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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
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
Arquitecte municipal: dimarts de 12.00 a 14.00 h, 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)
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
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
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
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@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

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

Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom
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/

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. Dissab-
tes: 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

RÀDIO LA CANONJA
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 545 282 i 977 529 406

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 16.00 a 20.00h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h, divendres i 
dissabtes de 10.00 a 13.00 h.
biblioteca@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18.00 a 21.00 h, 
divendres matí de 11.00 a 13.00h
joventut@lacanonja.cat

Serveis de l’Ajuntament Telèfons d’interès
977545627
977541540
977556678
977529497
977551096 
616433441
977546712
977543598
977545090
 977546060
977550550
977551716
977550020

112
977544907

 977206358

Ceip La Canonja
Ampa del Ceip La Canonja
Centre d’assistència Primària de La Canonja
Centre d’assistència Primària de Bonavista

Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Parròquia de Sant Sebastià 
Farmàcia Fuertes 
Farmàcia Òptica Miró 
Llar D’infants Mare de Déu de L’Esperança
Ies Collblanc
Tanatori Municipal
Emergències
Veterinari 
Camp de Futbol

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

Benvolguts convilatans,

 Des de la Regidoria de Comunicació Social, hem volgut donar un gir al format i fer una remodelació 
estètica i d’estil al butlletí municipal “La Canonja informa” amb l’objectiu de publicar una revista més atractiva i 
utilitària als ulls del lector. 
En el seu interior, hem respectat les diferents seccions per seguir complint, de la millor manera possible, la tasca 
d’informar a tots els canongins i canongines de tot allò que, des de l’Ajuntament i les seves regidories, s’ha 
realitzat i es realitzarà al poble. 
Esperem que aquest canvi sigui del vostre grat i que “La Canonja informa” continuï formant part del teixit infor-
matiu i divulgador de la Canonja.

Regidor de Comunicació Social
Francesc Roca Gutiérrez

Canvi d’estil

www.lacanonja.cat
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 L’objectiu del FIL és el de finançar actuacions que 
permetin dinamitzar l’economia i afavorir la creació i mante-
niment de llocs de treball, al mateix temps que augmenta el 
potencial inversor dels ajuntaments. 

El repartiment de fons s’ha realitzat amb un criteri objectiu i 
transparent, basat en el  número d’habitants de cada muni-
cipi.

La subvenció que pertoca a la Canonja, valorada en 883.000 
euros, aproximadament, permetrà al Consistori arranjar tots 
els carrers dels Paral·lels, destinant els següents pressupos-
tos: 
C/Escultor Martorell     228.996,00  euros
C/Mossèn Enric Gispert i Escultor Figueras   230.978,61  euros
C/Poetes Bertran i Pere Gran Marca   194.982,16  euros
Av. Carrasco i Formiguera     227.711,13  euros 
(des de la rotonda cap dalt a l’esquerre)  

Els projectes contemplen la substitució del panot de les voreres per un fabricat  especialment 
per a la Canonja, amb l’escut, i les vorades per unes de granit.  Així mateix, la repavimentació 
de tots els carrers amb una capa d’asfalt. 

També se substituiran totes les faroles (globus i lluminàries) que no compleixin la normativa. 
Les de mercuri actuals s’han de canviar per llums de vapor de sodi i els globus han de tenir 
la zona superior opaca, per tal d’evitar la contaminació lumínica. 
L’arranjament d’aquest carrers entrava dins dels plans d’aquest Ajuntament per un proper 
futur, ja que l’estat de les voreres és molt deficient. És innegable que aquest ajut inesperat és 
la millor oportunitat per escometre tota l’obra d’una tacada. 
 
La normativa del FIL indicava com a condició que les obres a incloure en aquesta convo-
catòria no podien ser les que ja figuraven al Pla d’inversions del 2009, i per tant no havien 
d’estar en fase d’execució i ni tant sols planificades per enguany. Una altra de les condicions 
és que, per a la realització de les mateixes, s’havia de contractar, principalment, personal en 
situació d’atur. 

La Corporació de la Canonja també procedirà enguany a l’execució de les obres d’urbanització 
de la plaça Ernest Lluch, projecte que ascendeix a un total de 615.000 euros i que serà sufra-
gat per aportació directa de l’Ajuntament de Tarragona. 

La intenció d’aquest Ajuntament era la de construir un aparcament sota d’aquesta plaça, 
però això no és econòmicament viable si no es garanteix com a mínim la concessió d’un 70% 
de les places, cosa que fins ara no s’ha aconseguit.    

El FIL i altres ajuts per inversions
a la Canonja

OPINIÓ
editorial

El Fons d’Inversió Local (FIL) o Pla
Zapatero, també arriba a la Canonja. 
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EN BLOC HA ESTAT
NOTÍCIA

 

PRODUCTES TOPROMI

-Serveis de tractament de documents:
Enquadernació de tot tipus de documents  en 
diferents tècniques:
En espiral, encolats, a l’americana

-Digitalitzacions de documents (blanc i 
negre i color)
Grandària: des de tarja a A3
Formats:  Pdf, Jpeg, Tiff,  Ocr
Suports:  Cd, Dvd, Web
Còpies de Cd, Dvd

-Servei de disseny i impressió
Imatge corporativa
Revistes, catàlegs
Targes de visita
Díptics, tríptics

-Producte Propi
Elaborat artesanament: en paper pintat a mà, 
reciclat i/o tela 
Portafotos
Paper reciclat
Llapis folrat
Agenda telèfons
Blocs de diferents mides
Llibretes de tapes dures
Àlbums fotos
Detalls personalitzats per casaments, bateigs
Disseny i impressió de tot tipus de targes

-Tot tipus manipulat
Ensobrar, classificar, enganxar...

