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serveis

Serveis de l’Ajuntament
OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat

-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

-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, amb
cita prèvia al telèfon 977 543 489

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

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: 10 €
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

		

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h i
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dissabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h
poliesportiu@lacanonja.cat
GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 556 067
Horari: de 15.30 a 19.00 h
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1
Telèfon: 977 545 308
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.00h.
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: De dilluns a divendres de 16 a 20 h. de la tarda.
Divendres i dissabtes de 10 a 13 h.
En vacances escolars: De dilluns a divendres de 9 del matí a les
13 h. Dilluns de 4 a 8 de la tarda.
El mes d’agost està tancat per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres
de 16.00 a19.00h.
joventut@lacanonja.cat

www.lacanonja.cat

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

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

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

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

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

Els alumnes de l’escola de la Canonja van participar també en la diada històrica de la municipalitat. I d’aquesta manera
va quedar reflectit en l’especial que el Diari de Tarragona va dedicar a la Canonja.
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editorialopinió
La Canonja i les noves tecnologies

Internet i les noves tecnologies han revolucionat les relacions entre els ciutadans. Uns canvis que també anem adoptant
progressivament els Ajuntaments per adaptar-nos a aquest nou
context.
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Cada cop més es fa precís a l’Administració adoptar aquestes noves tecnologies de la informació i de la comunicació per atendre i
apropar-se als ciutadans. No en va la llei 11/2007 estableix, com a
dret, la possibilitat de que el ciutadà pugui efectuar els seus tràmits davant l’Administració de forma electrònica, i que ho pugui
fer de manera còmoda i fiable.
Un dels camins més propers, són les pàgines web. L’any 2006
l’Ajuntament de la Canonja va posar en marxa la seva pàgina web,
i la va dotar de contingut. Des de la seva creació fins a l’actualitat
la nostra pàgina web ha anat creixent en seccions i en continguts.
La pàgina web permet, entre d’altres funcions: publicar notícies, agenda d’actes, enquestes, estadístiques, crear formularis,
etc. En termes molt generals, es tracta d’obrir la informació de
l’administració local al ciutadà, com per exemple, amb el perfil del contractant, eina que permet la
difusió de la informació de l’activitat contractual de la nostra administració pública, tal com preveu
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Actualment la pàgina web de l’Ajuntament rep una mitja de 7.800 visites mensuals.
L’Ajuntament té previst també executar el projecte de creació d’una xarxa sense fils WIMAX, per tal
d’unir les principals seus municipals amb el nou edifici de l’ajuntament.
Aquest exercici de modernització administrativa, comporta una actualització constant per part del
personal de l’Ajuntament, a través de cursos de formació, per tal de garantir el bon funcionament
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació que tenim a l’abast.
L’Ajuntament de la Canonja analitza i planifica els projectes de futur, per tal d’assolir amb èxit els
nous reptes de la societat de la informació.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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haestatNOTÍCIA
Gran èxit del I Paintball Mòbil a la Canonja

Quan s’anuncia l’arribada d’un nadó, els
pares i familiars s’afanyen per buscar-li un nom. Quan
neix, tothom opina sobre si el nom triat és l’adequat per
aquelles faccions, per aquells trets tan personals. De la
mateixa forma, des que va néixer la nostra escola, tota
la família –la nostra comunitat escolar- pensava en quin
seria el nom adequat per ella, el nom que la fes diferent
a totes les altres, que li donés caràcter i personalitat.

Des de la Regidoria de Joventut, el passat
dia 8 de maig es va realitzar el I Paintball mòbil de la
Canonja. L’activitat estava dirigida a tota la població a
partir de 14 anys, però especialment enfocada als joves
d’entre 14 i 30 anys. L’objectiu d’aquesta activitat era
potenciar aquest esport, sense haver de sortir del poble,
i fomentar valors com el treball en equip i la companyonia. L’activitat va acollir un total de 70 participants que
van gaudir d’un dia assolellat i d’adrenalina al màxim. A
última hora de la tarda l’equip esportiu Redballs Romans
va realitzar una exhibició que va deixar a grans i petits
ben bocabadats.

La setmana del 12 d’abril, immersos tots en l’alegria de
tornar a ser Poble, “algú” va tenir una bona idea: -“Què
tal, ESCOLA ABRIL?” A més de ser un nom de dona –gairebé el 100% de persones vinculades directament amb
l’escola som dones- , recordarà sempre el mes en què
vam recuperar la municipalitat.
−“Perfecte!!” va ser l’opinió de tothom.

5 anys de màgia a la Canonja
L’Impossible, el festival de màgia de la Canonja, ha fet cinc anys i els hem celebrat amb la millor
fórmula possible: Un pastís en forma de vareta màgica
que tots els assistents a l’acte de cloenda de les jornades varen poder degustar.

