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serveis

OFICINES
Adreça: Plaça del Castell, 1
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: Plaça del Castell,1
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, amb 
cita prèvia al telèfon 977 543 489

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
ssocials@lacanonja.cat

-SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona)
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
siad@lacanonja.cat

-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: dimarts de 9 a 12 h 
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 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 15.30 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: El dijous de 9 a 12 h, cada dues setmanes
Concertar cita prèvia de dilluns a dijous de 9.30 a 12.30 h o al 
telèfon 977 546 100
Preu: 9 €

  Servei de Quiromassatge
Horari: Dilluns de 15 a 18.30 h
Preu: 10 €

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

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Telf. 977 549 480

Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom - La Platja ja que a 
l’estiu allarguen el recorregut.
Línia 11: Sector Nord - Colom
Línia 35: La Canonja – Bonavista – Colom
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial Tàrraco 
– Arrabassada (servei nocturn, funciona les nits de dijous, 
divendres, dissabtes i vigílies de festius).

Més informació a:  http://www.tinet.org/~emt/

-CASAL 
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.15 a 19.00h. Dimecres i 
divendres de 15.00 a 19.00h

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

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h i 
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la 
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes 
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a 
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dis-
sabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h
poliesportiu@lacanonja.cat

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

ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 556 067
Horari: de 15.30 a 19.00 h

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1
Telèfon: 977 545 308
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a 
divendres de 9.00 a 13.00h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA 
Horari habitual: De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
Divendres i dissabtes de 10 a 13 h.
En vacances escolars:  De dilluns a divendres de 9 del matí a les 
13 h. Dilluns de 4 a 8 de la tarda.
El mes d’agost està tancat per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres 
de 16.00 a19.00h.
joventut@lacanonja.cat

Serveis de l’Ajuntament Telèfons d’interès
977541540
977206358 
977529497
977551096 
977556678 
616433441
977546712

112
977545627
675786040 
977545090 
977546060 
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

Ampa de l’Escola La Canonja
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 La Canonja
Escola La Canonja 2:
Farmàcia Fuertes 
Farmàcia Òptica Miró 
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià 
Tanatori Municipal
Veterinari 

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

	 	

www.lacanonja.cat

La foto
històrica

 La font de la Raval ha estat durant molts 

anys el centre de la vida social del poble, espai de tro-

bada de mares amb la mainada, dones amb el cistell 

d’anar a comprar i jubilats que contemplaven com la 

quotidianitat passava per l’ombra del plataner.

Amb la seva remodelació, no es pretén altra cosa que 

ajudar a que aquest lloc segueixi essent un espai de 

relació, i el fanal de la font, l’esguard dels canongins, ja 

sigui raval amunt o raval avall, que tornen cap a casa.
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 El dia 17 de febrer de 2010, vaig comparèixer davant 
la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja.

En la meva intervenció, vaig intentar plasmar en deu minuts, 
que és el temps que teníem assignat cada compareixent, quasi 
cinquanta anys de la vida del nostre poble, els que van des de 
l’annexió a Tarragona, l’any 1965 a l’actual 2010, en que per fi 
veurem restituir al nostre poble la condició de municipi.

El poble que ara som no se sembla en res al poble que, aquell 
nefast any 1965, va perdre la seva municipalitat.  Era un poble en 
que la majoria de carrers estaven per asfaltar, algunes cases no 
tenien aigua corrent, la il·luminació dels carrers era molt pobre.  
No teníem bones infraestructures sanitàries, esportives, socials, ni 
pràcticament educatives, ja que la població començava a créixer 
i les existents quedaven obsoletes.  Hi havia moltes mancances, 
algunes de primera necessitat.

Les promeses fetes per les autoritats del moment sobre obres i 
millores a la Canonja, no van arribar mai. 

Avui en dia, gràcies a l’autogovern aconseguit amb l’EMD, i sobre 
tot gràcies al traspàs de competències negociat amb l’Ajuntament de Tarragona, el nostre poble no 
te res a envejar a la resta de municipis similars del Camp de Tarragona.  Aquí hem d’agrair també als 
organismes públics (Diputació de Tarragona, Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, etc.) que 
sempre ens han donat suport i ens han considerat a tots els efectes com un municipi més a efectes 
d’ajuts i subvencions.

Gràcies a això, hem dotat la Canonja d’uns equipaments culturals, socials i esportius de primer or-
dre, i en breu termini, disposarem també d’uns equipaments sanitaris dignes i suficients per atendre 
les necessitats de la nostra població.

En la intervenció davant la Comissió del Parlament, també vaig voler deixar constància de que tot 
el procés que ens ha conduït fins aquí el podem qualificar d’exemplar.  Sense personalismes ni con-
signes partidàries, tots amb una sola veu:  la Canonja POBLE.

I per això, per tal que aquest esperit unitari, de consens, de discussió interna de tots els temes, però 
unitat en el plantejament final, sigui visualitzada de forma clara i contundent, vaig proposar al Ple, 
i aquest va aprovar unànimement que des del dia 1 de gener de 2010, tots els regidors que confor-
men la Corporació de la Canonja tinguin responsabilitats de govern.  Sense oposició, tots al mateix 
vaixell, tots remant en la mateixa direcció.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Tots en el mateix vaixell
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Activitats del Patronat de Cultura
1.-  PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA AL PROGRAMA TU 
AJUDES DE CAIXA TARRAGONA amb el tema “La pis-
sarra digital a la classe una eina de descoberta”, per fer 
un pas més amb la integració de les eines informàtiques: 
volem substituir la pissarra tradicional de guix i esbo-
rrador per pissarres digitals connectades a un ordinador. 
Un recurs que proporciona un gran potencial educatiu, 
innovador i molt motivador per als nostres alumnes. 
Una finestra on entren a la classe les immenses possi-
bilitats educatives d’Internet. El nostre codi de votació 
és el 1066.

2.- RENOVACIÓ DELS ORDINADORS DE LES DUES 
AULES D’INFORMÀTICA.
Amb la col·laboració de l’AMPA del nostre centre s’han 
renovat els ordinadors de les dues aules, amb 13 ordina-
dors cadascuna d’elles. D’aquesta manera cada nen que 
va a l’aula té el seu ordinador. També amb l’actualitat 
totes les classes tenen un ordinador amb connexió a 
Internet.

3.- EL PROJECTE DE L’HORT ESCOLAR ECOLÒGIC tor-
na a funcionar. 
Des de la tornada de les vacances, l’escola ha tornat a 
engegar una nova edició de l’hort escolar, enguany amb 
la incorporació del compostatge. 
L’hort es realitza amb la col·laboració de tots els alumnes 
de cicle inicial i mitjà, que realitzen les tasques de neteja, 
plantació, rec,... i els de cicle superior que porten la expe-
riència de la planta de compostatge.
Esperem poder tornar a realitzar el cicle complet i fina-
litzar la experiència al mes de juny amb la venda dels 
nostres productes.

4.-  XV JORNADES CULTURALS. 
La setmana del 22 de març l’escola celebrarà les XV Jor-
nades culturals, enguany amb el títol “Tots som artistes” 
unes jornades on tota la escola trenca el seu horari ha-
bitual i es realitzen tallers, jocs, sortides i que finalitza-
ran el dia 26 amb l’actuació del grup Xip-Xap al pati de 
l’escola.