-Mailings o publitrameses
Direccionament,  ensobrament i enviament de 
correspondència

TOTS ELS PRODUCTES ES PO-
DEN PERSONALITZAR SEGONS  

LA VOSTRA NECESSITAT

Visita a Topromi 
 

 L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i les regidores d’Acció Social i Ciutadania i 

d’Ensenyament, Francisca Márquez i Mila Carreté, van visitar les instal·lacions de la Fundació 

Topromi, guiats per la dirtectora-gerent Mª Paz Baena, per  tal de conèixer el seu funcionament 

i els seus productes. 

La Fundació Topromi és una entitat sense ànim de lucre, que té com a objectiu millorar la quali-

tat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, apostant per la integració so-

cial i laboral. Topromi és tant un centre ocupacional com un centre especial de treball, potencia 

i rehabilita les habilitats laborals als usuaris i, a més a més, realitza un treball productiu, oferint 

serveis d’enquadernació, digitalització i manipulats i creant productes propis amb derivats del 

paper. 

 

Per més informació i per consultar el seu catàleg www.topromi.com  
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EN BLOC HA ESTAT
NOTÍCIA

 El diumenge 1 de març va tenir 
lloc a l’església de Sant Sebastià, organi-
tzat pel Patronat de Cultura del Castell 
de Masricart, el concert de l’orquestra 
Càmera Musicae amb l’actuació, com a 
piano solista, d’Albert Guinovart.

El assistents, que van omplir l’església, 
gaudiren d’una primera part amb me-
lodies d’Eduard Grieg i Chopin i d’una 
segona composada pel propi Albert Gui-
novart que va presentar el concert per a 
percussió, piano i cordes.

Concert de Càmera Musicae
amb Albert Guinovart

 La sala d’escalada canongina ja és una realitat. Ha estat un treball desinteressat d’un 
grup de joves amants de l’escalada, que han aconseguit, després d’un any d’esforços, un resultat 
molt interessant. També ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament i a l’interès i 
implicació de la regidoria de joventut. El rocòdrom ja està en funcionament i El Club Excursionista 
la Canonja (http://usuaris.tinet.cat/celc), creat recentment, es fa càrrec de la seva gestió per tal de 
que tot aquell que vulgui practicar l’esport de l’escalada ho pugui fer aquí, al nostre poble.

Club Excursionista la Canonja.

Des de la Regidoria de Joventut volem donar les gràcies per l’esforç que han mostrat els joves del 
poble per l’execució d’aquest projecte. Dins l’àmbit del Pla Local de Joventut s’ha dut a terme un 
treball d’autogestió al qual han estat vinculades les regidories d’esport i joventut juntament amb 
el grup de joves encarregat del projecte. Fruit d’aquest treball estem estudiant la possibilitat i el 
cost de muntar un rocòdrom exterior a la paret nord del Poliesportiu.

La sala d’escalada ja està en funcionament

Més a prop de la municipalitat
 El dia 25 de març, el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics, va 

aprovar una resolució instant al govern a estudiar i impulsar les modificacions normatives corres-

ponents que facin possible, amb el més 

ampli consens polític, la segregació de la 

Canonja com a municipi independent de 

Tarragona.

Aquest fet fa avançar de manera impor-

tant el procés de segregació del nostre po-

ble. De fet, en paraules del Molt Honorable 

President del Parlament, Senyor Ernest 

Benach, durant la seva visita  del dia 26 de 

març amb motiu de la inauguració de la 

biblioteca del CEIP la Canonja, va anunciar 

com a molt proper el dia en que la Canon-

ja tornarà a ser municipi.
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  En el moment de finalitzar el Parc de Nadal, per 
part de l’equip organitzatiu, es va fer una valoració molt positiva 
tenint en compte especialment el gran nombre de participants 
i la tasca que portaren a terme les diferents entitats que hi van 
col·laborar.

Faltava, però, la valoració més important que s’ha dut a terme 
tabulant les enquestes que es feren durant el Parc de Nadal tant a 
nois i noies com a pares i mares. 

El resultat de l’enquesta ha estat plenament satisfactori per a la 
regidoria de cultura, organitzadora del Parc de Nadal, en el sentit 
que s’ha encertat en el tipus de parc que es va presentar i que 
consistia en la variació diària dels tallers, la col·laboració de les 
entitats i la presentació d’un espectacle diari al finalitzar.

Les persones participants han valorat especialment els inflables, 
els tallers, els espectacles, l’espai jove i l’atenció rebuda.

De cara aquest any 2009, s’ha pensat en incloure algunes novetats 
com la creació d’un espai per als més petits i un lleu ajustament 
d’horaris.

El Parc de Nadal
treu bona nota

Dimecres de senderisme
per la Gent Gran

 Cada dimecres al Centre Cívic es realitza, dins el programa 

Gent Gran Activa, l’activitat de senderisme. Aquesta activitat està ober-

ta a tota la gent gran que hi vulgui participar i és d’assistència lliure, 

hom s’hi pot afegir qualsevol dimecres a les quatre de la tarda. Actual-

ment, fan senderisme un total de 18 persones. 