Ja tenim nom propi...

L’expectació vers la programació màgica de la Canonja ha anat creixent any rere any i el públic ha pogut
gaudir des dels seus inicis amb màgics i espectacles
artístics de gran qualitat.

Doncs bé, aquí ens teniu: l’Escola Abril, de la Canonja. Ara
només ens queda esperar els tràmits establerts perquè el
nom sigui oficial! Desitgem que el nom us agradi tan
com a nosaltres...
Escola Abril

El Casal segueix
col·laborant amb Haití

L’hort dóna els seus fruits

El nostre hort escolar funciona a ple
ritme. Els alumnes de cicle inicial segueixen portant
l’hort escolar. Han plantat enciams, patates, cebes,
maduixes, fesols, mongetes... Ells s’encarreguen de
plantar, regar, collir...
			
Escola la Canonja.

NOVA SANG PER AL MÓN

El 29 de març es va fer la primera donació de
sang del 2010 a la Canonja i hi va haver un total de 30
donacions. L’any passat, entre les dues campanyes anuals,
a Tarragona es van fer un total de 6.733 donacions, de les
quals 77 van ser de la Canonja. Enguany les properes donacions a la Canonja es faran al mes de setembre.
Cal recordar que, el 14 de juny se celebra el Dia Mundial
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El passat dia 19 i 21 d’abril, els nens i nenes del casal, van muntar petits estants a la Rambla,
a la porta de l’escola i al carrer raval, per aconseguir
diners solidaris per Haití. Venent manualitats fetes
per ells mateixos i amb molta il·lusió, com punts de
llibre, flors de papers, imants, polseres i pinces pels
cabells, van aconseguir recollir 164 euros per la Plataforma per Haití.
Volem donar les gràcies a tota la gent que va
col·laborar i a tots els nens i nenes del Casal per la
seva feina i per les seves ganes d’ajudar a Haití. Continuem amb l’ajuda així que el proper mes de juny es
realitzaran jocs de cucanya.

del donant de sang i que aquest any Barcelona és la seu
mundial de la celebració. L’objectiu general del 2010 és
promoure la donació de sang entre la població més jove,
amb el lema “Nova sang per al Món”. A més a més, entre
els principals objectius del projecte també hi destaquen el
propòsit de vetllar per a l’autoabastiment de sang, la validació internacional del model transfusional català, el reconeixement públic al mig milió de donants voluntaris censats

i la voluntat que els joves esdevinguin nous donants. Així
mateix, també pretén enfortir la implantació territorial de
les associacions de donants de sang.

serànotícia
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FESTES D’ESTIU
Abans de la Festa Major d’agost, la regidoria
de festes organitza la revetlla de Sant Joan i la Festa de
Masricart.

Com és tradicional per Sant Joan, el motor club la Canonja recollirà la flama del Canigó a Reus i a partir de
dos quarts de nou, les fogueres que vulguin rebre la
flama podran fer-ho venint a la plaça de Catalunya.
La regidoria de festes posarà a disposició de totes les
persones que ho vulguin taules i cadires per tal de poder fer un pícnic popular a la mateixa plaça fins a 2/4
d’11 de la nit que s’encendrà la foguera i a continuació
hi haurà ball amb el trio La Creme.
Per altra banda, el dia 5 d’agost, se celebrarà la Festa de
Masricart amb diferents actes tant al carrer Major com
a la plaça del Castell.

DIUMENGE D’HOMENATGE A LA VESPA
El proper 4 de juliol, celebrarem al nostre poble
la segona edició de la concentració de Scooters CANONVESPA 2010, organitzada pel Motor Club la Canonja. Es
tracta que tothom qui tingui una Scooter Vespa o Lambretta i disposi del matí del diumenge vingui i gaudeixi
d’una trobada scooterista.

Podeu demanar més informació per fer les inscripcions
en scooter4tres@hotmail.com i als telèfons 605087121
i 666544378.
Us hi esperem!!!
Lluís Reverté

Hi haurà la típica Scooter Run o tomb pel poble i voltants
de Tarragona que inclourà fotografia de tots els participants, esmorzar, regals per tots els assistents i trofeus pel
vespista més veterà, al scooter més bonic i una carrera de
lents en la que l’equilibri és fonamental.
No us la perdeu, de veritat que val la pena aquest petit
homenatge que fem des del nostre poble a aquesta infatigable moto amiga de tots.
Des d’aquí vull agrair el suport rebut per les institucions,
fonamentalment a l’Ajuntament i al Motor Club la Canonja, així com a tots els que han fet possible aquest projecte
per segon any consecutiu i desitgem que per molts més.

