus	públics	es	mantindran	congelats	durant	el	proper	2012.

Altres	tributs,	com	l’impost	d’activitats	econòmiques	(IAE)	i	l’impost	de	vehicles	de	tracció	mecànica	seran	objecte	
d’una	notable	reducció.	En	el	cas	dels	vehicles	arribarà	en	els	de	menys	potència	al	10	%.

El	regidor	d’Hisenda,	Salvador	Ferré	Budesca,	ha	assenyalat	que	“l’aplicació	dels	acords	econòmics	amb	Tarragona,	
l’esforç	 molt	 important	 per	 contenir	 la	 despesa	 i	 una	 gestió	 racional	 del	 pressupost	 en	 els	 darrers	 anys	 ens	

han	permès	abaixar	o	congelar	tributs,	ben	al	
contrari	de	la	majoria	de	municipis	del	nostre	
entorn	que	han	aprovat	pujades	significatives”.

Ferré	 ha	 destacat	 també	 que	 “aquestes	
reduccions	 i	 congelacions	 haurien	 de	 servir,	
per	 una	 banda,	 per	 impulsar	 l’activitat	
econòmica	local	i,	per	l’altra,	per	donar	aire	a	
les	 economies	 familiars	 en	aquests	moments	
de	dificultats	econòmiques”.

Pel	 que	 fa	 al	 pressupost	 municipal	 del	 2012,	
s’ha	estat	elaborant	durant	el	mes	de	novembre	
i	està	prevista	la	seva	aprovació	pel	Plenari	a	
primers	de	desembre.	Per	aquest	nou	exercici	
es	prioritzarà	l’atenció	a	les	persones	incidint	
especialment	en	 les	àrees	de	 serveis	 socials	 i	
ocupació.	En	el	proper	número	de	“la	Canonja	
Informa”	en	rebreu	una	detallada	informació.

 serànotícianúm. 27   

Menys pressió fiscal el 2012

	 L’Ajuntament	 està	 fent	 difusió	 d’un	
tríptic	 informatiu	 del	 Departament	 d’Agricultura,	
Ramaderia,	 Pesca,	 Alimentació	 i	 Medi	 Natural	
de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 sobre	 l’escarabat	
de	 les	 palmeres,	 el	 seu	 cicle,	 els	 símptomes,	 els	
tractaments	preventius	i	el	protocol	d’actuació	en	
les	palmeres	afectades.

El	 morrut	 de	 les	 palmeres	 (Rhynchophorus	
ferrugineus	 Olivier)	 és	 un	 insecte	 de	 l’ordre	 dels	
coleòpters	 que	 produeix	 danys	 importants	 a	 les	
palmeres	 i	 s’ha	 detectat	 a	 diversos	 indrets	 de	
Catalunya.	L’insecte,	d’entre	2	cm	i	5	cm,	de	color	
vermellós,	 i	 amb	 una	 mena	 de	 bec	 allargat,	 pot	
provocar	la	mort	de	diferents	espècies	de	palmeres.	
A	 Catalunya,	 pràcticament,	 tots	 els	 exemplars	
infectats	són	de	l’espècie	canària.
	
Per	més	informació,	trobareu	el	tríptic	a	les	oficines	
de	l’Ajuntament,	carrer	Raval,11.	O	podeu	entrar	al	
web	www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal.

L’Ajuntament de la Canonja se suma a la campanya de la
Generalitat per tal de prevenir la plaga del morrut de les palmeres

	 El	 mes	 de	 desembre	 tindran	 lloc	 dues	
actuacions	 musicals	 organitzades	 pel	 Patronat	 de	
Cultura	del	Castell	de	Masricart.

El	 diumenge	 dia	 18	 de	 desembre	 a	 l’església	 de	
Sant	Sebastià	i	amb	la	col·laboració	de	la	Parròquia,	
podrem	 gaudir	 d’un	 concert	 pensat	 especialment	
per	a	les	festes	nadalenques,	on	hi	podrem	trobar	
des	 del	 popular	 oratori	 de	 Händel	 fins	 a	 cançons	
populars	 catalanes	 i,	
òbviament,	 nadales.	 Tot	
això,	 a	 càrrec	 del	 Cor	
Ciutat	 de	 Tarragona	 i	
d’Albert	 Guinovart	 al	
Piano.