Cada setmana caminen per una ruta diferent, tant als voltants de la 

Canonja com per interbarris. L’objectiu d’aquesta activitat és promoure 

la relació entre les persones grans i millorar la salut i el nivell de vida. 

Qui mou les cames mou el cor.

 El dia 10 de març, en motiu del dia de la dona treba-
lladora, al Castell de Masricart, el SIAD de la Canonja va or-
ganitzar la xerrada “La situació de la dona catalana al món 
del treball”, impartida per l’advocada Pilar Palau, amb unes 60 
persones de públic.

La doble jornada laboral de la dona i la infravalorització de les 
seves tasques va ser el tema central de la conferència. Pilar Pa-
lau va explicar com la desigualtat i la precarietat del treball fe-
mení encara persisteixen i va aportar dades que ho demostren: 
Actualment, dos de cada tres contractes temporals són feme-
nins, les dones representen el 78% del treball a temps parcial i 
de la població femenina només un 32% de les ocupades estan 
a llocs directius. L’administració pública presenta un escenari 
amable pel que fa als nivells tècnics però no tant pels càrrecs 
directius, és el conegut sostre de vidre. Finalment, encara exis-
teix una diferència salarial d’un 30% entre homes i dones. 

Segons l’advocada, la solució ha de provenir de la implantació 
de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral amb uns 
convenis col·lectius que regulin permisos de maternitat i pa-
ternitat, permisos retribuïts per portar als fills o pares al metge, 
reducció de la jornada laboral i adaptació de la jornada a la 
vida familiar. 

La situació de la dona 
catalana al món del treball

HA ESTAT
NOTÍCIA

HA ESTAT
NOTÍCIA
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 En el transcurs de la campan-

ya GOTA A GOTA S’ESGOTA, organitzada 

conjuntament per la regidoria de medi 

ambient de l’Ajuntament de la Canonja, la 

Diputació i el Consorci d’Aigües de Tarra-

gona, s’atengueren un total de 75 perso-

nes la majoria de les quals adquiriren el kit 

d’estalvi d’aigua.  

Gota a Gota s’esgota

 Un any més, el carnaval de la Canonja va omplir els carrers de festa.

D’entre els diferents actes, cal destacar la rúa, cada cop més nombrosa, que enguany va comptar 
amb la participació de més de vint comparses.

La guanyadora de la categoria de carrosses va ser la comparsa “Fantasia de Anèmona” de l’Orfeó 
Canongí que van repetir l’èxit de l’any 2008. El premi de grups va ser otorgat a la colla Jaspi que va 
debutar com a tal a la rúa canongina amb la disfressa “Canonja Mia”. La resta de premis van ser pels 
paracaigudistes, la parella de balcons i a nivell individual per la disfressa “records a la pesseta”.
 
Les colles de l’Orfeó Canongí i la Peña los Locos, amb el suport de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
de la Canonja, van ser les encarregades d’organitzar l’Arribada del Carnestoltes i l’Enterrament de 
la Sardina.

El regidor de festes Francisco Domínguez va anunciar a les diferents reunions de carnaval la creació 
d’una comissió de carnaval per tal de preparar els actes de l’any vinent.

Èxit de participació, colors i
festa per Carnaval

 Durant el mes de març s’han dut 
a terme, cada diumenge, les sessions de 
“Cinema per un euro” amb la projecció de 
diferents pel·lícules adreçades al públic 
familiar.

Aquestes sessions, que estan organitza-
des pel Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Tarragonès, compten cada 
any amb un major nombre de públic. De 
fet, en algunes sessions ja s’ha arribat 
pràcticament al centenar d’espectadors.

Diumenges de 
cinema familiar

Aquesta campanya pretenia informar sobre 

la possibilitat de realitzar petites accions en 

els nostres hàbits quotidians que contribue-

ixin a la preservació d’un recurs escàs im-

prescindible per la vida com és l’aigua. 

HA ESTAT
NOTÍCIA
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ACTUALITAT

 

 El passat dimecres 11 de març, a les 19:30 hores del ves-

pre, l’Ajuntament de la Canonja organitzà una sessió informativa 

per exposar diferents aspectes en els que està treballant, i sobretot 

relacionats amb la planificació urbanística i les obres públiques en 

l’àmbit de la Canonja. L’ordre del dia de la sessió informativa fou el 

següent:

     1. La Municipalitat

     2. Els fons d’inversió local

     3. Evolució històrica del planejament urbanístic a la Canonja

     4. L’ARE de la Canonja: oportunitat i motivacions

1. La Municipalitat: Pel que fa al procés d’assoliment de la plena 

municipalitat, l’alcalde féu una exposició sobre l’estat de la qüestió. 

S’exposaren els motius pels que la Comissió de Delimitació Terri-

torial i la Comissió Jurídica Assessora del Parlament de Catalunya 

donà una negativa sobre el procés de segregació però instà al Go-

vern de la Generalitat a promocionar un canvi en la legislació vigent 

sobre delimitació territorial. L’alcalde expressà la voluntat i predis-

posició de l’actual Govern per tal que en un termini no superior a 

un any dugui a terme l’adaptació de la legislació per tal de poder fer 

realitat la municipalitat de la Canonja.