La Casa de la Vila, més
actual, més accessible
El dia 11 de juny, a dos quarts de vuit del
vespre, s’inauguraran les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament de la Canonja, a càrrec de
l’Honorable Sr. Jordi Ausàs i Coll, Conseller de Governació de
la Generalitat de Catalunya. Tot i que s’ha conservat l’edifici
de l’any 1883 el seu interior s’ha adaptat a les necessitats
actuals, i s’ha instal·lat un ascensor per facilitar l’accés a les
persones amb dificultats de mobilitat.

El Casal d’Estiu ja torna a ser aquí
Com que ja arriba el bon temps el casal ha posat
en marxa un any més el Casal d’Estiu. Aquest es realitzarà
del 28 de juny fins al 13 d’agost, pels nens i nenes de cursos
compresos des de P3 fins a 1r d’ESO. El Casal d’Estiu ofereix
diferents serveis: el de despertador de 8 a 9h, el Casal d’estiu
de 9 a 13 h, el de mainadera de 13 a 14 h i el de menjador
de 13 a 15 h, aquest últim fins al 30 de juliol. Tots els serveis
s’oferiran un cop inscrits 10 nens i nenes o més.
Al Casal d’estiu s’hi fan jocs, pintura, fang, cançons, danses,
música, teatre, manualitats, sortides, piscina, activitats esportives i aquàtiques i tots els divendres es realitzen activitats
extraordinàries com els castells de fang, la peonada aigualida,
gimcanes, la festa vetllada i moltes altres sorpreses. Aquestes
jornades conten amb 3 coordinadors/es, 14 monitors/es i 20
voluntaris/es amb el suport de la guàrdia urbana, de la brigada
municipal i del poliesportiu.
Al passat mes de maig es van realitzar les inscripcions, però
durant el Casal d’Estiu, tots els dimarts de 9 a 11h, hi haurà
el servei d’atenció als pares i, en el cas que quedin places vacants, es podran fer més inscripcions.

UN FI DE CURS MOLT ESPECIAL
Aquest mes de juny és el mes en que finalitzen les activitats del curs
2009/2010 de la biblioteca. Per celebrar-ho i donar la benvinguda a l’estiu les
activitats seran especials. Així doncs, per la cloenda d’aquest Senalló de Contes
d’èxit i amb gran afluència de públic infantil, el 12 de juny, el Contacontes de les
Contalles del Muniatto vindrà a la biblioteca per fer esclatar les rialles de tos els
nens i nenes presents. Aprofitem l’ocasió per donar les gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible aquest cicle i que ens han ajudat a apropar
la cultura dels contes als més petits.
Per altra banda, l’activitat dirigida als adults també s’acomiada amb un convidat
d’honor. La Biblioteca de la Canonja amb la col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes ha organitzat una tertúlia pel Grup de Lectura amb Xulio Ricardo Trigo, l’escriptor de “El somni de Tàrraco”, un dels llibres més venuts aquest
Sant Jordi.

Per combatre la calor...
Arriba la calor i anar a la piscina és una de les
millors opcions per refrescar-se, per això les piscines municipals de la Canonja tenen un horari ben ampli a l’estiu.
De dilluns a divendres les instal·lacions estaran obertes de
12 del migdia a 8 del vespre i els dissabtes i festiu de 10
del matí a 8 del vespre. A més a més, del 10 de juliol al 7
d’agost, els dissabtes a la nit de 10 a 1 també es podran
contemplar les estrelles des de la piscina.
Les piscines municipals també ofereixen vàries activitats
aquàtiques com els cursets de natació per infants, joves i
adults i aquagym.
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actualitat
Troben a la Boella instruments de pedra
d’una antiguitat mínima de 800.000 anys

SURT A LA FRESCA

Durant tot el mes de maig l’equip de l’IPHES dirigit per l’arqueòleg Josep Vallverdú ha estat excavant

Els dissabtes del mes de juliol a la Ca-

al jaciment de la Boella. De fet, el Patronat de Cultura del Castell de Masricart va organitzar una jornada de

nonja, sortim a la fresca. Cada any el Patronat de

portes obertes al jaciment, el dia 29 de maig, amb força èxit de públic. També han visitat el jaciment els alumnes

Cultura organitza diferents actes que pretenen

de 5è i 6è de l’escola la Canonja.

ser un bon motiu per sortir al carrer i gaudir entre
amics d’un espectacle.