La	 segona	 actuació	 es	
tracta	 del	 cantautor	
tarragoní	 Josep	 Romeu	
presentant	 el	 seu	 nou	
disc	 “La	mirada	 infinita”,	
el	dimecres	21	a	les	8	del	
vespre,	 a	 la	 sala	 noble	
del	 Castell	 de	 Masricart.	
Amb	 aquest	 concert	 la	
Biblioteca	 de	 la	 Canonja	
vol	felicitar	les	Festes	als	
seus	usuaris	i	usuàries.

Nadal i música

	 Durant	 les	 festes	 nadalenques,	 el	 Castell	
de	Masricart	obrirà	pel	matí:

Jutjat de Pau i Registre Civil
Del	 27	 de	 desembre	 al	 5	 de	 gener,	 de	 dilluns	 a	
divendres	 de	 9	 del	 matí	 a	 1	 del	 migdia	 (els	 dies	
festius	26	de	desembre	i	6	de	gener,	estarà	tancat).

Biblioteca
Del	 27	 al	 30	 de	
desembre	 la	 Biblioteca	
estarà	 al	 Parc	 de	 Nadal	
amb	 l’exposició	 de	 les	
novetats.	
Del	 2	 al	 5	 de	 gener	
tornarà	 al	 Castell	 de	
Masricart	 de	 9	 del	 matí	
a	 1	 del	 migdia	 (els	 dies	
festius	 26	 de	 desembre	
i	 6	 de	 gener,	 estarà	
tancada).

El	dia	9	de	gener,	el	Jutjat	
de	Pau/Registre	Civil	i	la	
Biblioteca	 tornaran	 a	
obrir	en	els	seus	horaris	
habituals.

Horari de Nadal del 
Castell de Masricart
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Salvador Ferré Budesca

Jacinto Moreno Macias

Ja ha fet un any, primer aniversari 
com a municipi

Vivir en la calle

	 Quan	 surti	 el	 butlletí	 ja	 hauran	 passat	
les	 eleccions	 generals,	 ja	 sabrem	 quin	 pes	 pot	 tenir	
Catalunya	dins	Espanya.	 I	 també,	 segons	com	quedin	
les	majories,	quines	dificultats	tindrem	per	reforçar	el	
nostre	autogovern,	per	aconseguir	el	pacte	fiscal,		que	
ens	permeti	disposar	de	tots	els	recursos	que	generem.	
Cal	que	a	Madrid	hi	hagi	una	gran	força	que	defensi	els	
interessos	de	Catalunya	i	aquesta	força	només	pot	ser	
CIU.

Com	 ja	 ens	 han	 demostrat	 amb	 la	 reforma	
constitucional	 el	 PP	 i	 el	 PSOE	 han	 engegat	 una	
onada	 recentralitzadora	 que	 té	 per	 objectiu	 tornar	 a	

 El número de mujeres y jóvenes en esta 
situación es cada vez mayor.

Las	razones	por	las	que	llegaron	a	la	calle	son	variadas	
e	 incluyen	desde	 la	pérdida	de	 la	pareja	o	el	 empleo,	
hasta	las	deficiencias	del	sistema	de	protección	social	
para	 atender	 sus	 necesidades	 y	 la	 autopercepción	 de	
fracaso.	 Quien	 vive	 en	 la	 calle	 siente	 que	 el	 resto	 de	
la	sociedad	 le	culpa	de	esta	situación,	que	molesta,	y	
elude	reivindicar	sus	derechos.	En	su	mayoría	se	trata	
de	hombres	menores	de	45	años,	que	convivían	antes	
en	una	familia	y	carecen	de	un	empleo.	Sin	embargo,	
cada	 vez	 hay	 más	 mujeres	 y	 jóvenes	 que	 se	 ven	
obligados	a	vivir	en	la	calle.	La	falta	de	empleo	estable	
y	de	calidad,	unido	a	la	carestía	de	la	vivienda,	son	el	
caldo	de	cultivo	de	esta	situación.

concentrar	tot	el	poder	a	l’Estat	central,	reduir	el	nivell	
d’autogovern	de	les	autonomies.