Escola La Canonja

Projectes i activitats
de l’Escola La Canonja

 El Patronat de Cultura del Castell de Masricart ha iniciat l’any amb la programació de dues obres de teatre: “Discul-
pin les molèsties” a càrrec de la companyia vallenca “La Torratxa” que es va representar el dia 31 de gener i “Penyora” a càrrec 
de “banda sonora”, el 28 de febrer.

Totes dues obres són musicals, la primera amb un to 
més de comèdia i la segona amb un caire més intimis-
ta i adreçat especialment al públic més jove. Ambdues 
representacions comptaren amb molt bona acollida 
del públic i tingueren lloc a l’Orfeó Canongí, en el 
marc del conveni que aquesta entitat té establert 
amb l’Ajuntament de la Canonja.

Per altra banda, durant tots els diumenges del mes de 
març, els nois i noies de la Canonja han gaudit un any 
més del “Cinema per un Euro” amb pel·lícules d’un 
important èxit comercial. Més de 400 entrades ve-
nudes confirmen la consolidació d’aquest programa.

També cal destacar la bona acollida que ha tingut el Programa d’Espectacles Infantils que consisteix en el patrocini d’aquest 
tipus d’acte a les entitats que en vulguin programar. De fet, amb motiu de la Festa Major, l’Orfeó Canongí va programar el 
cantant Rah-mon Roma i d’altres entitats s’han interessat per portar més espectacles infantils durant la primavera i comença-
ments d’estiu.

 El passat diumenge 14 de març, la Canonja va 
viure una jornada solidària amb el poble haitià. L’acte va ser 
organitzat per l’Equip de Pares i Mares de l’Agrupament Escolta 
i Guia Bisbe Borràs i l’Ajuntament de la Canonja. L’objectiu del 
dia era recollir una important quantitat de diners per aportar 

a les tasques de recons-
trucció d’Haití. 

La jornada estava pre-
parada per poder rea-
litzar diferents activitats 
per solidaritzar-se amb 
Haití. Així, els partici-
pants van poder gaudir 
d’una ruta ciclista, d’una 
ruta caminant, un sor-
teig de bicicletes i un 
vermut solidari.

Els primers ciclistes i caminadors es van concentrar davant del 
poliesportiu, d’on van sortir els dos recorreguts previstos. El 

circuit de bicicletes va 
transcórrer pels carrers 
i camins de la Canon-
ja. N’hi va haver un de 
més curt previst pels 
més petits i un altre de 
més llarg pels més ben 
preparats. L’altre circuit 
es va fer caminant i va 
dur als participants per 
la riera de la Boella fins 
al jaciment arqueo-
lògic. De tornada van 

passar pels magatzems de l’Ajuntament, sota el cementiri, per 
veure les restes arqueològiques que hi ha guardades. 

haestatNOTÍCIA

  
  

El Casal, solidari amb Haití

A la una del migdia tots els participants es van concentrar al 
jardí que hi ha darrere del Poliesportiu. Allà van poder gaudir 
d’un vermut solidari i mentrestant es van sortejar 3 bicicletes. 
L’acte es va acabar al voltant de les dues del migdia amb un èxit 
important d’assistència i col·laboració. Unes 450 persones van 
participar en la bicicletada i la caminada, i la recaptació que es 
va fer va ser de 2.700 euros. 

Des de l’Agrupament Bisbe Borràs i l’Ajuntament de la Canon-
ja s’agraeix a totes les persones que van participar en l’acte i 
aquelles que també van fer alguna donació. També donar les 
gràcies a totes les empreses i entitats que van col·laborar en 
l’acte: Agrobotiga La Canonja, Alberichs fotogràfs, Ambilim, 
Ambulàncies Vila-seca, Camaloon, Candidatura Tarragona 
2017, Capelege, Casal Juvenil, Clariant Iberica producción S.A., 

Coca Cola, Cooperativa Agrícola, Diexca, Electro-Gumar, Espe-

cialitats JB, Esports Mariné, Fundació en Xarxa, Grup Ciclista 

EMT, Guàrdia Urbana, JF Sport Gestió de Serveis Educatius, 

Joieria CEID, Llibreria Roig, McDonalds, Motor Club La Canonja, 

Ofsset, Patronat de Cultura de Castell de Masricart, Protecció 

Civil i Unió de Comerciants.

Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs i

Ajuntament de la Canonja

Crònica d’una diada solidària

Els nens i nenes del Casal, des del seisme que va pa-
tir Haití, han estat elaborant manualitats per poder 
vendre-les i recaptar diners per la causa. Durant la 
jornada solidària del passat 14 de març van posar a la 
venda tots els objectes creats, pins de nevera, baldu-
fes, titelles de dit, braçalets... i van aconseguir recollir 
112 euros per aportar a les tasques de reconstrucció 
del país.
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Participació canongina a la Trobada de Corals

OBRES DE REMODELACIÓ
DE LA RAVAL

Al mes de febrer vam obrir un nou període de preins-
cripcions (el segon de la nostra curta –però intensa- 
existència com a centre), després d’haver fet una jor-
nada de portes obertes per aquelles famílies que volien 
conéixer-nos i compartir amb nosaltres una estona de 
la nostra realitat diària.

El nou curs 2010-11 ens permetrà créixer: comptarem 
ja amb quatre aules: dues de P-3 i dues més de P-4. 
Ampliarem doncs, espais i il·lusions: al nostre equip do-
cent se li sumaran dos professionals més amb ganes de 
portar endavant el nostre projecte educatiu.

Com ja sabeu, continuarem oferint l’anglès des de P-3 i 
altres serveis com el d’assessorament de l’EAP, acollida 
matinal, menjador escolar i les activitats extraescolars 
que amb tant entusiasme organitza la nostra AMPA.

Des d’aquí, volem agrair la confiança que han dipositat 
en nosaltres aquestes cinquanta-tres famílies.

Escola La Canonja 2

 El passat dissabte 13 de març la Coral de 

l’Esperança, de la Gent Gran de la Canonja, va participar 

en la trobada de Corals de la Gent Gran a Torreforta.

En aquesta trobada van participar la Coral de la Llar de 

Jubilats de Torreforta, de Sant Pere i Sant Pau i la de la 

Canonja. Cada Coral va cantar un total de quatre cançons 

i com a cloenda de l’acte les tres Corals van cantar con-

juntament “el Rossinyol” i “l’Himne dels Jubilats”.

 L’Ajuntament ha procedit a la remodelació 

total de la Plaça Raval, amb paviment de granit.  S’ha 

modificat la posició de la font de la Raval, i se li ha 

fet un arranjament general, que inclou neteja i pintura, 

refent la base i conservant l’aigüera.

Pel que fa a l’enllumenat, s’han col·locat focus directa-

ment cap a l’arbre i “Leds” en  la zona de la font.

Així mateix, s’han col·locat contenidors soterrats de 

tres elements.