Coincidint amb la fi de la quarta campanya d’excavacions a la Canonja, s’ha presentat la restauració preliminar
de les defenses de mamut trobades l’any 2007 per membres de l’IPHES al Barranc de la Boella. Es tracta d’un

Enguany, hem buscat una programació que aporti

parell de peces dentàries, d’una grandària que arriba als 1.8 metres, que han estat netejades i embalades per

alegria i diversió al públic canongí amb especta-

garantir la seva conservació; seran dipositades als magatzems municipals de la Canonja fins la posada en marxa

cles que puguin agradar també als més joves. La

del museu de nova planta que es construirà a la nova rambla 15 d’abril.

principal novetat però, ve donada per la utilització del parc del pins de Ca Forgues com espai

En el transcurs d’aquestes excavacions, segons Josep Vallverdú, s’ha practicat una excavació en extensió a La

festiu.

Mina; anteriorment, els anys 2008 i 2009, aquest jaciment havia estat sondejat. Aquells treballs van aportar un
bon nombre de restes òssies de vertebrats extingits com un hipopòtam, úrsids, carronyaires i altres herbívors

Amb aquest panorama, us quedareu a casa?

(cérvols, cavalls...), així com restes de pedra tallades disperses.

Us espero a la fresca

Les eines de pedra obtingudes aquest any estan poc elaborades (sobre una cara o dues, choppers), propi de tèc-

Francesc Roca Gutiérrez

niques de talla molt arcaiques. Sembla que són força diferents a les pedres elaborades vora el mamut l’any 2007,

Regidor de Cultura

que era una zona d’activitat especialitzada. A més, les noves descobertes han permès augmentar el nombre de

President executiu del Patronat de Cultura del

proves materials que facilitaran el coneixement sobre diferents aspectes de la història natural de la conca del

Castell de Masricart

Francolí. També s’hi ha trobat abundants restes de cavalls, cèrvids, úrsids i acumulacions d’empremtes figurades
de rames.

PROGRAMACIÓ
-Dissabte 10
2/4 d’11 de la nit
Plaça del Castell

de juliol

Un Ramón de Mandarinas
comèdia

-Diumenge 18 de juliol
7 de la tarda
Sector Nord

Rovell d’ou

animació infantil

-Dissabte 24 de juliol
8 del vespre
Parc dels pins de ca Forgues

Katakrak
Circ

-Dissabte 31 de juliol

2/4 d’11 de la nit
Pista esportiva Escola La Canonja

El regne prohibit
Cinepícnic
p àg . 6
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UN RAMÓN DE MANDARINAS...
O LA HISTORIA DE AMOR MÁS
GRANDE JAMÁS CONTADA
L’absurda història d’amor de com es varen

La mandarina composa i es posa a la pell de dos

ROVELL D’OU
DANSES, JOCS I CANÇONS

personatges, els seus pares. Ell és un mag valent i

Dins de les festes del Sector Nord, amb

temerari; ella és tendra i simpàtica. Junts faran una

moltes sorpreses. Espectacle pensat especialment

divertida consecució de desastres.

per aquest dia festiu, que busca la participació de

conèixer els pares de la Mandarina. Una suspicaç mi-

tothom, on els nens i nenes són protagonistes

rada al ridículs i vulnerables que podem arribar a ser

Una comèdia universal on la tendresa, l’humor i
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quan ens enamorem.

l’absurd es combinen per emocionar-nos, fer-nos riu-

a les 7 de la tarda

re i recordar-nos que

Sector Nord

no hi ha res més meravellós i ridícul com
estar enamorats.
Interpretació: Laura
Muñoz
Direcció: Sergi Pons
Dramatúrgia: Laura
Muñoz i Sergi Pons
Dissabte 10 a 2/4
d’11 de la nit
Plaça del Castell

KATAKRAK
UN NOU ESPAI FESTIU
KATAKRAK és un espectacle dirigit a tots
els públics, sense text.
Dos personatges insòlits entren a escena per rega-

EL REGNE PROHIBIT
CINEPÍCNIC

natown buscant pel·lícules. En una d’aquestes visites
descobreix un bastó que ha vist recentment en un

lar-nos una hora del circ més autèntic.
Ell, pallasso maldestre, acròbata excèntric i equilibrista desequilibrat.
Ella, pícara il·lusionista, simpàtica perfeccionista i
alquimista de la gravetat.
Circ ple d’humor i màgia, entrelligat amb un fil tea-

Un jove (Michael Angarano), que té

somni i, més tard, es troba en mig d’un atracament

una gran passió per el cinema de kung Fu, visita

tral i musical. Acrobàcia, Cascades, Cèrcol aeri, Ma-

al mateix establiment, d’on fuig amb el bastó. En la

regularment una casa d’empenyorament a Chi-

labars, Equilibris, Corda volant i Clown.

fugida, cau des d’un terrat i és transportat miracu-

Tot plegat fan de Katakrak... Simplement CIRC!!!

losament a la Xina medieval on, amb l’ajuda del tres

A càrrec de la Companyia KD CIRK

lluitadors molt especials, haurà de tornar aquest bas-

David Marfil “Txupi” i Mar Rojas

tó al Rei Mico transformat en una estàtua de pedra

Dissabte 24 a les 8 del vespre

molt temps abans.