El	Pacte	fiscal	ha	de	ser	l’objectiu	per	tal	que	Catalunya	
recuperi	el	que	any	rere	any	no	ha	arribat	en	inversions,	
en	 ajudes	 al	 desenvolupament	 del	 nostre	 País,	 en	
infraestructures...

CIU	 aposta	 per	 una	 política	 econòmica	 rigorosa,	
responsable,	 en	 la	 cultura	 del	 treball,	 	 en	 l’esforç	 i	
que	premiï	l’economia	productiva,	no	l’especulativa	ni	
l’economia	del	subsidi.

La	 resposta	 dels	 electors	 serà	 la	 clau	 i	 Catalunya	
necessita	aquesta	clau	per	fer-se	un	lloc	a	Madrid.

I	 el	 que	 és	 evident	 és	 que	 només	 la	 gent	 del	 nostre	
territori	 ens	 defensarà.	 Som	 un	 territori	 oblidat,	
amb	 les	 infraestructures	 a	 mig	 fer	 i	 aturades	 o	 per	
començar,	amb	projectes	sempre	a	molt	llarg	termini.	
Industries	 que	 paguen	 molt	 en	 transport	 per	 poder	
ser	 competitives	 amb	 Europa	 i	 la	 resta	 del	 món.	 El	
turisme	una	gran	font	d’ingressos	que	té	dificultats	per	
tirar	endavant	 (l’aeroport	que	no	el	podem	gestionar,	
els	 trens	 que	 són	 una	 vergonya,	 els	 peatges	 a	 les	
autopistes...)

¿Por qué se llega a esa situación?
Las	personas	que	trabajan	con	los	Sin	Hogar	califican	
a	este	grupo	como	“personas	que	no	pueden	acceder	
o	conservar	un	alojamiento	adecuado,	adaptado	a	su	
situación	 personal,	 permanente	 y	 que	 proporcione	
un	marco	estable	de	 convivencia,	 ya	 sea	por	 razones	
económicas	 u	 otras	 barreras	 sociales,	 o	 bien	 porque	
presentan	 dificultades	 personales	 por	 tener	 una	 vida	
autónoma”.	Son	agrupadas	en	cuatro	grandes	bloques:	
personas	 sin	 techo,	 personas	 sin	 vivienda,	 personas	
que	residen	en	viviendas	 inseguras	 (sin	título	 legal)	y	
personas	que	habitan.

Respecto	a	los	dos	primeros	grupos,	Cáritas	considera	
que	una	‘persona	sin	techo’	es	la	que	vive	en	un	espacio	
público	 (sin	 domicilio)	 o	 pernocta	 en	 un	 albergue,	
forzada	a	pasar	el	resto	del	día	en	un	espacio	público,	
mientras	que	por	‘personas	sin	vivienda’	describe	a	las	
que	 residen	 en	 centros	 de	 servicio	 o	 refugios,	 como	
hostales	que	admiten	diferentes	modelos	de	estancia,	
en	refugios	para	mujeres	o	en	alojamientos	temporales	
reservados	a	 los	 inmigrantes	y	a	 los	demandantes	de	
asilo.	“Cuando	nos	referimos	a	las	personas	sin	hogar,	
nos	referimos	a	las	personas	que	viven	en	las	calles	o	
dependiendo	de	organizaciones	en	cuanto	a	la	vivienda	
y	que	tienen,	además,	otras	carencias.	Aquellas	para	las	
que	vivir	en	la	calle	es	una	consecuencia,	no	el	único	
problema”.

Haurem	de	fer	molts	esforços	per	tirar	endavant,	però	
segur	 que	 ens	 anirà	 molt	 millor	 si	 CIU	 té	 una	 bona	
representació	a	Madrid,	perquè	el	PP	ens	vol	enfonsar	
i	 el	 PSOE	només	 	 es	 recorda	de	nosaltres	 a	 l’hora	de	
cobrar.	 Cal	 que	 quan	 anem	 a	 Madrid	 a	 demanar	 allò	
que	 ens	 pertoca	 siguem	 escoltats.	 Que	 els	 municipis	
catalans	 també	 tinguin	algú	que	els	ajudi	a	 reclamar	
els	greuges	amb	altres		de	l’Estat.	I	sinó	caldrà	plantar-
se	 i	 buscar	 altres	 sortides,	 perquè	 aquests	 dies	 que	
tothom	ha	fet	anar	xifres	amunt	i	avall	et	cau	la	cara	de	
vergonya	de	veure	que	som	el	ruc	dels	cops,	i	damunt	
alguns	en	fan	broma	de	la	nostra	situació.