 La Challenge Ciclista ha tornat amb força després 
d’un any sense disputar-se, al igual que en anys anteriors 
aquesta XXIV edició s’ha realitzat en el clàssic format de tres 
curses repartides durant el mes de febrer. El resultat final va 
donar com a guanyador a Gabriel Hernández, ciclista caste-
llonenc del Club Ciclista Campió Llorens (Vila-real), que per 
damunt de tot va fer valer la regularitat en les tres curses, 
fet que el va portar al calaix més alt del pòdium. La segona 
posició va ser per Manel Cortina (Sedis) i en tercer lloc es va 
classificar Daniel Márquez també del CC Campió Llorens.

La Challenge reprenia l’activitat el passat 13 de febrer amb 
el Trofeu Sant Sebastià, 74 quilòmetres totalment plans amb 
Picamoixons com a punt més alt. Un total de 126 ciclistes prenien la sortida en una jornada marcada pel fred, destacar una 
primera escapada de 6 corredors que van ser ràpidament neutralitzats pel gruix del gran grup. La segona es produia a l’altura de 
El Morell i de nou 6 corredors van ser protagonistes, aquest cop però, els escapats van posar la directa i van aconseguir suficient 
avantatge per mantenir-se, però a 5 quilòmetres de meta, el jove Víctor Iturat (CC CJAM) va llançar un atac que va conservar fins 
arribar en solitari a meta, a 34 segons entrava la resta de l’escapada i a 50 segons ho feia el gran grup. D’aquesta forma Iturat 
es convertia amb el primer líder de la Challenge.

La segona prova tenia lloc el dissabte 20 de febrer, 85,5 quilòmetres amb el Coll de La Batalla (3ª categoria) com a dificultat 
orogràfica. 137 ciclistes sortien des de la rambla Les Garrigues, després de nombrosos atacs neutralitzats pel grup principal va 
produir-se una fuga de 5 corredors al pas per Vilaplana que, amb relleus constants i precisos van aconseguir mantenir una 
lleugeríssima diferència que va ser suficient per disputar-se l’etapa a l’esprint. El més ràpid va ser Gabriel Hernández (CC Campió 
Llorens) seguit de Jonathan Genthon i Jordi Cervantes, tots dos corredors del CC CJAM, a 20 segons entrava el gran grup encap-
çalat per Jordi Soler (Inverse-Lleida). La general seguia encapçalada per Víctor Iturat amb només 27 segons de diferència sobre 
un Gabriel Hernández que ja mostrava signes de lluita.

La tercera i última cursa d’aquesta edició es disputava el dissabte 27 de febrer, l’actual líder de la Challenge Víctor Iturat, no 
prenia la sortida degut a una caiguda en la cursa social de Mont-roig que li va provocar una fractura de clavícula, així doncs, 
Gabriel Hernández ja era líder provisional de la prova. 

Un dia plujós, emboirat i fred donava la benvinguda als 75 
ciclistes que es van atrevir a sortir en una jornada de 87 quilò-
metres en la que es pujava el Coll de la Teixeta (2ª. Categoria). 
El protagonista del dia va ser Francesc Carnicer (Massi), el ci-
clista de la Selva del Camp va escapar-se només sortir acon-
seguint una diferència de més de 2 minuts que va mantenir 
inclús en l’ascenció a La Teixeta. El perillós descens amb aigua 
i boira va fer que Carnicer perdés avantatge amb un grup de 
8 unitats que s’havia format pujant el coll. Tots ells es van 
presentar a meta i un cop més Gabriel Hernández va ser el més 
ràpid en l’esprint per davant de Carles Verona (Cajamar) i Raul 
Cruz (Telekom-Skoda).
A més de la classificació general, Gabriel Hernández també es va endur la classificació de la regularitat, la muntanya va ser 
per Javier Puit (CC CJAM) i el millor equip de la Challenge va recaure al CC Campió Llorens seguit del CC CJAM de Santa Oliva.

Club Ciclista La Canonja

haestatNOTÍCIAnúm 18

Gabriel Hernández guanya la Challenge Ciclista L’Escola La Canonja 2 creix
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 La recentment creada Comissió de Carnaval ha organitzat amb la Regidoria 

de Festes el Carnaval d’enguany amb un important èxit de participació i de qualitat tant 

de les disfresses com dels ornaments de les carrosses.

L’arribada del Carnestoltes Michael Jackson i el seu pregó van inaugurar de manera 

extraoficial el balcó de l’Ajuntament recentment remodelat, però, com cada any, el plat 

fort de tots els actes de Carnaval va tenir lloc el dia 14 amb la Rua de Carnaval, que 

cada any compta amb més participació. De fet, va ser una diada rodona pe a la carrossa 

de Sant Valentí a càrrec de la colla Picarols, guanyadora del concurs de disfresses en la 

seva categoria. 

De les diferents comparses, la guanyadora fou la de la penya Los Locos amb el motiu 

“La gran payasada”, una disfressa que els membres del jurat van voler destacar per la 

seva vistositat. 

El dimarts 16, es va enterrar Sa Majestat Carnestoltes que segons va deixar escrit en el 

seu testament, te intenció de visitar-nos l’any vinent per a major disbauxa de canongins 

i canongines.

Carnaval 2010

actualitat

1r premi de parelles   Globus aerostàtic
2n premi de parelles   Bob esponja i Patricio

1r premi de grups de 3 a 9 persones Centauros
2n premi de grups de 3 a 9 persones Comandament wii
3r premi de grups de 3 a 9 persones La boda del siglo

1r premi de grups   Gran payasada (los locos)
2n premi de grups   Pirates (coctelera)
3r premi de grups   Lluvia de estrellas (colla estil)

1r premi de carrosses   Sant Valentí del futur (Picarols)
2n premi de carrosses   Dracs (Orfeó)
3r premi de carrosses   Fantasia piratas (pessigolla)
4rt premi de carrosses   Marquesos sector nord

PREMIS DE CONCURS DE CARNAVAL 2010
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actualitat

 Un any més, la Festa Major d’hivern ha passat per la Canonja amb diferents activitats, algunes 

d’elles, esperades ja de cada any com l’exhibició canina o el modelisme Naval que esdevenen un punt de tro-

bada per aficionats a aquestes dues activitats. D’altres actes, gaudeixen d’una llarga tradició com el concert i 

ball de Festa Major, les sardanes o el cros esportiu de Sant 

Sebastià que té lloc a la plaça Ernest Lluch.

Per part de la regidoria, enguany, es vol destacar 

l’espectacle “Ven al Paralelo” que va gaudir d’una molt 

bona acollida i de fet, va traslladar a totes les perso-

nes assistents al cabaret més emblemàtic de Barcelona 

amb llums, focs, rialles i plomes incloses. Tot això sense 

moure’s de la Canonja, com aquell que diu un luxe.

núm 18

El  Paral.lel triomfa a la Canonja

 El Punt d’Informació Juvenil va coordinar per primer cop la participació d’un grup de 17 joves al 

Carnaval de la Canonja. Entre tots van decidir tant la disfressa com la música, el resultat final va ser un for-

miguer amb tots els personatges: formigues obreres, guardianes i reina. Tot i no guanyar cap premi l’esforç 

es va veure compensat amb la il·lusió dels joves, la gresca i les ganes de passar-ho bé.

La joventut s’apunta al carnaval PREPARANT LA FESTA

	 La	regidoria	de	Festes	té	pocs	moments	a	

l’any	per	fer	un	recés	i	passar	revista	amb	una	certa	

tranquil·litat	als	diferents	actes	que	organitza	amb	

l’ajut	sempre	de	la	resta	de	regidories	del	consistori	

i	de	diferents	entitats	i	particulars.