Parc dels pins de ca Forgues

Director: Rob Minkoff
Intèrprets: Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano
Qualificació: 7 anys
Versió en Català.
Dissabte 31 a 2/4 d’11 de la nit,
Escola La Canonja
A partir de 2/4 de 10 s’obrirà la zona per tal de
crear un espai “Pícnic” abans de la pel·lícula.
Tothom qui vulgui pot portar-se el sopar i la
beguda.
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enbloc
MAMUT ROCK 2010
EL MAMUT COMENÇA A ENSENYAR ELS ULLALS I TREPITJA FORT, LA CARTELLERA PER AQUEST
7 D’AGOST PROMET MOLT I BON ROCK.
RSK

RSK és un grup de rock urbà, de barri com dirien ells. El seu directe i la força amb la que esquincen
les guitarres els converteix en un grup contundent. Baix, bateria, guitarra rítmica, teclat i solista
aporten solidesa i profunditat als seus temes i a l’escenari descarreguen tota la seva adrenalina i
transmeten a la perfecció cada paraula dels seus temes.
A finals de març van treure el seu últim treball “Aunque no pueda respirar”, amb la col·laboració de
Drogas (Barricada), i Rulo (de la Fuga), en dos dels onze temes de l’àlbum. Tornades que enganxen
i definició instrumental, tot mesclat amb un toc salvatge de Rock and Roll.
Més informació: http://www.myspace.com/rskrock

PINBALL

El so de Pinball està dotat d’una personalitat especial, és indiscutible que és Rock però no se cenyeix
a cap dogma classista. Les cançons naveguen entre la reflexió introspectiva, el món oníric i la crítica
social sense embuts, amb una base musical contundent i relatada a través d’una veu que ens ofereix
en moltes ocasions paisatges dolços i melòdics però que és capaç d’arribar a l’esquinç visceral en
els instants de màxima explosió. El seu directe intens i en comunió amb el públic és la seva millor
carta de presentació.
Per més informació: http://www.myspace.com/pinballmans

THE JODES

Són un grup de quatre amics de Tarragona que fa un parell d’anys van decidir ajuntar-se per a fer el
que els agrada, tocar. Així, van començar al garatge de l’àvia del bateria fent versions de grups com
La Polla Records, Envidia Kotxina, El Último Ke Zierre, Eskorbuto, etc, molestant el veïnat i cantant
a crits perquè no tenien micros, ara comparteixen local amb el grup Extracto de Lúpulo, creant les
seves pròpies cançons.
Per més informació: www.myspace.com/thejodestgn

LOS AUSENTES

El grup sorgeix del barri tarragoní de La Floresta, on cinc joves sense saber res de música tenien
moltes ganes de fer soroll. Van començar fent versions de Barricada, Leño, Marea, Extremoduro... i
al cap de cinc mesos ja van crear la seva primera cançó “Última página”. Actualment estan creant
les seves pròpies cançons i ja se senten bastant anomenar.
Per més informació: http://www.myspace.com/ausentesrr

Trenca amb la rutina de l’estiu i apuntat a Tarraco Jove!
Les Regidories de Joventut i Acció Social i Ciutadania, durant el mes de juliol, organitzen el Tarraco Jove, tot un seguit
d’activitats d’oci i lleure pensades especialment per a la gent jove, des de Rocòdrom,
piscina, esports, sortides a la platja, excursions
amb bicicleta i tallers. Aquestes jornades es-
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tiuenques estan destinades a joves d’entre 13
i 16 anys amb moltes ganes de passar-s’ho bé
i de conèixer gent nova. La majoria de les activitats es duran a terme a les instal·lacions de
l’IES Collblanc, del 5 al 30 de juliol de dilluns a
divendres de 10 del matí a 1 del migdia.

Les inscripcions es realitzen al Punt
d’Informació Juvenil, al carrer Raval número
6, en el seu horari habitual. Estan obertes fins
al 30 de juny (places limitades) i tenen el preu
de 20 euros.
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ESPAIS CULTURALS DE LA GENT GRAN PEL CENTENARI
DEL NAIXEMENT DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Des de fa anys, com a cloenda de les activitats organitzades per la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, se celebren els Espais Culturals de la Gent Gran, un seguit
d’activitats que giren al voltant d’un motiu, d’un centre d’interès comú. Enguany, coincidint amb el 100è aniversari del naixement de Miguel Hernández Gilabert, totes les
activitats estaran relacionades amb la figura d’aquest poeta i dramaturg de gran rellevància en la literatura espanyola del segle XX..