No	sé	com	hauran	quedat	els	resultats	electorals	perquè	
quan	escric	això	falta	una	setmana	pel	20N.	Però	sí	que	
em	cal	donar	 les	gràcies	a	 tots	els	que	hagueu	votat	
CIU	amb	 l’esperança	de	 tenir	una	 forta	 representació	
a	Madrid,	encoratgem	des	d’aquí	als	nostres	Diputats	
i	Diputades,	Senadors	 i	Senadores	a	que	facin	durant	
els	 propers	 quatre	 anys	 una	 molt	 bona	 feina	 per	
Catalunya,	 perquè	 Catalunya	 s’ho	 val	 i	 el	 nostre	 País	
ha	de	tirar	endavant	amb	l’esforç	i	l’empenta	de	tots.

Potser	caldrà	repetir-nos	la	frase	que	s’ha	fet	famosa	i	
que	defineix	l’esperit	català:	“si	ens	llevem	ben	d’hora,	
...”

Según	explican,	todas	las	personas	somos	una	especie	
de	 tela	 de	 araña	 con	 muchos	 hilos.	 Esos	 hilos	 son	
nuestras	 relaciones	 afectivas,	 el	 trabajo,	 la	 salud,	
la	 formación,	 etcétera,	 y	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 caso	 de	
las	 personas	 sin	 hogar	 es	 que	 estos	 hilos	 se	 han	
ido	 rompiendo	 paulatinamente	 y	 sin	 dar	 tiempo	 a	
recuperarlos.	“Como	consecuencia	de	todo	esto,	se	ha	
producido	el	desarraigo	y	la	desconfianza	en	el	sistema	
social,	 todavía	 deficitario	 en	 procesos	 de	 mejora	 o	
inclusión	social”.

Las	 personas	 sin	 hogar	 experimentan	 más	 aconte-
cimientos	 negativos	 y	 más	 concentrados.	 Uno	 de	
los	 principales	 problemas	 de	 este	 colectivo	 es	 la	
dificultad	 para	 contabilizar	 a	 quienes	 viven	 en	 la	
calle	 y	 tener	 control	 sobre	 ellos,	 puesto	que	 “muchos	
no	quieren	figurar	ni	en	datos	ni	en	cifras	y	tampoco	
existe	 un	 concepto	 uniforme,	 tanto	 por	 parte	 de	 la	
Administración	pública	como	del	resto	de	Asociaciones”.
Por	ello,	la	persona	sin	techo,	de	alguna	manera	siente	
que	la	sociedad	la	excluye,	la	margina	y	la	culpa	de	esa	
situación”	este	colectivo	no	exige	sus	derechos	como	tal	
y	está	tan	‘deteriorado’	por	la	situación	en	la	que	se	ve	
obligado	a	vivir,	que	muchas	veces	siente	que	molesta,	
que	perturba	y	que	no	tiene	hueco	en	la	sociedad.

Eleccions generals

Cori Roca Vila

	 El	 passat	 30	 d’octubre	 es	 va	 complir	 un	
any	 de	 la	 constitució	 oficial	 del	 nostre	 poble	 com	 a	
municipi,	en	aquest	període	de	temps	s’ha	treballat	de	
valent	per	posar	les	bases	per	a	l’establiment	de	tota	
la	estructura	administrativa	necessària	per	a	donar	els	
serveis	que	la	ciutadania	de	la	Canonja	es	mereix.

Des	del	PSC	 fem	un	balanç	positiu	d’aquest	primers	
dotze	 mesos,	 els	 canvis	 per	 al	 ciutadà	 han	 estat	
mínims,	i	en	tot	cas	la	percepció	general	és	de	millora,	
ja	que	les	competències	que	teníem	com	a	EMD	eren	

molt	importants	i	 la	prestació	de	serveis	no	ha	sofert,	
malgrat	la	crisi	econòmica,	cap	disminució	respecte	als	
que	es	donaven	quan	formàvem	part	de	Tarragona.