Potser	ara,	passat	el	Carnaval,	és	un	d’aquests	mo-

ments,	i,	com	la	resta	de	regidories,	aquesta	també	

vol	preparar-se	per	a	l’arribada	de	la	municipalitat.

Volem	 fer-ho	 amb	 una	 festa	 més	 participativa	 i,	

que	sense	oblidar	les	tradicions	o	fins	i	tot	mirant	

de	recuperar-ne	alguna	com	ja	es	va	fer	l’estiu	pas-

sat	amb	els	tocs	de	gralla.	Aquesta	mirada	a	la	tra-

dició,	però	no	ha	d’estar	renyida	amb	una	voluntat	

decidida	de	mirar	cap	al	futur	i	a	la	modernitat,	in-

corporant	les	noves	tecnologies	en	el	procés	festiu.

Per	 tal	 que	 aquesta	 transformació	 sigui	 possible,	

és	 necessària	 la	 participació	 de	 tothom,	 i	 el	 pri-

mer	que	us	volem	demanar	és	que	ens	feu	arribar	

programes	 de	 festes	 de	 la	 Canonja	 antics,	 Podeu	

portar	el	material	al	Castell	de	Masricart.	Si	porteu	

l’original,	 farem	 una	 fotocòpia	 i	 us	 podeu	 endur	

l’original	en	el	mateix	moment.	També	podeu	fer-

ho	amb	format	digital	al	correu	electrònic	pcultu-

ra@lacanonja.cat	i	si	teniu	algun	dubte,	truqueu	a	

les	tardes	al	telèfon	977545308.	

Us	agraeixo	a	l’avançada	la	vostra	col·laboració.

Francisco	Domínguez	Sánchez

Regidor	de	Festes

ESCUDELLA DE PLAT I CULLERA
	 El dia 24 de gener, al poliesportiu municipal, 

i dins dels actes de la Festa Major, més de 400 persones  

van poder degustar l’escudella popular que enguany 

van organitzar conjuntament la Unió de Comerciants 

i l’Ajuntament de la Canonja.  El nombrós públic assis-

tent va quedar molt satisfet valorant positivament la 

novetat d’aquesta edició que consistia en que el plat 

fos de ceràmica i la cullera d’acer.

Abans de començar a dinar el regidor Francesc Roca va 

donar el relleu a la nova regidora de Promoció Econò-

mica Margarita Lara.
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 Comença  una etapa de canvis a la Canonja. 
Aquest any 2010 passarà a la història, a la nostra història, 
com un any important: el de la segregació. Però són mol-
tes més les coses que per cadascun de nosaltres marcaran 
un abans i un després.

Com a nova regidora de Comunicació Social espero es-
tar a l’alçada i continuar la tasca feta fins ara. Comptant 
sempre amb l’ajuda de tots els companys de consistori i 
del personal del Patronat de Cultura i de l’Ajuntament en 
general, amb qui treballem dia a dia per tirar endavant les 
tasques dins de cada àrea de govern.

Aquest butlletí ha de ser un mitjà de contacte entre 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes del nostre poble, tots hem 
de participar en la vida cultural, social, esportiva i en tots 
els àmbits que ajuden a que tots els canongins i canongi-
nes gaudeixin de viure i conviure a la Canonja. És per això 
que s’intenta que hi quedin reflectits tots els actes que 
s’han fet i es faran al nostre poble durant el període de 
temps que va des d’un butlletí al següent.  

S’establirà una periodicitat que serà la següent: abril, 
juny, agost i desembre, intentant d’aquesta manera co-
brir tot l’any per tal que tothom estigui informat i tingui 
al seu abast tot allò que cal saber dels serveis i de les 
activitats que realitzem des de l’Ajuntament i des de les 
entitats vinculades a la Canonja.

Ens agradaria establir una relació i complicitat amb el 
ciutadà/na per tal que pugui dir la seva, perquè volem 
fer una revista que arribi a tothom i que tothom esperi 
el proper número. 
Que engresqui a tots i totes a participar en els actes i 
activitats que  es fan i es faran al nostre poble.

Des d’aquesta regidoria ens agradaria que les persones 
ens puguin donar la seva opinió, ens donin idees, vulguin 
participar i per aquest apropament tenim una eina: la 
pàgina web www.lacanonja.cat, on podreu donar-nos la 
vostra opinió i posar-vos en contacte en diferents apar-
tats com són: 

−L’apartat Participa!!: on hi trobareu enquestes que 
s’aniran canviant i en podreu consultar la participa-
ció i els resultats i un apartat de suggeriments sobre 
la web on hi podeu donar la vostra opinió sobre la 
pàgina.
−La secció de Joventut amb l’apartat de Pluja d’Idees 
i la de la Biblioteca, on podeu sol·licitar el carnet on-
line, prorrogar llibres, etc.

Cal que tots i totes fem nostres aquestes propostes, 
aquestes eines i aquestes vies de comunicació per tal 
que de cada dia fem una Canonja més participativa i més 
plural.
Cal que entre tots fem més poble, més CANONJA. 

Cori Roca Vila
Comunicació social i Participació ciutadana

actualitat
OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ

DE LA CASA CONSISTORIAL
 El passat mes de març de 2010 van finalitzar les obres d’ampliació i remodelació de la Casa Consistorial.

Un cop FECSA tramiti el subministrament de l’ampliació de potència sol·licitada i es disposi del mobiliari, 

s’organitzarà un dia de portes obertes per tal que els ciutadans puguin visitar les noves instal·lacions, pensades 

per dotar l’edifici de l’espai i la funcionalitat necessaris per la nova etapa que començarà amb la recuperació de 

la municipalitat.

La Casa Consistorial va ser construïda l’any 1883 i únicament havia sigut parcialment remodelat el seu interior 

l’any 1984, poc després de ser constituïda l’Entitat Local Menor de la Canonja.  Amb aquesta obra actual, l’edifici 

s’ha ampliat i adaptat a les necessitats actuals, conservant, no obstant, l’esperit de l’edifici històric.

Durant les últimes setmanes s’han dut a terme els últims treballs d’acondicionament de la façana de la seu con-

sistorial, a la qual tot i que s’ha conservat l’estructura i disseny originals, s’han introduït millores com per exemple 

la col·locació, al cos superior de l’edifici principal, d’un rellotge clàssic, model Patro, de la casa RIFER-ROCAFER, 

una empresa dedicada a la fabricació, restauració i electrificació de campanes i rellotges monumentals. 

UN NOU REPTE
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NOVA COMPOSICIÓ 
DEL CONSISTORI Sr. Roc Muñoz Martínez.

Alcaldia, Àrea d’Urbanisme i
Àrea Relacions Institucionals.

Sr. Juan Antonio Ruiz Gila Àrea. 
de Joventut i Àrea de Relacions 
ciutadanes.

Sra. Mila Carreté Grogués.
Àrea d’Ensenyament.

Sr. Francisco Domínguez Sánchez.
Àrea de Serveis públics,
Àrea de Festes.

Sra. Francisca Márquez Sola.
Àrea d’Acció social i ciutadania, 
Àrea de Salut.

Sr. Francesc Roca Gutierrez.
Àrea de Cultura.