Dimarts 15 de juny

Dilluns 31 de maig
X errada inaugural dels E spais C ulturals 2010

E xhibició de Gimnàstica de la
G ent Gran

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma:
¿quién,
quién levantó los
olivos?...

A càrrec d'E va P uig,
a les 11 h al P oliesportiu

"C onversant amb Miguel Hernández Gilabert"
A càrrec de Laura R odríguez, a les 17:30 h al C astell de
Masricart

Dilluns 21 de juny

Dilluns 7 i dimarts 8 de juny
Taller de B alls de S aló
A càrrec d'Adriana Fernández,
a les 16 h al C entre C ívic

Dilluns 14 de juny
C inefòrum

R ecital de Música i poesia
A càrrec de la C oral L’esperança de
la C anonja
i del grup de teatre Boikoteatre de
Tarragona
Organitza:

“Viento del pueblo” de José R amón Larraz
A les 17:30 h al C astell de Masricart

Campionat de petanca
femení de la Gent Gran
Una vegada més, amb l’arribada del bon
temps, cada dimecres a la tarda del mes de maig
s’ha dut a terme el campionat de petanca femení
de la Gent Gran de la Canonja. Enguany hi han
participat un total de 10 parelles de jubilades i
pensionistes. Val a dir que els premis mai han estat
allò més important d’aquesta activitat, sinó el bon
ambient que s’hi respira, un ambient relaxat, en
definitiva, un espai de convivència.
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portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

SEGREGACIÓ
El dia 15 d’abril de 2010, per fi la Segregació, després de més de 40 anys es retornava allò que mai tenia que
haver estat furtat. Un dia històric que va estar ple d’emocions
per part de tots els que vàrem assistir en directe l’últim pas
d’aquest procés i també per part de moltes entitats del Poble,
així com els col·legis i la llar d’infants que van fer partícips
d’aquest dia a tots els nens de la Canonja. Per fi érem un
Municipi reconegut, el Municipi de Catalunya 947.

Cori Roca Vila

ARA ÉS EL NOSTRE MOMENT
El 15 d’abril de 2010 serà la data que marcarà un
abans i un després a la Canonja. Durant un temps el camí serà
costerut i difícil, perquè cal lligar moltes coses i cal preparar
i encarrilar temes que fins ara a l’estar dins l’Ajuntament de
Tarragona i formar part d’una ciutat gran ja ens venien donats.
Com en tot, quan es comença cal que la ciutadania, els
nostres convilatants, sigui comprensiva, però no per això

Jacinto Moreno Macias

JÓVENES Y ALCOHOL
En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los patrones de consumo de
alcohol en nuestra sociedad, por la problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones adquieren una
mayor importancia los asociados a las pautas de consumo
de la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en
número de bebidas adquiridas, como en el de su graduación
alcohólica.
¿Por qué consumen?
La creencia más compartida entre los diferentes grupos de
adolescentes y jóvenes, tiene que ver con la asociación, según
su opinión, entre el consumo de alcohol y las “consecuencias
positivas” que este proporciona. Entre estas destacan, según
ellos indican, una potenciación de la actividad psico-física
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En el mateix instant en el que es van fer les votacions i vàrem
veure el panell informatiu dels vots totalment en verd, va esclatar d’entre tots els que allí érem un Visca la Canonja i una
multitudinària ovació per part de tots els parlamentaris de
l’hemicicle girats cap a tos els allí presents. Ben bé podríem
dir que es giraven cap al nostre Poble, la Canonja, com si
d’un reconeixement al treball ben fet es tractés i a uns deures
fets amb retràs però fets. Molts dels allí presents ploraven
d’alegria al veure tota aquella lluita de tants anys donar el
seu fruit, veient així recompensats tots els mals moments
que també hi han hagut.
En arribar des de Barcelona amb els autocars que ens van
portar, semblava ben bé que entràvem per primera vegada
a un nou Poble, al nostre Poble, un Poble de tothom que se
l’ha fet seu i se l’estima i dels que han nascut aquí i han vist
recompensats tots els esforços perquè tornés a ser el que
era. Per la tarda, quan es va engegar tota la festa que es va
muntar per aquest dia, la Canonja es veia preciosa, com si de
la festa major es tractés, però aquesta vegada engalanada
amb les seves millors gales, amb la seva Insígnia, la bandera
amb el nostre escut. Responent així al band que el Sr. Alcalde
Roc Muñoz va fer arribar a tothom perquè no faltés ni una