Entre	les	novetats	més	importants,	i	que	la	ciutadania	
ja	 ha	 començat	 a	 notar,	 destacaríem	 la	 posada	 en	
marxa	del	 Jutjat	de	Pau	 i	el	Registre	Civil	que	permet	
fer	 tots	 els	 tràmits	 d’aquest	 àmbit	 a	 la	 Canonja	 en	
lloc	d’haver	d’anar	a	Tarragona.	També	s’ha	començat	
a	 implementar	 tot	 el	 sistema	 per	 portar	 a	 terme	 la	
gestió	 del	 cobrament	 dels	 impostos,	 sobretot	 del	 IAE	
que	 afecta	 al	 sector	 químic	 i	 que	 és	 l’aportació	 més	
important	d’ingressos	al	nostre	pressupost.	

També	s’han	continuat	fent	gestions	per	desencallar	la	
construcció	del	 futur	CAP,	després	que	des	del	nostre	
l’Ajuntament	s’han	posat	a	disposició	del	Departament	
de	 Salut	 els	 terrenys	 necessaris	 i	 el	 Govern	 de	 la	
Generalitat,	amb	l’excusa	de	la	crisi,	està	incomplint	els	
compromisos	adquirits.

Pel	que	fa	als	serveis	que	es	presten	amb	col·laboració	
de	 l’Ajuntament	 de	 Tarragona,	 el	 proper	 any	 2012	
continuarem	rebent	 la	prestació	del	servei	de	Guàrdia	
Urbana	 mentre	 es	 fan	 les	 gestions	 per	 muntar	 el	 cos	
propi	de	seguretat	ciutadana,	a	més	a	més	de	la	recollida	

i	 tractament	 d’escombraries	 i	 el	 servei	 d’autobusos	
de	 la	 EMT.	 Altres,	 com	 la	 gestió	 de	 les	 instal·lacions	
semafòriques	i	d’enllumenat	públic	es	portaran	a	terme	
directament	des	de	 la	Canonja,	 i	 el	 capítol	 de	Serveis	
Socials	 passarà	 a	 prestar-se	 en	 col·laboració	 amb	 el	
Consell	 Comarcal	 de	 Tarragonès,	 tal	 i	 com	 correspon	
per	normativa	segons	el	nombre	d’habitants	del	nostre	
municipi.

Una	de	les	novetats	d’aquesta	legislatura	és	la	Regidoria	
d’Ocupació,	 amb	 aquesta	 nova	 àrea	 hem	 mantingut	
relacions	 i	 converses	 amb	 les	 diferents	 empreses	 i	
entitats	radicades	al	nostre	terme,	així	com	els	diferents	
departaments	 territorials	 del	 Servei	 d’Ocupació,	 per	
poder	 augmentar	 la	 contractació	 laboral	 en	 el	 nostre	
municipi.	 Entenem	 que	 aquest	 és	 un	 dels	 principals	
problemes	derivats	de	la	crisi	econòmica	que	pateix	la	
població,	 i	és	per	això	que	els	nostres	esforços	aniran	
encaminats	a	 intentar	ajudar	als	nostres	ciutadans	en	
aquesta	qüestió.

Tot	i	satisfets	d’aquest	balanç,	des	del	nostre	grup,	a	qui	
la	ciutadania	de	la	Canonja	va	atorgar	la	responsabilitat	
del	 govern	 municipal,	 continuarem	 treballant	 amb	 la	
col·laboració	 dels	 altres	 grups	 polítics	 per	 millorar	 la	
qualitat	de	vida	de	la	gent	del	nostre	poble.

portaveusmunicipals
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FES-HO SABER
Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i 
qualsevol col.lectiu canongí que vulgui donar a 
conèixer les seves activitats només cal que ens 
enviï la informació a la següent adreça electrònica: 
pcultura@lacanonja.cat

Festa de Nadal de la Gent Gran
Presentació del Pessebre,
concert de la Coral i brindis
Dia: 19 de desembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Concert de Nadal
Cor Ciutat de Tarragona i d’Albert 
Guinovart al Piano
Dia: 18 de desembre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Església de Sant Sebastià
Organitza el Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart amb la col·laboració de la Parròquia de 
Sant Sebastià