Sra. Francisca Orellana Ruiz.
Àrea de Governació,
Àrea de Medi ambient.

Sr. Antonio M. Reyes Padrón.
 Àrea d’Esports.

Sra. Misericòrdia Roca Vila
Àrea de Comunicació social,
Àrea de Participació ciutadana.

Sra. Margarita Lara Castillo
Àrea d’Hisenda,
Àrea de Promoció econòmica.

Sr. Jacinto Moreno Macias
Àrea de Seguretat ciutadana,
Àrea de Protecció Civil.



pàg .10

 Quan arriben les vacances escolars comença 
l’oferta d’activitats d’estiu. Una vegada més, l’Ajuntament 
de la Canonja organitza el Casal d’Estiu, adreçat a nens i 
nenes del poble, que enguany s’iniciarà el dia 28 de juny.

En el Casal d’Estiu s’hi realitzen moltes activitats, com 
per exemple jocs esportius, ludoteca, teatre, dansa, gim-
canes, piscina, excursions, cançons, esmorzars saludables, 
expressió corporal i jocs populars. A més a més, cada 
divendres, coincidint amb el tancament de la setmana, 
s’organitzaran activitats especials adreçades als infants, 
a les seves famílies i al poble en general, com el castell de 
fang, gimcanes, la peonada aigualida i altres sorpreses.

Finalment, l’activitat de cloenda, com cada any, serà “el 
Casal a la nit” una festa que començarà a la tarda i que 
s’allargarà fins arribada la mitjanit amb jocs, actuacions 
dels participants, sopar, projecció de les fotos del casal i 
discoteca. 

Les inscripcions es faran durant el mes de maig.

 Com cada any, al llarg d’unes setmanes de pri-
mavera, se celebren els Espais Culturals de la Gent Gran de-
dicats a diferents temàtiques i organitzats per la Regidoria 
d’Acció Social. En aquesta edició 2010, no s’ha volgut deixar 
passar l’oportunitat de celebrar, conjuntament amb molts 
altres pobles i ciutats, el centenari del naixement de Miguel 
Hernández, poeta i gran lluitador per la llibertat, per la jus-
tícia i pel compromís social.

Enguany, en el marc dels Espais Culturals, es realitzaran xe-
rrades informatives, tallers, balls, sortides culturals, exposi-
cions, entre altres activitats, els dilluns 24 i 31 de maig, 7, 
14 i 21 de juny i el dimarts 15 de juny.

 El divendres 9 d’abril, a les 9 del vespre tindrà lloc a l’església de Sant Sebastià i organitzat pel Patronat de 

Cultura del Castell de Masricart un concert dels més esperats de tota la temporada musical de les nostres contrades.

La formació de 28 músics omplirà l’església de Sant Sebastià amb les notes dels compositors Eduard Toldrà i Wolfgang 

Amadeus Mozart. Actuarà com a convidada d’excepció la soprano Marta Mathéu que interpretarà sis cançons per a 

soprano i orquestra d’Eduard Toldrà.

Per arrodonir el concert, Xavier Gra-

set, actuarà com a rapsode.

Tot i la vàlua musical d’aquest esde-

veniment, cal dir que ha estat pen-

sat per atraure un públic extens cap 

a la música clàssica.

L’entrada serà gratuïta i des del Pa-

tronat de Cultura es vol agrair es-

pecialment la col·laboració de la pa-

rròquia de Sant Sebastià per tal de 

fer possible aquest esdeveniment.

El torneig de Futbol 
Base fa 30 anys

L’Orquestra Camera Musicae i
Marta Mathéu a la Canonja

serànotícia

 Per Setmana Santa, del dimecres 31 de 

març al diumenge 4 d’abril, l’Escola de Futbol Base 

Sant Sebastià de la Canonja organitza el ja tradi-

cional torneig. Enguany és la trentena edició i la 

competició comptarà amb la presència del Real Va-

lladolid, el Júpiter de Barcelona i el club valencià los 

Imposibles Levante, a més a més d’altres clubs de la 

demarcació. 

Espais Culturals en honor a la poesia i a la lluita social de    
Miguel Hernández

TUS CARTAS SON UN VINO
A mi gran Josefina adorada

Tus cartas son un vino 
que me trastorna y son 

el único alimento para mi corazón.

Desde que estoy ausente 
no sé sino soñar,

igual que el mar tu cuerpo, 
amargo igual que el mar.

Tus cartas apaciento 
metido en un rincón 
y por redil y hierba 
les doy mi corazón.

Aunque bajo la tierra 
mi amante cuerpo esté, 

escríbeme, paloma, 
que yo te escribiré.

Cuando me falte sangre 
con zumo de clavel, 

y encima de mis huesos 
de amor cuando papel.

Miguel Hernández

 
 

 
 
 
 

 
presenta 

 
 

L’OCM convida Marta Mathéu 
 
 

Marta Mathéu, soprano solista 
Xavier Graset, rapsode 

 
Tomàs Grau, director 

 
 

Divendres 9 d’abril de 2010, 21.00h 
Església de Sant Sebastià 

La Canonja 

El Casal ja pensa
en l’estiu
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 Diumenge 25 d’abril, a les 7 de la tarda, 

a la sala noble del Castell de Masricart tindrà lloc 

la presentació del llibre disc Lluna blava, fruit de la 

col·laboració de Francesc Valls-Calçada, Xavier Pié i 

Richard White.

L’essència de Lluna blava són les magnífiques compo-

sicions en què el saxo soprano sintonitza de ple amb 

els poemes i les il·lustracions —amb la metàfora del 

viatge a la lluna— evoquen el periple de l’existència. 

Cadascú hi posa la seva part, però la missió lunar és 

compartida per un sol equip: música, paraula i imat-

ge formen part d’una sola voluntat creativa indes-

triable. Lluna blava vol reivindicar l’astre nocturn per 

fer les paus amb nosaltres mateixos i propiciar que la 

lluna sigui —tant de bo— com un bàlsam que ens re-

conciliï amb l’essència del que som dins de l’eternitat 

i de l’univers infinit. La petita bellesa d’una papallona 

o el discret plaer d’una tassa de cafè amb llet dins de 

la immensitat del cosmos, la inquietud del pas del 

temps i les emocions també mereixen la revolució de 

la paraula, de la imatge i de la música.

  El cor Esperança, la coral de la Gent Gran, està preparant el tradicional concert de Primavera pel dia 23 

d’abril, a dos quarts de sis de la tarda, a la plaça de Catalunya. El cor ens oferirà una selecció de cançons populars 

catalanes i folklòriques per celebrar tots junts la festivitat de Sant Jordi i de l’arribada del bon temps amb la pri-

mavera. Alguns components de la coral aprofitaran per fer-nos una demostració de ball a ritme de sardanes. 

Aquesta coral forma part de les activitats or-

ganitzades per la regidoria d’acció Social del 

l’Ajuntament de la Canonja. Aquest servei està 

obert a tota la gent gran, jubilats i pensionistes 

del poble i dóna, a través del cant, un espai de 

trobada i compartiment d’experiències i vivèn-

cies. Actualment la coral està formada per 35 

cantaires, que es troben tots els dilluns al centre 

cívic de sis de la tarda a dos quarts de vuit del 

vespre, durant els mesos compresos entre oc-

tubre i maig, per tal de practicar les cançons i 

realitzar exercicis vocals tots plegats. A banda 

dels assajos setmanals, el grup participa en diferents actuacions a la Llar Municipal i en altres espais. El trimestre 

passat, per exemple, van cantar a la trobada benèfica de Lourdes. 

A més a més, alguns components del grup han tingut la iniciativa d’organitzar el Grup de Sardanes de la Llar de 

Jubilats. Aquest taller, dirigit per Remei Caralt, conta amb una vintena de sardanistes que es reuneixen tots els 

5 anys d’Impossible

Concert de Sant Jordi del cor l’Esperança

La biblioteca de
la Canonja celebra

Sant Jordi amb música

serànotícia

 La màgia torna a visitar la Canonja amb un 
programa molt suggeridor i amb mags de renom interna-
cional.

Una de les característiques del Festival de Màgia Impossi-
ble és que cada any presenta novetats que el fan diferent 
de l’any anterior. La proposta d’enguany és molt llamine-
ra i s’enceta el divendres amb una gala internacional de 
màgia i continua amb el Show del Màgic Andreu.

A aquests dos espectacles de primer ordre s’hi afegeixen 
d’altres de no menys categoria que van des de tallers fins 
a titelles passant per màgia de prop i cercaviles. 

Finalment, per a celebrar aquest cinquè aniversari, s’ha 
pensat fer un berenar molt especial on totes les persones 

assistents a l’espectacle de titelles del diumenge podran 
degustar un pastís en forma de vareta màgica (com no 
podria ser d’altra manera tractant-se de l’Impossible).

dilluns de cinc a tres quarts de sis de la tarda. Aquest 

grup de dansa realitza demostracions en diferents 

concerts i esdeveniments del casal. 



pàg .12

L’Ajuntament de la Canonja incrementa
el seu pressupost pel 2010

	 Amb l’unanimitat dels grups municipals, PSC, CiU PP, en el ple ex-
traordinari del desembre passat de l’Ajuntament de la Canonja, va ser aprovat 
el pressupost municipal per l’exercici  2010.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament, inclòs el Patronat de Cultura, suma 
un total de 5.374.160 euros. Es tracta d’un pressupost realista, equilibrat i am-
biciós pel que fa a les inversions.

En l’apartat de nous ingressos cal destacar les aportacions de la Unió Europea a 
través del fons FEDER amb 200.000 euros, Arquitectura i Paisatge amb 130.000 
euros i de la Diputació de Tarragona amb 50.000 euros. Aquestes aportacions 
faran possible l’ampliació del Castell de Masricart valorada en 600.000 euros.

El pressupost del Patronat de Cultura del Castell de Masricart s’incrementa en 
el 13,73 %.

enbloc

Dolores Bermúdez Gallego

	 L’Ajuntament	de	la	Canonja	incrementa	el	seu	
pressupost	pel	2010	amb	un	14,2	%	i	millora	el	nivell	
de	les	inversions,	sense	augmentar	pràcticament	els	
impostos	dels	ciutadans.

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS

RESUM D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
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	 	 	 	 	 Quines	 activitats	 estás	 realitzant	
actualment	a	la	Llar	Municipal	de	Jubilats	i	Pen-
sionistes?	
Teatro, gimnasia, petanca, manualidades (pintura), 
coral, senderismo, ludoteca.

N’has	 realitzat	alguna	més	o	en	 tens	en	ment	
alguna	altra?	
Si he estado haciendo también escuela de adultos, 
pero ahora mismo no tengo más tiempo disponible 
para hacer más actividades. 
 
Què	hi	trobes	en	aquestes	activitats?	
Tengo muy buenas amistades y compañeras con las 
cuales comparto muy buenos ratos.

Què	hi	has	après?
Todas las actividades me aportan algo con lo cual me 
ayuda en el dia a dia a aprender y a estar animada.

Què	has	ensenyat	tu?
A compartir y a llevarnos bien.

																					Quines	activitats	estás	realitzant	
actualment	a	la	Llar	Municipal	de	Jubilats	i	Pen-
sionistes?	
Teatro, manualidades (pintura), petanca, gimnasia y 
ludoteca. 

N’has	realitzat	alguna	més	o	en	tens	
en	ment	alguna	altra?	
Hemos hecho algunas celebraciones de 
carnaval, echo en falta caminar pero ya 
las fuerzas no me siguen y debo hacer 
otra clase de actividades más pausadas.
 
Què	 hi	 trobes	 en	 aquestes	 activi-
tats?	
Estoy contenta porque me distraigo, me 
agrada y estoy muy a gusto.

Què	hi	has	après?
He aprendido a estar en grupo, compa-
ñerismo y a compartir momentos muy 
agradables con todas mis compañeras.

	 				Què	has	ensenyat	tu?
	 						A colaborar en cualquier momento, a   
     distraerme con mis compañeras, etc...

Carmen Molina López
Quant	temps	fa	que	hi	participes?
Llevo más de 14 años en la Llar de Jubilats de la 
Canonja.

Per	què	creus	que	és	necessari	que	la	gent	gran	
realitzi	aquestes	activitats?	
Es bueno salir y distraerse, para no agobiarse.

Has	notat	algun	canvi	a	la	teva	vida	des	de	que	
participes	en	aquestes	activitats?
Si en mi humor, es mucho más abierto. 

Per	què	et	vas	animar	a	venir?
Tomamos una decisión entre mis hermanas y yo, 
fue una de las decisiones más acertadas.

Animaries	a	altres	persones	grans	a	participar?	
Yo siempre animo a todas las personas que conoz-
co a venir al centro a compartir buenos ratos.

Me llamo Carmen Molina López, nací en Úbeda, provincia 
de Jaén, tal dia 21 de noviembre de 1925, soy viuda, tengo 
2 hijos, 4 nietos y una biznieta. Llevo 60 años en Cataluña 
de los cuales 53 años los he vivido en la Canonja. 	 	

Me llamo Dolores Bermúdez Gallego, Lola. Nací en Villanueva del 
Arzobispo provincia de Jaén. Soy del 1940, así que voy a cumplir 

70 añitos, estoy casada y tengo 4 hijos, 4 nietos y una más que 
viene en camino. Llevo 46 años viviendo en la Canonja. 

Quant	temps	fa	que	hi	participes?
Hace 6 años que participo, desde el 2004.

Per	què	creus	que	és	necessari	que	la	
gent	gran	realitzi	aquestes	activitats?	
Para estar en forma, tener la mente des-
pejada, estar bien mental y físicamente.

Has	notat	algun	canvi	en	la	teva	vida	
desde	que	participes	 en	aquestes	ac-
tivitats?	
Desde luego, me encuentro mejor, con 
más ánimo para todo. Lo pasamos muy 
bien y reímos mucho, sobre todo en la ac-
tividad de teatro, es divertidísima.

Per	què	et	vas	animar	a	venir?
Mi nuera Vicki fue la precursora para que 
yo me apuntara al centre a hacer actividades. 
Estoy feliz y muy contenta de haber tomado 
esta decisión.

Animaries	a	altres	persones	grans	a	participar?	
Por supuesto, a todas las personas conocidas siem-
pre las animo a venir y compartir nuestro bienestar.