2. Els fons d’inversió local: S’exposaren els diferents projectes de 

pavimentació dels carrers paral·lels redactats per l’enginyer muni-

cipal d’obres públiques. Tots ells s’executaran durant l’anualitat del 

2009 i consistiran bàsicament en la repavimentació de les actuals 

voreres i en el nou asfaltat dels carrers. Dins d’aquest apartat també 

s’explicà el projecte de pavimentació de la plaça Ernest Lluch, que 

serà finançat per l’Ajuntament de Tarragona.

3. Evolució històrica del planejament urbanístic a la Canonja: 
Respecte aquest tema, es tractaren tot els instruments de plane-

jament urbanístic que han afectat al terme de la Canonja des de 

l’any 2002 fins a l’actualitat. Sobretot es feu èmfasi en exposar 

com els diferents documents de proposta de revisió del Pla General 

de Tarragona han delimitat a l’est de 

l’actual PP16 un creixement urbanís-

tic d’unes dimensions similars al que 

proposa el Pla Director de les ARE del 

Camp de Tarragona. Un altre dels do-

cuments que s’explicaren i que afec-

ta a l’àmbit de la Canonja és el Pla 

Territorial del Camp de Tarragona, 

que confirma la protecció que ja dis-

posaven les hortes a l’oest del terme 

i situa a la Canonja com un lloc de 

nova centralitat, equidistant de Ta-

rragona, Reus, Vila-seca i el Polígon 

Químic Nord; amb una connexió di-

recta amb l’estació d’alta velocitat si-

tuada al costat de l’Aeroport de Reus 

i connectada amb la resta de Camp 

de Tarragona amb una línia ràpida de 

transport en superfície.

La implantació de l’ARE i altres temes
urbanístics de l’actualitat canongina

ACTUALITAT
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4. L’ARE de la Canonja: Oportunitat i motivacions. En la sessió 

informativa s’explicà que el Govern de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-

lunya 4990 de 18.10.2007, del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, 

de mesures urgents en matèria urbanística, i obeint també el que 

proposava el Pacte nacional per l’habitatge; impulsava la creació 

de les Àrees residencials estratègiques, regulades per l’article 19 de 

l’esmentat Decret Llei, i destinades a convertir-se en el motor de 

la creació de sòl apte per a la construcció d’habitatge de protecció 

pública en els propers 10 anys. 

El terme de l’actual EMD la Canonja ha estat un dels escollits per la 

implantació d’una ARE (Àrea Residencial Estratègica), aprofitant la 

ja existent delimitació, mitjançant l’aprovació inicial del POUM de 

Tarragona, d’un sector de planejament de Sòl Urbanitzable Delimi-

tat a la banda est del terme, als terrenys anomenats les Garrigues. 

Aquest creixement plantejat amb anterioritat a l’aparició de la figura 

de l’ARE, tenia com a propòsit l’execució d’una gran avinguda que 

fos la perllongació de l’avinguda de Collblanc i que generaria una 

àrea de nova centralitat a la Canonja, tot generant sòls destinats a 

equipaments públics i zones verdes i sòls destinats a la construcció 

i promoció d’habitatges tant de renda lliure com de protecció pú-

blica.

L’ARE de la Canonja disposarà de tres fases d’execució, que ocuparan 

un total d’entre 15 i 20 anys, per tal de posar a l’abast sòl edificable 

apte per la construcció d’un total de 1.417 habitatges, amb un reco-

rregut en el temps que permeti iniciar cadascuna de les fases un cop 

l’anterior es trobi completada. L’ARE posarà a disposició pública un 

sòl destinat a zones verdes de 47.389 m2 i un sòl destinat a equipa-

ments públics de 39.716 m2.

ACTUALITAT

NÚMERO MÀXIM DE PLANTES ADMISSIBLES
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El Centre d’Estudis edita el calendari 2009

  El Centre d’Estudis canongins Ponç de Castellví ha editat el calendari didàctic 
2009– amb suport econòmic de l’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona- 
amb el títol genèric de la Canonja vista pels artistes, com a segona part del publicat l’any 
anterior amb el mateix títol. 

La reproducció fotogràfica i el disseny han anat a càrrec d’Alberich Fotògrafs i els textos 
originals corresponen a Francesc Roig Queralt. En aquesta ocasió es reprodueix l’obra de 
sis artistes més que han incorporat en alguna de les seves creacions diverses referències 
temàtiques relacionades amb el poble de la Canonja ja sigui des d’una perspectiva nos-
tàlgica, patrimonial, de simbologia heràldica o paisatgística. 

Cadascun dels sis artistes seleccionats han treballat des de la seva particular visió i estil, 
colors i formes, amb textures de fang, tapís, dibuix, pintura o fotografia. Les sis obres 
reproduïdes posen a disposició del públic les percepcions i les sensibilitats de les pintures 
de Núria Rion Virgili i Antonieta Veciana Guinovart; la ceràmica de Roser Roig Queralt; el 
tapís d’Immaculada Qué Fortuny; el dibuix detallista de Carles Nebot Obon i la fotografia 
de Joan Alberich Rion.

Estat actual d’execució de les obres de la plaça Bisbe Borras, 
la plaça de la O i el carrer Nou de la Canonja

 Fa uns mesos que es van iniciar una sèrie d’actuacions conjuntes 
d’intervenció en el Centre Històric de la Canonja, que inclouen la remode-
lació del carrer Nou, la plaça del Bisbe Borràs (més coneguda com plaça de 
la Vila), la plaça de la O, el Corredor i el carrer Antoni Brossa.