s’abstinguin de ser participatius. Què vull dir amb tot això?
doncs que comencen nous temps en que ens haurem de
treure les castanyes del foc i que ja no valdrà l’excusa que
som i no som de Tarragona. Ara ja només som i serem de
la Canonja.
A partir dels primers dies de juny ja funcionaran les dependències del nou Ajuntament. És evident que l’edifici ha estat remodelat i modernitzat per poder acollir els canongins
i canongines i treballar per fer les gestions administratives
per una banda i polítiques per l’altre, que un poble com la
Canonja necessita.
A la vegada que s’estrena Ajuntament voldríem animar a
tots a mirar de facilitar les tasques de tothom: Avui per avui
cal potenciar les noves tecnologies a tots els nivells i també
a l’administració local, per tant caldria que ens féssim usuaris de la pàgina web de l’Ajuntament per tal de consultar-hi
horaris, serveis, agenda d’activitats, fer tràmits on line: com
descarregar-se les instàncies, etc.
D’aquesta manera i des de casa podem avançar i fer-nos més
fàcil la feina, tant als usuaris com als treballadors.

(alegría, euforia, superación de la timidez y retraimiento,
mejoría del estado de ánimo, etc.), posibilidad de diversión
e integración dentro del grupo de amigos donde la mayoría
consumen.
Qué, cuanto y cómo consumen
Las pautas de consumo en el mundo adolescente y juvenil
han sufrido una serie de cambios durante los últimos tiempos, y además, se han ido configurando unas características
peculiares, propias de este grupo de edad, alejadas del modelo adulto y tradicional de consumo.
Así podemos destacar como características principales de
este grupo de edad en su relación con la adicción alcohólica:
•Búsqueda de nuevos motivos para el consumo, destacando
sobre todo la afectación en la esfera psicoactiva de la personalidad. Evasión de lo cotidiano, conseguida mediante la
embriaguez, bebiéndose más alcohol y de más graduación.
•Concentración de los períodos de bebida durante el fin de
semana o períodos festivos, con incremento de “borracheras”, y lo que ello conlleva como alteraciones del orden público o accidentes de tráfico.
•Progresivo descenso de la edad de inicio de consumo de
bebidas alcohólicas, que según algunos estudios, se localiza
sobre los 12 años, aunque es en torno a los 16 años donde se
produce una modificación de las pautas de consumo.
•La cerveza (entre semana) y las bebidas de alta graduación
“combinados” (los fines de semana) encabezan el ránking de

sola balconada sense endomassar o, com diem tots, sense
ficar-la bonica.
Durant tot el recorregut del seguici hi havia gent contenta,
pletòrica d’alegria i molta, molta gent celebrant aquest històric dia. Vàrem tenir de tot, grallers, diables, la morena de
Salou, els gegants nostres, la banda de tambors i cornetes,
un espectacular castell de focs i música per finalitzar. Des
de la balconada de l’ajuntament recent remodelat, es va fer
el pregó per part del nostre Alcalde i d’alguna altra autoritat
que va venir per iniciativa pròpia a l’assabentar-se del fet i
d’altres per ser protagonistes del mateix com l’alcalde de la
nostra ciutat veïna Tarragona, el Sr. Alcalde Josep Fèlix Ballesteros i d’altres. En finalitzar aquest petit acte emotiu per
tothom, es va baixar a la plaça per celebrar amb tothom amb
cava, música i demés.
Recordar és necessari i imprescindible, però val la pena no
descuidar el futur i continuar treballant per aconseguir fites
que continuïn mereixent celebracions posteriors i per un futur que de ben segur ha de ser més pròsper.
Visca la Canonja i Visca els Canongins.

També demanem la col·laboració per fer les vostres aportacions a les agendes, suggeriments, etc. Per tal de fer cada
vegada una pàgina web més dinàmica i que arribi a tothom.
Canongins i canongines, ara és el nostre moment i entre tots
hem de donar un nou impuls a totes les activitats, a totes les
propostes que es fan a la Canonja des de tots els àmbits: la
Canonja sempre ha estat un poble viu a nivell associatiu i ara
més que mai s’ha de donar resposta a les entitats i que tot
allò que ha fet història,la nostra història no caigui en l’oblit.
S’ha de donar un nou impuls al teixit cultural, empresarial i
comercial, esportiu, i a totes aquelles persones que també a
títol personal i des de molts camps donen a conèixer el nom
del nostre poble i la seva identitat.
És per això que ara més que mai cal fer pinya, i fer que la
Canonja vagi sempre endavant. I si fins ara hem estat un
exemple per haver portat un procés modèlic per arribar a
recuperar la nostra municipalitat, siguem a partir d’ara un
model de desenvolupament, gestió i participació local.
Amb la Canonja i per la Canonja!!.

bebidas preferidas entre los jóvenes.
•En el entorno adolescente y juvenil el consumo de alcohol
se suele producir fuera de casa y en espacios donde se producen las relaciones sociales de los jóvenes. Así mientras el
consumo se produce en lugares donde hay relaciones entre
iguales, hay una ausencia de consumo en el contexto familiar.
•Las creencias predominantes sobre el alcohol siguen destacando sus “efectos positivos” como hemos visto anteriormente, dejando los aspectos negativos “para los demás”(“eso
no me pasará a mí”).
Al analizar los efectos producidos por el consumo de alcohol
es probable que el joven elija la estimulación agradable, cierta e instantánea proporcionada por el mismo. De este modo
se construyen pensamientos propios (“no todos los que beben alcohol tendrán una dependencia física o psicológica”
“no todos tienen accidentes de coche”, “el alcohol afecta a
los otros, que no controlan, pero no a mí”...) que contribuyen
a reforzar los efectos o ideas positivas.
Cómo actuar sobre el problema
Es importante no considerar de forma aislada a los jóvenes
del contexto social en que se desenvuelven, sino a ambos
conjuntamente, para tener siempre presente los respectivos
elementos del sistema: jóvenes, familia, escuela y barrio o
municipio y actuar conjuntamente sobre todos ellos.

agenda
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Grup Jove de Teatre

Dies: Dissabtes
Hora: De 10 del matí a 1 del migdia
Lloc: Centre Cívic
Si vols formar-hi part no t'ho pensis més i apunta't
al Punt d'Informació Juvenil. És gratuït!

Espais Culturals

Canonvespa 2010

Dia: 15 de juny
Hora: 11 del matí
Lloc: Poliesportiu

Fi de curs

Exhibició del grup de gimnàstica
de la Gent Gran

Dia: 4 de juliol
Hora: 10 del matí
Lloc: Avinguda la Pineda

Escola de dansa Evani's

Espais Culturals

Festa del Sector Nord
Dies: 17 i 18 de juny

Dia: 4 de juliol
Lloc: Escola la Canonja

Dies: 7 i 8 de juny
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Fi de curs

Un Ramón de Mandarinas

Amb l'actuació d'Isidre Arau
Patrocina Patronat de Cultura
Dia: 19 de juny
Hora: a partir de les 3 de la tarda
Lloc: Escola abril

Dia: 10 de juliol
Hora: 2/4 d'11 de la nit
Lloc: Plaça del Castell

taller balls de saló

Escola Abril

Senalló de Contes

Contacontes de les Contalles del Muniatto
Dia: 12 de juny
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Biblioteca de la Canonja

Espais Culturals

Fi de curs

Homenatge a Miguel Hernández: a càrrec
de la coral L'Esperança i de BOIKOTeatre

Escola la Canonja

Amb l'actuació de Pa Sucat
Patrocina Patronat de Cultura
Dia: 12 de juny
Hora: a partir de les 8 del vespre
Lloc: Escola la Canonja

Escola de música de l'Orfeó Canongí
Amb l'actuació de Miqui Giménez
Patrocina Patronat de Cultura
Dia: 13 de juny
Lloc: Orfeó Canongí

Dia: 24 de juliol
Hora: 8 del vespre
Lloc: Parc dels pins de ca Forgues

El regne prohibit
Cinepícnic

Dia: 31 de juliol
Hora: 2/4 d'11 de la nit
Lloc: Pista esportiva Escola La Canonja

Llar d'infants Mare de Déu de l'Esperança
Amb l'actuació Noè Rivas
Patrocina Patronat de Cultura
Dia: 2 de juliol
Lloc: Llar d'infants

HORARI DE LA BIBLIOTECA
EN VACANCES ESCOLARS

FES-HO SABER

Revetlla de Sant Joan

Fi de curs

Dia: 14 de juny
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Castell de Masricart

Dia: 18 de juliol
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sector Nord

Circ

Dia: 27 de juny

CineFòrum "Vientos del pueblo"

animació infantil

Katakrak

Tres Tombs

Espais Culturals

Rovell d'ou

Dia: 21 de juny
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Orfeó Canongí

Dia: 23 de juny
Hora: A partir de 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Plaça Catalunya

Fi de curs

comèdia

Festa Masricart
Dia: 5 d'agost

Mamut Rock:
Dia: 7 d'agost

MATINS: de dilluns a divendres de 9 a 13 h. / TARDES: dilluns de 16 a 20 h.
El mes d’agost està tancat per vacances.

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

Donant suport a
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