Dolores Bermúdez Gallego
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	 Todas las drogas afectan a la salud de las perso-
nas y su desarrollo personal. Sin embargo, este dato se po-
tencia aun más en el caso de los jóvenes, puesto que cada 
vez que se recurre a las drogas como muleta para disfrutar 
de la vida o enfrentarse a sus exigencias, se está limitando 
la oportunidad de demostrar y desarrollar los recursos y las 
capacidades propias. 
El consumo de drogas induce, por otra parte, a comporta-
mientos “descontrolados” que se llevan a cabo bajo los efec-
tos de las drogas, conductas, en muchos casos, en las que no 
se miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se está 
haciendo.
Un riesgo de las drogas, quizás el más importante, es su capa-
cidad de crear dependencia. Todas las drogas presentan esta 

característica. Si bien es cierto que la facilidad para que se 
cree una adicción depende de muchos factores, también lo es 
que no hay ninguna persona tan segura que pueda afirmar 
que controla plenamente los riesgos de hacerse dependiente. 
Además, muchas de las drogas que se encuentran en el mer-
cado ilegal están con frecuencia sometidas a procesos de 
adulteración. En estos casos, el posible consumidor no sabe 
que es lo que está tomando y, por lo tanto, se sitúa ante unos 
imprevisibles riesgos añadidos. 
Para determinar que efectos puede producir las drogas hay 
que considerar, en primer lugar, cuales son sus principios 
activos. 
La composición y riqueza del producto (cantidad de principio 
activo, presencia de adulterantes). Las características fisioló-
gicas del consumidor (edad, sexo, complexión física, estado 
del organismo en el momento de tomar las drogas, etc.). La 
personalidad del consumidor. Las expectativas del consumo 
(lo que le ha dicho que produce y, que por lo tanto, espera 
conseguir al tomarla). Las experiencias previas con la droga 
en cuestión. La frecuencia del uso. El ambiente en que se 
toma (espacio físico, personas con las que se consume, etc.) 

¿Todas	las	drogas	entrañan	riesgos?	
Todas dañan la salud y, si se toman con frecuencia, algunas 
pueden provocar daños irreparables, biológicos o psicológi-
cos.
Muchas veces las drogas se ingieren mezcladas unas con 
otras, por ejemplo, porros y alcohol, éxtasis y alcohol, can-

nabis y cocaína, etc; sometiendo, de esta forma, el sistema 
nervioso a sacudidas contradictorias o multiplicando los 
efectos de ambas sustancias. En estos casos, los riesgos que 
se asumen son mucho más imprevisibles. 
El hecho de tomar algunas drogas se asocia normalmente 
a alguna determinada actividad como, poder ligar estando 
drogado, bailar puesto de éxtasis, escuchar música emporra-
dos, solucionar los conflictos colocándose, salir y divertirse 
con drogas, etc. De ésta manera la mayoría de las veces de 
forma inconsciente se va fomentando un hábito de conducta 
en el que la droga se va incorporando a la vida cotidiana. 
Al cabo de un tiempo ya no se sabe ligar, bailar, solucionar 
los problemas, salir y divertirse sin drogas. Ha aparecido la 
dependencia, psicológica o emocional.
 
¿Por	qué	la	gente	toma	drogas?
Es difícil responder ya que cada persona es diferente y, por 
consiguiente, cada una persigue algo distinto cuando toma 
drogas: experimentar algo nuevo, animarse y divertirse, olvi-
dar problemas, superar la angustia o la tristeza, relacionarse 
mejor con los demás, etc. 
Es importante fomentar el interés, el compromiso y la soli-
daridad con los problemas de nuestro entorno y de la comu-
nidad en la que vivimos. La participación social es clave para 
buscar soluciones entre todos a los problemas de nuestro 
tiempo y caminar hacia una sociedad menos conflictiva, más 
comunicativa, menos estresante, más solidaria, en definitiva 
menos necesitada de drogas.

 Medi ambient i preocupació, aquestes dues pa-
raules normalment van una darrera l’altra degut a les con-
tinues notícies de greuges que es fan contra el medi natural 
que, sens dubte, és el planeta en el que vivim. Ara farà unes 
tres setmanes que des de la Regidoria de Medi Ambient, 
aquest consistori va posar en servei un seguit de bateries de 
contenidors soterrats de recollida selectiva. Una gran inversió 
per facilitar i al mateix temps tenir el poble net, tant d’olor 
com d’escombraries escampades. Evidentment, tot això ha 
anat acompanyat des de fa temps d’una sensibilització per 

part de l’Ajuntament i de la mateixa Regidora Paqui Orellana. 
La mateixa ha estat molt productiva i profitosa, però es clar 
tota aquesta campanya té l’objectiu que cadascun de nosal-
tres fem el petit esforç de reciclar llençant en cada conte-
nidor el que correspongui, evidentment sense deixar bosses 
d’escombraries per fora i dipositant-les al seu lloc. 

En breu quedarà operativa la bateria que està aL Raval i que 
donarà servei a la zona de l’Ajuntament i Raval. També s’han 
adoptat mesures correctives pels qui no facin cas dels horaris 
i llocs per llençar les deixalles, ja què aquesta postura incívica 
és la que volem eradicar amb les màximes facilitats a l’hora 
de llençar-les.

Fa un temps es va iniciar la campanya per la correcció de 
l’hàbit de no recollir els excrements dels gossos al Poble, i 
el primer va ser ficar uns petits contenidors amb dispensa-
dors de bosses per recollir-les, doncs encara es troben alguns 
excrements en llocs de vianants, això també serà sancionat, 
creiem que posant totes les mesures adequades a més dels 
pipi cans, que s’han instal·lat als diferents parcs perquè els 
animals facin les seves necessitats sense embrutar els ma-
teixos, no hi ha excusa per no fer-ho, a més és un bé per 

tothom i una actitud incívica per part dels que no ho fan.

Totes aquestes mesures i arrenjaments que s’han fet per tot 
el poble vol ser acompanyat d’espais naturals com són els 
parcs perfectes per ser utilitzats i al mateix temps respectats 
per tothom. En breu quedarà en servei el nou parc de “ca 
forgues”, un parc ampli amb diferents zones de jocs per pe-
tits i no tant petits, així com informació de diferents plantes 
aromàtiques mitjançant panells informatius i una plantació 
d’arbres que junt amb altres entitats es varen fer el seu dia. 
Així doncs, creiem, des del grup municipal socialista, que 
aquest és el camí que tots hem de seguir per cuidar i en el 
possible retornar al nostre entorn el seu estat natural.

Només ens cal animar a la gent a fer servir els espais oberts 
com és aquest parc nou i a conservar-lo al mateix temps, 
ja què d’aquesta última mesura dependrà que el trobem en 
bones condicions i perfecte estat. Recordar també que des 
del S.O.C. (Servei d’ocupació de Catalunya) van aprovar 4 
persones del poble per treballar durant sis mesos en parcs 
i jardins, potser per això trobem en millors condicions si cal 
els mateixos, un esforç que entre tots dia rere dia veurem 
millorat al nostre poble, aviat amb plena municipalitat.

portaveusmunicipals
Francesc	Roca	Gutiérrez

Jacinto	Moreno	Macias

ENTRE	TOTS
 
 Amb la voluntat de servir a la Canonja i als ca-
nongins i canongines CDC ha acceptat la responsabilitat de 
participar en les tasques de govern del nostre municipi.

Durant molts anys hem estat a la oposició intentant posar 
el nostre granet de sorra per tal que  la tasca per petita que 
fos pogués tenir algun ressò,  que es sabés que intentàvem 
treballar per la nostra gent, pel nostre poble (i quan dic la 

nostra gent no em refereixo a les persones simpatitzants del 
nostre partit sinó per tothom).

Però és ara quan podrem participar amb els nostres projec-
tes i idees per tal que la nostra tasca ajudi a fer la Canonja 
més gran, més  forta per encarar els nous temps amb ener-
gies renovades i mirant tots al mateix horitzó.

Treballarem pensant en la Canonja i per la Canonja esperant 
que tothom entengui que és un moment important per tots 
i que com els grans moments ho requereixen cal de vegades, 
passar per damunt d’ideologies o diferències per fer el camí 
plegats.

És temps de fer poble i així ho hem sospesat a l’hora de pren-
dre una decisió.

Margarita Lara des de les regidories d’hisenda i de promoció 
econòmica i jo  mateixa des de comunicació social i parti-
cipació ciutadana  compartirem amb els altres regidors del 
PSC i el regidor del PP les tasques de govern municipal dins 
d’un govern d’unitat  i és per això que també des d’aquí vo-

lem agrair a l’Alcalde la seva proposta d’ajuntar esforços per 
encaminar-nos  cap a una nova situació del nostre poble.

Durant el camí hem fet pinya i així també ho han fet els 
partits del Govern de Catalunya, ara només falta el pas final 
i després un temps de feina intensa,  però de treballar  amb 
il·lusió,  perquè podrem veure amb els nostres ulls allò que 
tants canongins i canongines volien pel seu poble però que 
no han arribat a veure.

Un record molt especial per a tots ells i elles,  perquè els seus 
fills/es, els seus néts i netes, o els seus convilatants podran 
gaudir del que ells volien per aquell territori, per aquell indret 
que portaven al seu cor i que havia perdut el seu estatus, no 
la seva identitat.

Per tots aquells que portaven la Canonja al cor, que era el 
seu poble, no el barri, ni l’Entitat Menor, ni l’EMD, sinó el seu 
POBLE, els dediquem aquest record i un fort:

          VISCA LA CANONJA. 
  

Cori	Roca	Vila

LA	CANONJA	I	MEDI	AMBIENT

LOS	PELIGROS	DE	TOMAR	
DROGAS
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agenda

Donant	suport	a   

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

núm 18

DARRERA HORA:
Durant	aquest	mes	d’abril	el	Parlament	
aprovarà	la	Llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja.

  L’OCM convida a Marta Mathéu
Dia:	9	d’abril
Hora:	a	les	9	del	vespre
Lloc:	a	l’Església	de	Sant	Sebastià
Organitza:	 Patronat	 de	 Cultura	 del	 Castell	 de	
Masricart

Senalló de contes
Dia:	10	d’abril
Hora:	a	les	12	del	migdia
Lloc:	a	la	Biblioteca	Pública	de	la	Canonja

Gala Internacional de Màgia 
amb Brando y Silviana, Giro, 
Mag   Gerard i Tangorditos
Dia:	16	d’abril
Hora:	a	les	9	del	vespre
Lloc:	a	l’Orfeó	Canongí
Preu:	6	euros

Magiaflèxia amb Creatics i Mag 
Gerard
Dia:	17	d’abril
Hora:	a	les	10	del	matí	i	a	les	12	del	migdia
Lloc:	Escola	La	Canonja
Inscripcions:	al	Castell	de	Masricart	del	6	al	9	
d’abril,	en	horari	de	biblioteca

La mà Màgica de Maga Silvana
Dia:	17	d’abril
Hora:	a	les	5	de	la	tarda
Lloc:	Plaça	del	Castell,	avinguda	de	les	Garrigues,	
carrer	Raval

El Show del Màgic Andreu
El	show	del	Màgic	Andreu
Dia:	17	d’abril
Hora:	a	les	9	del	vespre
Lloc:	a	l’Orfeó	Canongí
Preu:	6	euros

 Action! amb Clownx Teatre
Dia:	18	d’abril
Hora:	a	2/4	de	12	del	matí
Lloc:	Sortida	de	la	Nova	Amistat

Laboratori màgic de la Cia. Mun-
do Mandarina
Dia:	18	d’abril
Hora:	a	2/4	d’1	del	migdia
Lloc:	a	la	Plaça	del	Castell

	Poemes visuals amb la Cia. de           
 titelles Jordi Bertran
Dia:	18	d’abril
Hora:	6	de	la	tarda
Lloc:	a	l’Orfeó	Canongí
Preu:	3	euros

Concert Primavera de la
Coral Esperança
Dia:	23	d’abril
Hora:	a	2/4	de	6	de	la	tarda
Lloc:	Plaça	Catalunya

Lluna Blava
Dia:	25	d’abril
Hora:	a	les	7	de	la	tarda
Lloc:	Sala	noble	del	Castell	de	Masricart

Paintball Joventut
Dia:	8	de	maig
Inscripcions:	al	Punt	d’Informació	 Juvenil,	 carrer	
Raval,	núm.	6

Espais Culturals de la Gent Gran
Espais	Culturals	de	la	Gent	Gran
Dies:	24	i	31	de	maig	i	7,	14,	15	i	21	de	juny

Tres Tombs
Dia:	30	de	maig
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La Canonja
5es Jornades de Màgia

Abril 2010

Ajuntament de
la Canonja

C
ul
tu

ra

Divendres 16
21.00 h / Orfeó Canongí / Preu: 6 €

Gala Internacional de Màgia 
amb Brando y Silvana, Giro, 
Mag Gerard i Tangorditos

ESTRENA!!

PASTÍS D’ANIVERSARI 

PER A TOTHOM!!!!

Dissabte 17
10.00 h i 12.00 h / Ceip La Canonja

Magia�èxia amb Creatics i Mag Gerard 
 (taller)

Edat: a partir de 7 anys. Places limitades
INSCRIPCIONS AL CASTELL DE MASRICART 

DEL 6 AL 9 D'ABRIL EN HORARI DE BIBLIOTECA

17.00 h / Plaça del Castell, Av. de les Garrigues, C. Raval

Maga Silvana
La mà màgica 

(màgia de prop itinerant)

21.00 h / Orfeó Canongí / Preu: 6 €

El show del Màgic Andreu
(humor i il·lusionisme)

Diumenge 18
11.30 h / Sortida de la Nova Amistat

Clownx Teatre
Action! 

(cercavila/animació de carrer)

12.30 h / Pl. del Castell

Cia. Mundo Mandarina
Laboratori Màgic 

(clown, màgia, contes, titelles)

18.00 h / Orfeó Canongí / 3 €

Cia.  de titelles 
Jordi Bertran

Poemes Visuals
(titelles i música en directe)

VENDA D’ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASTELL DE MASRICART DEL 12 AL 

15 D’ABRIL EN HORARI DE BIBLIOTECA.
Abonament divendres i dissabte: 10 € 

http://impossiblelacanonja.blogspot.com/