Josep Romeu “La mirada infinita”
Concert de Nadal de la Biblioteca
Dia: 21 de desembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala Noble del Castell de Masricart
Organitza el Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart

Visita dels Patges Reials i 
recollida de cartes dirigides a Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient
Dia: 26 de desembre
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Castell de Masricart

Parc de Nadal
Dies: 27, 28, 29 i 30 de desembre
Hora: D’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 
de 5 a 7 de la tarda (el dia 30 obert únicament al 
matí)
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

Festa de Cap d’Any 
amb l’Orquestra Girasol
Dia: 31 de desembre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Sopar i Revetlla de Cap d’Any amb l’Orquestra 
Girasol
Preu sopar, ball i cotilló: 70€
Preu ball i cotilló: 25€
Preus especials pels infants
Venda de tiquets al Poliesportiu

Cavalcada de Reis
Dia: 5 de gener
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient a 
les 6 de la tarda davant de l’Ajuntament
Repartiment de regals durant tota la nit per les cases 
dels nens i nenes de la Canonja

Jornades de Rol
Dies: 7 i 8 de gener
Hora: de les 10 del matí a les 8 del vespre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Per més informació dirigiu-vos al Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ)
Organitza la Regidoria de Joventut

Exposició de bellesa canina
Dia: 15 de gener
Hora: A partir de les 10 del matí
Lloc: Avinguda de les Garrigues

Festa Major de Sant Sebastià
Dies: Del 19 al 29 de gener

Sebastival
Dia: 28 de gener 
Hora: de 6 de la tarda a 6 de la matinada
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Organitza la regidoria de Joventut

Yaya Poppins
Companyia “La Chicas de Oro”
Dia: 22 de gener
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí
Organitza la regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Inscripcions per participar a la 
Rua de Carnaval:
Dies: de dilluns a divendres, fins la setmana abans 
de Carnaval
Hora: de 4 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart

     LA LLAR DE JUBILATS TANCARÀ ELS SEGÜENTS DIES:
5 de desembre:	Pont
6 de desembre: Festiu,	La	Constitució
24 de desembre:	Vigília	de	Nadal.	Obert	fins	les	12	del	migdia
26 de desembre: Festiu,	Sant	Esteve
31 de desembre: vespre	de	Cap	d’Any.	Obert	fins	les	12	del	migdia
6 de gener:	Festiu,	Reis	2012
20 de gener:	Festiu,	Sant	Sebastià	2012

ELECCIONS CONGRÉS DE DIPUTATS 2011

i
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SOPAR I COTILLÓ:
Adult: 70 €
Infantil: 30 € 

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

EL COTILLÓ INCLOU:
-Bossa cotilló

-Una ampolla de cava
  per cada 4 tiquets

-Coca amb xocolata
  desfeta a la matinada

-Raïm de la sort
 

VENDA ANTICIPADA DEL 14 DE NOVEMBRE AL 29 DE DESEMBRE AL POLIESPORTIU

M E N Ú:
- Aperitiu.

- Amanida de llagostins amb salmó marinat.

- Timbal de vedella amb mousse
   de foie i salsa d’oporto.

- Pastís de xocolata amb
   coulis de fruites vermelles.

- Vi blanc ipsis flor i negre ipsis criança
   Cava Codorniu blanc de blancs

- Raïm de la sort, torrons i neules.

AJUNTAMENT DE LA CANONJA
REGIDORIA DE FESTES

O R G A N I T Z A :

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

ÚNICAMENT COTILLÓ:
Adult: 25 € (venda anticipada)

Adult: 30 € (el mateix dia)
Infantil: 6 €

REVETLLA DE
CAP D,ANY

LA CANONJA
2011.2012 

REVETLLA DE
CAP D,ANY

LA CANONJA
2011.2012 

AMB EL CARNET PIJ LA CANONJA
DESCOMPTE DE 5

BALL AMB L’ORQUESTRA GIRASOL
SOPAR - COTILLÓ

BALL AMB L’ORQUESTRA GIRASOL
SOPAR - COTILLÓ
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Vi Negre Raimat Clamor