Amb aquestes obres no només es vol portar a terme una millora de la pa-
vimentació de la zona, si no també proporcionar unes millors condicions 
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, mantenint el pas del 

trànsit rodat. Per aquesta finalitat s’ha creat un nivell de pavimentació a 
l’alçada de les voreres i una ampliació de les mateixes.

Actualment, les obres de pavimentació del carrer Nou es troben finalitza-
des, les de pavimentació de la plaça del Bisbe Borràs es troben en fase de 
finalització, i les de la plaça de la O, el Corredor i el carrer Antoni Brossa 
s’han iniciat recentment.
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Fira del Tengui-Falti 2009
 Aquest Sant Jordi el Patronat torna a impulsar una fira per a 
l’intercanvi de llibres. La fira es durà a terme el dia de Sant Jordi (23 d’abril) des 
de les 4 de la tarda fins a les vuit del vespre, al jardí del Castell de Masricart.
Hi pots participar portant, a la Biblioteca o a l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe 
Borràs des del dia 5 al 22 d’abril, llibres que ja no facis servir però que estiguin 
en bon estat. A canvi rebràs un tiquet de punts que podràs bescanviar el dia 
de la fira per un altre llibre que t’interessi.

A més, el Patronat també donarà punts per bescanviar en diferents indrets, 
com és ara:
       •La Canonja Informa
       •Activitats de la Biblioteca: Grup de lectura,  Senalló de contes…

La realitat canongina
 sobre el paper

 Aquest curs el CEIP la Canonja es presenta a la nova edició dels 
projecte “Tu Ajudes” de Caixa Tarragona.  Hem presentat un projecte 
per tal de poder dotar de més llibres la biblioteca de l’escola que estem 
a punt d’inaugurar. Aquest projecte té el nom de “La Biblioteca escolar. 
El foment de la lectura” Volem que aquesta nova instal·lació tingui els 
recursos suficients de mobiliari i llibres per tal que els alumnes del nostre 
centre puguin fer un ús intensiu i adequat i si és possible es permeti el 
préstec a casa. És per aquest motiu que presentem aquest projecte a la 
Campanya ‘Tu Ajudes’, amb una demanda de 23.000 euros i en funció 
de les persones que ens votin es concedirà una major o menor aportació 
econòmica. Com més persones (que siguin clients de Caixa Tarragona) 
ens votin, més quantitat de llibres podrem adquirir, és per això que ne-
cessitem la col·laboració de tothom.

COM VOTAR EL NOSTRE PROJECTE: 
1) A les oficines de Caixa Tarragona: utilitzant les butlletes facilitades.

2) A la pàg web de Caixa Tarragona a la següent adreça:
 http://www.caixatarragona.com/tuajudes/  Indicar el número 
del nostre projecte, el 474 PERÍODE DE VOTACIONS: de l’1 de març al 30 
d’abril “

CEIP la Canonja

El CEIP la Canonja presenta un projecte
pel foment de la lectura al ‘Tu Ajudes’

 A finals d’any es publicarà un llibre que reflectirà la realitat 
canongina. El passat 23 de març tingué lloc la firma del contracte entre 
l’Editorial Escua i el Patronat de Cultura del Castell de Masricart per a 
l’edició del llibre.

Aquesta publicació, que anirà a càrrec del canongí Francesc Roig, 
s’inclourà en la col·lecció “Arrels” d’aquesta editorial que s’especialitza 
en donar a conèixer les distintes realitats del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre.
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 Un any més, torna la màgia amb l’Impossible a la Canonja 

de la mà del Patronat de Cultura del Castell de Masricart. Com a no-

vetat d’enguany,  volem destacar la col·laboració del Patronat amb 

el Festival de Teatre Màgic de Tarragona que possibilitarà la difusió 

del nostre Impossible a la ciutat de Tarragona i l’arribada al mes 

d’octubre de dos espectacles del Teatre Màgic.

Divendres 17

21.00 h / Orfeó Canongí
Mag Gerard · Abrakadabra.com
(màgia còmica)
Barreja de màgia, humor i música com si fos una baralla de cartes, que dóna 
com a resultat un espectacle fresc, dinàmic i original, per a tots els públics. 
Inclou diferents especialitats: cartomàgia, manipulació, mentalisme, grans 
aparells... màgia amb objectes que tots tenim a casa i màgia amb objectes 
màgics examinats pel públic assistent... Inclou el joc de la predicció imposi-
ble, és a dir, en un diari del dia de l’espectacle hi ha publicat un anunci de 
3 prediccions que corresponen a 3 fets que succeiran durant l’espectacle... 
així que si vols passar una bona estona no t’ho pensis més i vine a veure 
Abrakadabra.com! Preu: 3 €

Dissabte 18

10.00 h / Pl. de Catalunya
Toni Ortiz · Mural Gegant
(mural per a pintar)
Toni Ortiz us dibuixarà un mural dedicat a la màgia, per a que els nens i 
nenes el pinteu i us convertiu en artistes per un dia. No us poseu les millors 
gales per aquest acte, recordeu a venir amb roba que es pugui embrutar!

18.00 h / Sala Noble del Castell de Masricart
Gonzalo Rodríguez · Màgiques il·lusions
(màgia participativa)
Espectacle pensat amb la idea de crear la il·lusió mitjançant diverses es-
pecialitats màgiques (manipulació, escapisme, mentalisme i il·lusionisme) i 
amb la utilització d’objectes vistosos: cordes, mocadors, ampolles, pissarres, 
esponges, diaris... i també objectes del públic! Humor i diversió durant una 
hora amb la intenció de comunicar diferents tipus d’emocions: sorpresa, in-
credulitat, tensió, alegria, intriga, al·lucinació... 

21.00 h / Orfeó Canongí
Made in Jabón! · La Pompa Atómica
(màgia, teatre, humor i bombolles de sabó)
Estrena a Catalunya de La Pompa Atómica, a càrrec de la companyia Made in 
Jabón! que al mes de gener va aconseguir el rècord Guinness per realitzar la 
cadena de bombolles de sabó més llarga del món.
Més enllà d’un espectacle on s’exhibeixen bombolles de sabó, és una obra de 
teatre on les bombolles es conjuguen amb altres elements.
Dos estranys gàngsters contraposen les seves personalitats en una pugna 
constructiva d’amor i odi. La batalla es desenvoluparà amb armes com la 
màgia i l’humor, i generarà uns nous éssers: les bombolles de sabó. T’ho per-
dràs?

Diumenge 19

12.00 h / Sortida de La Nova Amistat
Companyia Traüt · Les Enfants
(cercavila/animació de carrer)
Una grup de soldats de l’exèrcit de Napoleó esvaloten pel carrer tocant músi-
ca alegre, tot arrossegant un canó que dispara confeti i altres efectes. Afegiu-
vos a l’exèrcit dels Enfants i gaudireu d’una cercavila amb música, teatre de 
carrer, efectes pirotècnics, gags còmics...

13.00 h / Plaça del Castell
Companyia Xicana · La Xica
(clown i màgia)
La primera maga que participa a l’Impossible és una pallassa que ven la mà-
gia quan no n’hi ha i que quan hi ha màgia de veritat s’equivoca. Realitza tot 
una sèrie de jocs on el més important és la travessia, el desenvolupament del 
joc, amb la participació de tots els assistents fins arribar a l’efecte màgic. Es 
tracta d’un espectacle que combina el respecte, la tendresa i la innocència i 
que diverteix tant als infants com als més grans.

18.00 h / Orfeó Canongí
Enric Magoo · L’inventor d’il·lusions
(teatre i màgia)
No t’has preguntat mai qui s’inventa els jocs de mans? Qui els fabrica? Qui 
decideix si es poden fer en públic? Quants tipus de trucs hi ha? Com es clas-
sifiquen?
Si vols conèixer les respostes a totes les preguntes màgiques que sempre 
t’has fet, no et pots perdre la visita guiada al taller laboratori de l’increïble 
Professor Gargot. Amb ell t’endinsaràs en el món dels invents i els efectes 
especials, coneixeràs les bambolines de l’il·lusionisme.
Ah! I també gaudiràs d’un fantàstic espectacle màgic de la mà del Grand-
mack que és l’encarregat de comprovar si funcionen els jocs acabats de fa-
bricar. Preu: 2 €

Per l’abril màgies mil 4es Jornades de Màgia 

LA CANONJA 

17.18.19 abril 2009

SERÀ NOTÍCIA
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EL RACÓ DE
LA GENT GRAN

¿Qué actividad estás realizando actualmente?
Teatro, manualidades, petanca, senderismo, baile 
y gimnasia. 

¿Has realizado alguna  actividad más o 
tienes alguna en mente?
Carnaval, bailes de salón, informática, 
ludoteca(mantenimiento de la memoria).

¿Qué encuentras en estas actividades?
Alegría, mucha distracción aquí tengo muchas 
amigas, si no viniese estaría muy triste.

¿Qué has aprendido?
La amistad que aquí hemos creado, estoy muy 
contenta con las compañeras y con los monito-
res, he aprendido muchísimas cosas. 

¿Qué has enseñado?
 He enseñado sobre todo mi sentido del humor, 
mi alegría, mis chistes y mis cantos. 

¿Qué actividad estás realizando actualmente?
Voy al taller de manualidades y pintura, al de 
mantenimiento de la memoria, juego a la petan-
ca,  voy a la gimnasia de la personas mayores, 
canto en la coral y estoy en el grupo de teatro 
de la Gent Gran. 

¿Has realizado alguna  acti-
vidad más o tienes alguna en 
mente?
Creo que ya no tengo edad para 
hacer otras cosas como sardanas.

¿Qué encuentras en estas 
actividades?
En ellas estoy muy a gusto, el día 
que no vengo me aburro mucho, 
estoy muy a gusto con mis 
compañeras.   

¿Qué has aprendido?
De todo un poco, en especial de 
Catalina que cuando está alguien 
triste suena una de sus carca-
jadas y todas a reír, son todas 
geniales.

¿Qué has enseñado?
(según sus compañeras)  prudencia y serenidad. 

¿Cuanto tiempo hace que participas? 
voy para tres años .

Cecilia Reyes Martín
¿Por qué crees que es necesario que las per-
sonas mayores realicen actividades?
Porque rejuvenecen, cuando estamos aquí 
parecemos más jóvenes, al estar todas juntas  
rejuvenecemos. 

¿Has notado algún cambio en tu vida  desde 
que estas participando en las actividades?
Muchos, yo estaba triste pensé que no volvería a 
sonreír, pero  desde que vengo estoy muy bien. 
Además no tomo medicación, cada vez estoy 
más contenta con mis compañeras y profesores 
todos son formidables.

¿Por qué te animaste a venir?
Mi hija me apuntó, me pasaba el día haciendo 
sopa de letras. Ella me apuntó y desde entonces 
estoy cada día más contenta, lástima no haber-
me apuntado antes, por eso me he apuntado a 
todo aquello que puedo.

¿Animarías a otras personas mayores a que 
se animen a participar?
Les aconsejaría que viniesen, aquí se vive con 
alegría, simpatía y bienestar. 

“Buenas, soy Cecilia Reyes Martín, este agosto 
cumplo 88 años  y hace 4 años que vivo en la 
Canonja.”

Soy Lola Molina Martinez y tengo 69 años. Nací 
en Caniles provincia de Granada, estoy casada 
y tengo 4 hijos, 4 nietos y estoy esperando un 
biznieto. Llevo 45 años viviendo en la Canonja.

¿Cuanto tiempo hace que partici-
pas?
3 años. 

¿Por qué crees que es necesario 
que las personas mayores realicen 
actividades?
Nos distraemos y aquí se está muy a 
gusto, para no agobiarnos. 

¿Has notado algún cambio en tu 
vida  desde que estas participando 
en las actividades?
Si muchos cambios para bien, hasta 
en mi matrimonio, ya que los dos 
pasamos buena en la “llar”.

¿Por qué te animaste a venir?
Mi marido y mis hijos me animaron a venir. 

¿Animarías a otras personas mayores a que 
se animen a participar?
Si las animaría a pasar un buen rato.

Lola Molina Martínez
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DISCAPACITADOS
 Integración en la sociedad “ya”

 Existe una gran desigualdad y notables dife-
rencias en lo referente a las cuestiones sociales que ata-
ñen a las personas afectadas por grandes discapacidades, 
entre ellos el colectivo de personas con movilidad redu-
cida y usuarios de sillas de ruedas, que por sus dificul-
tades de movilidad necesitan, entre otras muchas cosas 
programas y políticas sociales adecuadas y específicas, e 
incluso una atención personalizada según su grado de 

discapacidad para equilibrar su desigualdad frente a 
la sociedad y lograr una verdadera integración.

Algo de urgente necesidad y que es tan importante como 
necesario para lograr lo primero, es la eliminación de 
barreras para posibilitar la movilidad de este importante 
colectivo.

Aún no es posible la existencia palpable de un diseño 
que haya sido asimilado por la sociedad como una ne-
cesidad inminente en cuanto a edificaciones, viviendas, 
comercios, vías públicas, transportes públicos, e inclusive 
el acceso a un puesto de trabajo o posibilidad de recursos 
económicos. Tal situación afecta muy desfavorablemente 
a un importante número de seres humanos que o bien 
por una enfermedad, por nacimiento, o por accidentes 
diversos se encuentran imposibilitados para desplazarse 
con facilidad por sus propios medios.

No es exacto plantear exclusivamente la necesidad de 
grandes recursos económicos para dar solución a este 

problema social, pues con interés y buena voluntad tam-
bién se pueden llevar a cabo proyectos e ideas prácticas 
en este sentido sin necesidad de grandes presupuestos. 
Si bien es cierto que la economía ayuda mucho, también 
<<Las ideas, el ingenio y el interés social y político 
por solucionarlo son una buena herramienta>>.

Las personas en estas situaciones, se encuentran hoy en 
día y en un porcentaje muy elevado sin la posibilidad de 
lograr un desarrollo como personas ni su integración so-
cial, en gran medida a causa del frecuente encuentro con 
barreras, en el desplazamiento por las calles, en el acceso 
a los transportes públicos y otros. Pero también en un 
grado importante a la falta de comprensión y opor-
tunidades que ofrece la sociedad, máxime en unos 
tiempos actuales en donde prima el egoísmo, la falta 
de responsabilidad y unos valores educativos y hábi-
tos que fomentan muy poco la solidaridad.

LA CRISI A LA CANONJA

 Hola a tothom i benvinguts a la crisi.
Com ja sabem tots i sentim a tot arreu, la crisi que va 
començar a EEUU finalment es va estendre per tot el món 
i, per tant, també entre nosaltres, a la Canonja, amb molta 

força i fent-se notar. Dia rere dia sentim que l’atur aug-
menta i sembla que no pugui parar. És per això que des 
del Govern Central i des dels altres estaments oficials que 
tenen competències, s’ha emprès un projecte per intentar 
frenar al màxim aquesta crisi i retornar la confiança a to-
thom. Per engegar el mecanisme que permeti consumir i 
a la vegada fabricar i fer que la roda no s’aturi, el projecte, 
anomenat popularment el “PLAN ZAPATERO”, consisteix 
en destinar uns diners als municipis per persona censada, 
que hauran de ser invertits en projectes de nova crea-
ció dins el mateix poble, i que serveixen en primer lloc 
per donar feina als aturats, la condició indispensable per 
contractar gent es que estigui a l’atur, òbviament a ser 
possible del mateix poble on es realitzen els projectes. 

Creiem des del PSC de la Canonja que aquesta mesura 
serà positiva i permetrà, durant l’any de carència que te-
nen per finalitzar els anomenats projectes, enfortir una 
mica l’economia malmesa d’aquestes famílies i donar un 
marge  d’un any a aquesta crisi, mentre es busquen so-
lucions definitives. Des d’aquest govern, i des del nostre 
municipi en concret, l’afrontem amb imaginació, deter-
minació i idees noves per sortir de la crisi més enfortits 
si cal. Des de l’Ajuntament s’ha informat de quins són els 
projectes a realitzar i com es duran a terme. Mentrestant, 
ja s’ha treballat en la recollida de currículums per fer-los 
arribar a les empreses que han iniciat els projectes, que 
creiem una funció primordial, des d’aquest consistori. 

PORTAVEUS
MUNICIPALS

LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA O ALLÒ 
QUE VOLIA SER….

 Els anuncis publicitaris presentaven la Llei de 
la dependència com la gran solució tan per les persones 
depenents com per les seves famílies. Però allò que a 
l’anunci es veia tan fàcil, va crear unes falses especta-
tives en qui l’esperava. I va jugar amb els sentiments de 
les persones que necessiten ajudes i amb els de les seves 
famílies.
 
Perquè ha quedat demostrat que els partits que 
s’anomenen d’esquerres no són tan bons en polítiques 
socials.

CIU es va abstenir a l’hora de votar aquesta llei perquè 
amb només una mica de visió de futur es veia que era 
un frau als ciutadans. És una llei que segons qui l’aplica 
i a on els índex de persones amb dependència pot variar 
moltíssim: per exemple en alguna Comunitat Autònoma 
hi arriba a haver el 3,15 % de persones amb dependència 
quan a Catalunya és del 1,5%. Això no és sostenible per a 
cap govern, no solidari, ni res de res. Fins i tot algun mi-
nistre la va qualificar de la “ley de las pesetillas” (donant 
uns quants diners, ja s’haurien acabat els problemes). Hi 
ha una gran diferència entre el que deien i el que en rea-
litat fan, com en moltes de les seves polítiques i maneres 
de fer o de no fer.

Fins fa poc era la família la que cobria la dependència 
de les persones grans, però avui i en endavant això ja no 
podrà ser així. No vol dir que la família s’hagi de desen-
tendre de les persones que té al seu càrrec, i que sempre 
serà millor que estiguin amb la família, rebent unes aju-
des i una assistència dignes.

L’augment de l’esperança de vida crea més gent amb 
dependència i la incorporació de les dones al mercat de 
treball, fa que aquelles cures de llarga durada (assistèn-
cia) que fins fa poc feien les dones, ara necessitin de po-

lítiques socials, que ajudin a trobar solucions per pal·liar 
la situació.

Des del govern de CIU ja s’havien creat programes 
d’ajudes com “Vida als anys” (que vinculava la salut amb 
els serveis socials) i “Viure en Família” (donava ajudes a la 
família que tenia cura dels seus familiars malalts).

La Llei de la dependència fa una cosa bona, reconeix el 
dret a l’assistència en cas de dependència. Però el dret ha 
d’anar lligat a una dotació pressupostària.

Els diferents governs socialistes tant l’estatal com de la 
Generalitat estan molt avesats a fer lleis buides de dota-
ció econòmica, o sigui lleis que ja neixen coixes.

A Catalunya no es podrà fer una bona política assisten-
cial per manca de recursos. Com amb moltes altres coses 
que ens deixem envair el terreny i ens manipulen des del 
govern central i, amb allò de ser solidaris, anem a la cua 
de tot.

Però el que hem de tenir clar és que per què aquesta llei 
pugui ser sostenible ha de ser incorporada a l’acord de 
finançament, en cas que aquest arribi algun dia...
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AGENDA

Donant suport a   

Preinscripció IES COLLBLANC

ESO: Del 23 de març al 3 d’abril

BATXILLERAT: del 11 al 22 de maig

Matriculació

ESO: Del 8 al 12 de juny

BATXILLERAT: del l’1 al 7 de juliol

IES COLLBLANC
La Canonja

   4 d’abril
-Senalló de contes a les 12 del migdia a la 
Biblioteca.

   17, 18 i 19 d’abril
-Impossible: Festival de màgia a la Canonja
Més informació a l’interior d’aquesta ma-
teixa revista.

   23 d’abril Sant Jordi
-La biblioteca sortirà al jardí del Castell de 
Masricart per mostrar les darreres novetats
A la tarda, a partir de les 4 Fira del Tengui-
Falti (intercanvi de llibres).

   26 d’abril
-Fira del batibull
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Bisbe 
Borràs.

   28 d’abril
-de 5 a 6 de la tarda, jornada de portes 
obertes a la llar d’infants Mare de Déu de 
l’Esperança.

   Del 5 al 15 de maig
-Preinscripció a la llar d’infants Mare de Déu 
de l’Esperança.
horari d’oficina de 8’30 a 11’30. 

 9 de maig
-Senalló de contes a les 12 del migdia a la 
Biblioteca.

   HORARI de SETMANA SANTA 
   a la BIBLIOTECA
-Dilluns dia 6 de 9 del matí a 1 del migdia i de 
4 a 8 de la tarda.

-De dimarts dia 7 a dijous dia 9 de 9 del matí 
a les 2 de la tarda.

-Obertura amb horari habitual a partir del 
dimarts dia 14 d’abril.

   Tu Ajudes
-Entitats canongines que participen al pro-
grama “tu ajudes” de Caixa Tarragona
AMPA CEIP LA CANONJA
Codi de participació 474 (educació i investi-
gació)

-LA CANONJA 3 -poble, paisatge i sosteni-
bilitat.
Codi de participació 184 (patrimoni i medi 
ambient).

-ORFEÓ CANONGÍ.
Codi de participació 367 (cultura).

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



pàg.��


