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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
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. 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

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 d’estiu: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h. i els 
dilluns a la tarda de 16.00 a 20.oo h.
biblioteca@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 546 029
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 horeswww.lacanonja.cat

 Josep Canadell i Veciana i Josep Mª 
Recasens i Comes, els primers alcaldes elegits 
democràticament a la Canonja i Tarragona res-
pectivament després de la dictadura franquista, 
inauguraren conjuntament la plaça de Catalunya 
el dia 12 de setembre del 1988.  Josep Canadell, 
primer alcalde elegit per sufragi de l’Entitat Local 
Menor, va recollir el testimoni del seu pare Josep 
Canadell i Rongés, darrer alcalde de l’època repu-
blicana a la Canonja. 

La Foto
Històrica
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 El dia 8 de maig de 2009, el conseller de Governa-
ció de la Generalitat de Catalunya va visitar la Canonja per 
presentar als dos alcaldes, el de Tarragona i a mi mateix com 
a alcalde de la Canonja, l’avantprojecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja.  

Un cop donat a conèixer a les parts interessades el contingut 
de l’avantprojecte, el conseller va demanar que, si es conside-
rava necessari fer alguna modificació per ajustar el text de la 
llei als interessos d’ambdues corporacions, ara era el moment 
de fer-ho, ja que tenen previst que durant el mes de juliol, 
abans de les vacances d’estiu, sigui aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya i passat al Parlament de Catalunya, 
que la debatrà, presumiblement, durant el primer trimestre 
de 2010.  

El conseller va afegir que, un cop acomplerts els tràmits reglamentaris, la Canonja seria el 
municipi número 947 de Catalunya. 

A ningú se li amaga que ha estat un camí llarg i complexe, farcit de problemes, i en el que han 
abocat esforços moltes persones, partits polítics, la Plataforma per la Municipalitat, tècnics, 
funcionaris, responsables polítics....  A tots ens ha mogut un objectiu comú: la recuperació 
del nostre Poble.  

A la primera reunió que va mantenir la Plataforma per la municipalitat, sobre l’any 1998, 
va quedar clar que havia de ser una veu única, un “tots som ú”, ja que la unitat era el més 
important en aquest procés.   

La filosofia ha de continuar essent la mateixa ara que estem arribant al final.  Fem una re-
flexió en el sentit de què tots hem estat i continuem essent necessaris i importants.  Que 
ningú vulgui capitalitzar aquest fet i penjar-se medalles abans de temps.  Es veu el final del 
camí, però encara no hi hem arribat...

Per últim, destacar que, a la roda de premsa que es va fer posteriorment a la reunió de treball, 
el conseller va fer referència a la singularitat del cas de la Canonja  que ha marcat el procés 
de forma definitiva.  Aquesta singularitat es basa principalment en la seva història com a 
municipi, la ferma voluntat de recuperar la municipalitat expressada reiteradament pels seus 
habitants i, molt important, el fet què els respectius òrgans de govern implicats, Ajuntament 
de Tarragona i Ajuntament de la Canonja, hagin consensuat la petició, arribant prèviament a 
acords importants en matèria de traspàs de competències, delimitació territorial, etc.  

Com diu Joan Maragall en el seu poema “L’Empordà”: 

Tot és camí, tot és drecera si ens dem la mà. 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ DEL NOSTRE POBLE
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enbloc
 

Els ajuntaments democràtics
 celebren 30 anys
 Durant el Ple del passat 26 de març, es va aprovar per unanimitat la proposta presentada 
per la totalitat dels Grups Municipals on es reconeixen els 30 anys d’història dels municipis demo-
cràtics, l’esforç i la feina feta pels diferents consistoris i el seu personal i el treball que queda per 
endavant.  

La moció aprovada va ser la següent: 

 “Els municipis democràtics compleixen 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats hem 
treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. Tant els que van 
assumir les responsabilitats de la gestió municipal aquell 1979, com els que ho han anat fent al 
llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de servei públic i l’entrega per complir cada 
any amb les noves necessitats de la ciutadania, tinguéssim o no les competències.  

Des dels primers ajuntaments constituïts l’any 1979 fins el dia d’avui, molts homes i dones s’han 
implicat i han treballat pels seus veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la democràcia local és pot-
ser una bona oportunitat per reconèixer especialment la tasca desenvolupada per aquells que van 
constituir els consistoris. Aquells que, en un moment històric tant complicat com el que s’iniciava, 
van construir, partint de zero, el que han estat les bases per a tota la feina posterior.  

En aquests 30 anys hem avançat molt, però també són molts els aspectes que queden per treballar, 
entre d’ells el del finançament. En 30 anys de democràcia local, els ajuntaments no hem viscut ni 
una sola revisió del nostre sistema de finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens 
reconeix per primer cop competències pròpies, que molts cops no es poden assumir per manca de 
recursos. És per tant necessària una nova Llei de finances locals. 

El temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30  anys d’administració 
local és la vocació de servei a la ciutadania. Hem de fer partícips d’aquesta gestió als nostres veïns 
i veïnes, hem de treballar per apropar la política local a les persones, perquè coneguin el que s’ha 
fet durant aquests 30 anys i també el que volem fer en els anys que vindran.”

 

Alcaldes

Josep Canadell Veciana
Roc Muñoz Martínez

Regidors

Antonio Serena Cárdenas
Robert Bofarull Malapeira
Josep Tomas Veciana
Luis Fernando Valero Iglesias
Salvador Canadell Llauradó
Mila Carreté Grogués
Roc Muñoz Martínez
Josep Mª Veciana Rion
Misericòrdia Roca Vila
Ricard Rovira Gisbert
Francisco Morán Alonso
Lidia Jiménez Illán
Francisca Orellana Ruiz
Francisco Dominguez Sánchez
Olga M. Priego García
Francisca Márquez Sola
Francesc Fortuny Gran
Marcel Nolla Que
Margarita Lara Castillo
Salvador Aguadé Solé
Juan Antonio Ruiz Gila
Antonio Manuel Reyes Padrón
Francisco M. Roca Gutiérrez
Carmen Bermúdez Salmerón
Jacinto Moreno Macías

Càrrecs electes a l’Ajuntament
de la Canonja des de les 

primeres eleccions l’any 1983 
fins a l’actualitat.

Presa de possessió de l’Alcalde Josep Canadell  l’any 1983 Presa de possessió de l’Alcalde Roc Muñoz  l’any 2007
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 El passat mes d’abril tingué lloc al nostre poble la quarta edició de l’IMPOSSIBLE amb la participació 
d’un gran nombre de públic en la majoria dels seus actes.

IMPOSSIBLE és un festival que intenta oferir la possibilitat de gaudir d’un cap de setmana complet amb màgia 
a gairebé tothora. La postal de l’Impossible voldria ser la fotografia dels participants a la Cercavila de diumenge 
al matí arribant a la plaça del Castell per assistir a l’espectacle que allí es proposa. Un dels encerts d’enguany 
ha estat el canvi d’horari que ha possibilitat l’assistència de més públic als diferents actes.

Aquest festival però té d’altres novetats i algunes encara estan per venir. A la tardor, i gràcies a la col·laboració 
establerta amb el Festival de Teatre Màgic de Tarragona, l’Orfeó canongí es convertirà en un nou teatre d’aquest 
important festival tarragoní i d’aquesta manera, els canongins podrem gaudir de dos espectacles de gran qua-
litat en el món de la màgia i el nom de la Canonja anirà lligat a l’important desplegament de comunicació que 
es fa del Festival de Teatre Màgic amb actuacions de la categoria de Juan Tamariz, i Yllana entre d’altres.

CAP DE SETMANA MÀGIC

A LA CANONJA, RECICLEM I ESTALVIEM

haestatNOTÍCIA

 Des de la Regidoria de Joventut es va 

iniciar una activitat de futbol els dimecres i els 

divendres tarda, des d’on ha sorgit un equip de 

futbol de joves de la Canonja que esperem que 

tirin endavant! 

ELS JOVES FAN ESPORT

 Aquests darrers mesos, la Regidoria de Medi 
Ambient ha portat a terme diferents campanyes a l’entorn 
de l’estalvi d’aigua i el reciclatge.

El mes de març, el programa “Gota a gota s’esgota” va 
lliurar un total de 71 kits d’estalvi d’aigua al llarg dels set 
dies que va durar la campanya. 

Durant el mes d’abril, es va iniciar una campanya de co-
municació adreçada als ciutadans i ciutadanes de la Ca-
nonja i Tarragona amb motiu de la implantació de la re-
collida selectiva de matèria orgànica. L’objectiu d’aquesta 
campanya era i és millorar la recollida selectiva d’aquesta 
fracció que ja es venia realitzant a la Canonja.

Des de finals d’abril fins a mitjans de maig, es va instal·lar 
un centre d’atenció ciutadana a la Plaça d’Ernest Lluch, al 
costat del Poliesportiu, per poder aclarir els dubtes que 
hom tingués sobre la recollida selectiva domèstica i oferir 
de forma gratuïta un cubell i tres bosses per facilitar la 
recollida a casa.  

També s’ha posat a la disposició dels ciutadans un              
Telèfon Verd (977 29 62 22) i un correu electrònic          

 

 El director dels Serveis Territorials del De-
partament d’Educació a Tarragona, Vicent Villena va 
inaugurar, el 27 de maig, el nou edifici d’educació 
infantil del col·legi Aura.  A l’acte hi va assistir tam-
bé l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz i la regidora 
d’educació de la Canonja, Mila Carreté.

La directora del col·legi Aura, Emilia Juan-Dalac 
va destacar el repte que ha representat pel col·legi 
Aura aconseguir les 4 línies de pre-escolar, que van 
des de P1 a P5. Amb la inauguració d’aquestes noves 
instal·lacions, l’educació infantil d’Aura amplia la seva 
capacitat d’alumnat superant els 400 alumnes. 

El nou edifici disposa d’espais amplis, amb un disseny 
modern i innovador en el que destaquen la vivesa dels 
colors.

L’educació infantil d’Aura 
amplia la capacitat d’alumnat 

(mediambient@tarragona.cat) per plantejar consultes, 
queixes i suggeriments. 

Finalment, amb la col·laboració de l’empresa Basell, el 
dia 23 de maig es va realitzar una plantació d’un total 
de 23 arbres entre lladoners, pins, i plataners al Parc dels 
Pins situat a l’avinguda de la Florida. L’acte, que comptà 
amb l’assistència de l’Alcalde de la Canonja Sr. Roc Mu-
ñoz i la regidora de medi ambient Sra. Francisca Orella-
na, es va poder portar a terme gràcies a la col·laboració 
de treballadors i familiars de l’empresa Basell i comptà 
amb l’ajut de la brigada d’obres de l’Ajuntament.  

 Tal i com va presentar el passat 11 de març 
l’alcalde de la Canonja Roc Muñoz a la sessió informa-
tiva que es va portar a terme al castell de Masricart, 
s’han iniciat les obres de repavimentació de diferents 
voreres i nou asfaltat de carrers d’acord amb els pro-
jectes redactats per l’enginyer tècnic assessor d’obres 
públiques.

Les fotografies corresponen a la pavimentació de la 
vorera esquerra de l’avinguda M. Carrasco i Formigue-
ra i a l’asfaltat del carrer Escultor Martorell un cop 
obert a la circulació.

Les obres de repavimentació i nou asfaltat
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actualitat

  

L’estiu convida a sortir.

 Les terrasses dels bars de la Canonja, des 
de la Raval fins a Carrasco i Formiguera passant per 
la Rambla de les Garrigues, treuen taules i cadires al 
carrer. La piscina s’omple de banyistes delitosos de fer 
una bona capbussada i la posta de sol allarga les hores 
del dia fins ben entrat el vespre.

El Patronat de Cultura del Castell de Masricart contri-
bueix cada any a aquest esclat de festa que és l’estiu. 
Enguany, ha buscat un parell de companys per sortir 
a la fresca i els ha trobat a l’escola amb l’Associació 
de Mares i Pares i al Sector Nord amb la Comissió de 
Festes.

El programa, com cada any, pretén omplir els dissabtes 
de juliol fins la Festa Major de Masricart del 5 d’agost 
amb activitats diverses per a tots els públics i per a 
diferents gustos.  Així, dues sessions de cinema es fa-
ran a la pista poliesportiva de l’escola amb la creació 
d’un ambient previ amb taules, cadires, sopar, servei de 
bar i música fins que comenci la pel·lícula. Cañambril, 
un trio de veu, guitarra i percussió posarà el toc més 
intimista del “Surt a la Fresca” amb un concert de bo-
leros.  I finalment, la festa més bellugadissa es farà al 
Sector Nord, coincidint amb els 25 anys de l’associació 
de veïns “La Unión del Sector Norte”, amb la salsa de 
Asere.

Sinopsi dels actes de surt a la fresca
POSDATA: TE QUIERO
 Holly Kennedy (Hillary Swank) és una vídua jove que mira d’encarrilar 
la seva vida després de la mort del seu estimat marit Gerry (Gerard Butler), mort 
d’una malaltia. Llavors descobreix que aquest li ha deixat vàries cartes...
(apta)

CAÑAMBRIL
 Cañambril està format per 3 músics procedents d’àmbits diferents, el 
jazz, el rock i el flamenc, que s’han proposat treballar el bolero, un gènere molt 
diferent als que s’han conreat habitualment, traslladant a la seva interpretació 
la visió particular dels artistes cap a aquesta música que ha sabut mantenir-se 
vigent al llarg dels temps i que segueix tenint un públic fidel que sembla haver 
augmentat en els darrers anys en afegir-se un sector de públic més jove que 
valora la seva capacitat de transmetre sentiments.

QUEMAR DESPUÉS DE LEER
 Un repartiment ple d’estrelles que inclou a George Clooney i Brad 
Pitt protagonitza aquesta extravagant comèdia d’espies. La direcció és de Joel i 
Ethan Coen, els oscaritzats directors de No es País para Viejos y El Gran Lebows-
ki.

Un disc amb un dels secrets més irrellevants de la CIA cau a mans de dos deci-
dits empleats d’un gimnàs i la parella intenta treure’n profit. 
La crítica ha qualificat aquesta pel·lícula d’intel.ligent, divertida i original.
(13 anys)

GRUP DE SALSA ASERE
 Aquest grup de salsa no és únicament un show per observar, els 
artistes busquen que el públic formi part de l’espectacle amb tot un conjunt 
d’animacions preparades pels artistes. Amb tres anys d’experiència, ja han ac-
tuat a diferents localitats d’Espanya i d’Europa. 

Tothom s’ho passarà bé: grans i petits ja sigui mirant o ballant podran ser 
protagonistes de la nit.

No et quedis a casa, Surt a la Fresca!
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serànotícia
Estiu alternatiu pels joves 
de la Canonja i Bonavista

 Des de la Regidoria de Joventut de la Canonja amb la col·laboració 
d’Acció Social i Ciutadania del poble, de l’IMSST i de l’IES Collblanc s’ha engegat 
per aquest mes de juliol una novedosa alternativa de lleure per als joves de la 
Canonja i Bonavista.

Aquest projecte està dirigit a joves d’entre 13 i 16 anys amb moltes ganes de 
passar-ho bé i no avorrir-se durant les vacances d’estiu. Les activitats (rocòdrom, 
piscina, esports diversos, sortides a la platja i tallers) es realitzaran entre el 6 
i el 31 de juliol de dilluns a divendres de 10 del matí a 13 del migdia a les 
intal·lacions de l’IES Collblanc.

L’últim dia d’inscripció al Tarraco Estiu Jove és el 3 de juliol.

Grups destacats pel Mamut Rock

 Des de la Regidoria de Joventut estem preparant una nova edició del 
Mamut Rock. Aquest any el cartell es presenta ben atractiu: Roger Benet, El Son 
de Chamba i Los Bezoya. El lloc és la Plaça Catalunya a les 23h, l’entrada serà gra-
tuïta.

Indiana Jones, el protagonista 
del Casal’09
 El Casal d’Estiu de la Canonja comença el di-
lluns 29 de juny i està preparat perquè els infants del 
nostre poble puguin gaudir de l’estiu de manera edu-
cativa i divertida. Els nens i nenes inscrits al Casal van 
a la piscina i fan esport, gimcanes, grans jocs, ludoteca, 
manualitats, teatre i expressió corporal entre d’altres 
activitats.

Els divendres, per finalitzar de manera especial la set-
mana, es fan activitats extres com el castell de fang, la 
peonada d’aigua, les vetllades i les festes.
El centre d’interès d’enguany està basat en l’aventurer 
Indiana Jones, per aquest motiu s’anomena CASAL JO-
NES.

Celebració de la tradicional
Festa Major de Masricart

 El proper dimecres 5 d’agost, se 
celebrarà la festa Major de Masricart en ho-
nor de la Mare de Déu de les Neus. El progra-
ma d’actes s’iniciarà a les 8 del vespre amb la 
tradicional missa solemne. A continuació, hi 
haurà un aperitiu popular amb la presència 
dels gegants Bià i Esperança amb el grup de 
grallers de l’Orfeó Canongí. El conjunt Doble 
R serà l’encarregat de posar punt i final a 
aquesta diada festiva.

L’associació de veïns del Sector Nord celebra els 25 anys
 Era la época en la que nuestro apreciado 
pueblo iba creciendo, nos íbamos apoyando los unos 
en los otros, para darnos a conocer y para tener esa 
unión de cualquier canongino, una zona el barrio del 
Sector Norte en la cual se pudiera vivir con la misma 
calidad y dignidad de vida que el resto del pueblo. Así 

EL POLIESPORTIU ESTRENA CONTROL D’ACCESSOS

 La temporada de piscina d’enguany co-
mença el 6 de juny i finalitza el 6 de setembre jun-
tament amb totes les seves activitats. La novetat 
d’enguany és la instal·lació d’un dispositiu de control 
d’accessos tant per la piscina com pel pabelló. Aquest 
dispositiu consisteix en torns giratoris i tanques de 
pas que s’accionen mitjançant un carnet digital que 
s’entregarà a tots els usuaris de les instal·lacions. 

Aquest carnet permet saber a temps real qui ha 
entrat al poliesportiu, quantes vegades, quantes 
persones hi ha dins, etc. Tot això es processa per un 
suport informàtic dotat de les últimes tecnologies 
en control d’instal·lacions. Amb aquesta innovació 
es pretén facilitar la feina als treballadors del polies-
portiu pel que fa al control i treballar per la segure-
tat de tots els socis que acudeixen assiduament a les 
instal·lacions.

nació, el 9 de julio de 1984, la Asociación de Vecinos  
Unión del Sector Norte de La Canonja.

Recordemos también que esta Asociación ha realizado 
diferentes actos de protestas, manifestaciones, ayudas 
a entidades, aportaciones económicas a diferentes es-

tamentos, etc…  de los cuales estamos muy orgullosos. 
Pero también tenemos nuestra parte lúdica estando en 
la puntera para cualquier acto festivo-cultural, todo el 
pueblo recuerda las fiestas de verano

Associació de veïns del Sector Nord.
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¿Qué actividad estás realizando actualmente?
Teatro, manualidades, coral, sardanas, gimnasia, 
senderismo, baile y ludoteca.

¿Has realizado alguna  actividad más o tienes 
alguna en mente?
Además de las que te he dicho, también he partici-
pado en el carnaval, en los campeonatos de petan-
ca, juegos, informática, bolillos y mantenimiento de 
la memoria.

¿Qué encuentras en estas actividades?
Me da ánimos muchas ganas de vivir, de hacer co-
sas, de estar activa, me da muchas energías.  

¿Qué has aprendido?
He aprendido muchas cosas, entre ellas una nue-
va visión de la amistad, aquí tengo muchas ami-
gas también he aprendido a que cuanto mayor me 
hago más aprendo.

¿Qué has enseñado?
Comparto mis recetas con mis compañeras y mis  
amigas dicen que una de las cosas que han apren-
dido de mi es la confianza. 

¿Qué actividad estás realizando actualmente?
Los lunes: manualidades y coral
Los martes: gimnasia y teatro
Los miércoles: Senderismo  y ludoteca
Los jueves: petanca
Los sábados: baile 

¿Has realizado alguna  actividad 
más o tienes alguna en mente?
Sí, el año pasado participé en un cur-
so de mantenimiento de la memoria. 

¿Qué encuentras en estas activi-
dades?
Yo antes de participar no tenía la mo-
ral muy alta, me daba vergüenza ha-
blar con la gente. Desde que vengo a 
las actividades soy una persona más 
abierta, hablo con mis amigas con 
mucha confianza, tengo una buena 
relación con mis compañeras, somos 
como de la misma familia.

¿Qué has aprendido?
A convivir con las personas que for-
mamos la Llar,  a jugar a la petanca, a 
pintar,  a valorar la amistad y a res- 

          petar. 

¿Qué has enseñado?
A organizar todo lo relacionado con la petanca, que 
poco a poco han dado su frutos, entrenos, campeo-
natos…

Isabel Páez Delgado
¿Cuánto tiempo hace que participas? 
Hace siete años que participo en las actividades. 

¿Por qué crees que es necesario que las perso-
nas mayores realicen actividades?
Para poder llevar una vida más activa y para des-
conectar de las cosas de la casa, para reírnos y 
disfrutar. 

¿Has notado algún cambio en tu vida  desde 
que estas participando en las actividades?
He notado más alegría, he mejorado la relación 
con mis familiares, todo eso me lleva a estar más 
tranquila durante el día. El día que no voy a la Llar 
a las actividades me parece que me falta algo, las 
vacaciones se me hacen muy largas sin las acti-
vidades.
¿Por qué te animaste a venir?
Porque no me encontraba muy bien. 

¿Animarías a otras personas mayores a que se 
decidan a participar?
Sí, a todas las personas que estén tristes las animo 
a que se acerquen.

Soy  Isabel Páez Delgado, nací el 28 de febrero de hace unos 
cuantos años,  mi pueblo se llama Gibraleon, provincia de 
Huelva, hace 43 años que llegué a la Canonja. Estoy casada, 
tengo tres hijos y siete nietos. 

Soy Ascensión Guirao Quílez, nací en 
Velezrubio (Almería), llevo 37 años en la 

Canonja, estoy casada tengo dos hijos, tres 
nietos y dos nueras.

¿Cuánto tiempo hace que participas?
Siete años.

¿Por qué crees que es necesario que 
las personas mayores realicen activi-
dades?
Para pasar un buen rato en compañía, 
para no comerse la cabeza.

¿Has notado algún cambio en tu vida  
desde que estas participando en las 
actividades?
Me siento muy bien cuando estoy en las 
actividades, estoy sanísima cuando es-
toy en ellas, en cuanto salgo de ellas me 
duele todo, además en las vacaciones de 
verano me aburro mucho sin mis activi-
dades.

¿Por qué te animaste a venir?
Me siento muy bien cuando estoy en las activi-
dades, estoy sanísima cuando estoy en ellas, en 
cuanto salgo de ellas me duele todo, además en 

las vacaciones de verano me aburro mucho sin mis 
actividades. 

¿Animarías a otras personas mayores a que se 
decidan a participar?
Sí, a todos los jubilados del pueblo, aquel que viene 
aquí alarga su vida.  

Ascensión Guirao Quílez
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CÓMO SE EDUCA A UN NIÑO EN LA VIOLENCIA

	
	  Bien dejando aparte patologías. ¿Cómo se forma un 
joven violento? ¿Cuál es el germen de la violencia? Sin lugar a 
dudas los estilos parentales son decisivos para que la semilla de 
la violencia vaya germinando, pero existen otras variables, tanto 
dentro de la escuela como en la sociedad, que son claros factores 
de riesgos. ¿Que está pasando en las familias? Si estamos viendo 
que los jóvenes tienen dificultades para aceptar frustraciones, 
acatar normas, para frenar sus emociones agresivas… Si esto 
es así ¿por qué no ponemos límites a nuestros hijos? Los estilos 
educativos oscilan como tantas otras cosas como un péndulo. Ha 
ido desde una disciplina exagerada, restrictiva y represora hasta 
el otro extremo en el que todo está permitido. En la actualidad la 
educación que se basa en la autoridad nos horroriza. La palabra 
“disciplina” y autoridad es equiparada normalmente a las palabras 
castigo y represión, y la evitamos por miedo, a parecer unos pa-
dres anticuados, reaccionarios etc. Suena a coacción y a dominio, 
a prohibición que no tiene nada que ver con la democracia en la 

que vivimos. Sin embargo la palabra autoridad que quiere decir 
ayudar a crecer y esta es en realidad la meta de cualquier padre, 
sin autoridad y sin límites no se puede educar. 

De	la	actitud	emotiva	de	los	padres: una actitud negativa, ca-
rente de afecto hacia sus hijos, incluso de rechazo, de abandono. 
Padres que nunca han demostrado cariño, que han humillado, 
que maltratan emocionalmente, privando al niño de lo único 
que necesitas para crecer psicológicamente sano: el	 amor	 de	
sus	padres.

La violencia se aprende también a través de la permisividad de los 
padres ante la conducta agresiva del niño. Deben aprender dón-
de se encuentran los límites a su conducta y las consecuencias 
que obtendrán por su incumplimiento: Son padres	 inmaduros	
con	miedo	al	enfrentamiento	e	irresponsables: Este es quizás 
el error más frecuente en la actualidad. Es imposible educar sin 
intervenir. En ocasiones esta falta de autoridad, esconde también 
un deseo de no tener conflictos. Sabemos que el niño no acep-
tará de buen grado nuestra negativa. Resulta más cómodo no 
luchar contra él y permitirle que haga lo que quiera sin ponerle 
demasiadas impedimentos, sino que bajo el pretexto de no “trau-
matizar” o no frustrar al niño esconden realmente su falta de au-
toridad, cuando no es simplemente por comodidad, inmadurez, e 
irresponsabilidad para la paternidad. Son padres despreocupados 
y negligentes, padres que por propia comodidad o por temor a 
ser impopulares ante sus hijos, mantienen actitudes de concesión 
constante. Ceden ante cualquier petición de los hijos. Para no te-
ner problemas nunca dicen no, y así están callados de momento, 
les consienten todo, sin poner límites, hasta que se vuelven en 
contra, consienten comportamientos violentos o de falta de res-
peto e instauran de esta forma el germen de la violencia. De esta 

forma mientras son pequeños aún tienen un cierto control que 
pierden totalmente en el momento de la adolescencia.
 

La violencia se aprende también por	 imitación	 del	 modelo	
violento	parental. O bien vivido por el, o bien observado en la 
familia. El uso del castigo físico y maltrato emocional, siem-
pre generará más agresividad “la violencia engendra violencia”. 
A veces la actitud del adolescente no es más que un reflejo de 
cómo ejercen con él la violencia. Incapaces de hacer nada por-
que siempre tendrán miedo y si la rigidez ha sido mucha, lo más 
probable es que la crisis de oposición de su hijo sea patológica y 
se vuelva contra ellos y contra todos. No olvidemos que el temor 
y el miedo nunca han sido formativos. Debemos enriquecer su 
personalidad no anularla porque esa frustración solo engendrará 
rabia y violencia.

De la vivencia del niño que crece en un contexto	familiar	des-
estructurado, con acontecimiento traumáticos, enfermedades, 
adicción de los padres, abandono de la figura paterna o mater-
na, situaciones de divorcios complicadas, etc… al cual pertenece 
nuevos modelos familiares, monoparentales, o familias con bajo 
nivel económico y cultural, con poca red social, marginación, in-
migración, etc… que a veces no pueden mostrar unos adecuados 
modelos de identificación para el menor. Evidentemente todos 
estos son factores de riesgo importantes que se encuentran en 
todos los estudios de la violencia juvenil. Por lo tanto podremos 
decir que el germen de la violencia, se instaura en una familia 
en la que no hay contactos afectivos adecuados, en la que no 
existen modelos de identificación parentales, o bien en la que 
pueda existir algún tipo de desajuste, de la violencia intrafamiliar 
a cualquier miembro, en la que existe dejadez de responsabilidad, 
ausencia de límites, de formación e información…

NAVEGAR PER LA CANONJA

 No patiu, La Canonja ni fa aigües ni s’enfonsa, 
tot el contrari. Informàticament i segons el diccionari català, 
Navegar vol dir, moure’s dins els diferents serveis, utilitats o 
conjunts d’informació d’una xarxa, un sistema informàtic o 
una aplicació.

Des del moment que introduïm en el nostre ordinador les si-
gles WWW ( World Wide Web), comença una singladura lenta 
i farrogosa de la qual, a vegades, desistim i reiniciem la nostra 
Web. La lentitud amb la qual obre qualsevol pàgina a Internet 

fa que més que navegar sigui naufragar. La responsabilitat 
d’aquesta mancança és sens dubte del nostre proveïdor del 
servei d’Internet (Telefónica), degut a la manca d’inversió du-
rant tots aquests anys, ja que les altres companyies que ens 
fan promeses d’unes velocitats inaccessibles per nosaltres, 
no oblidem que sempre parlen de “FINS A”, la paraula clau 
es “FINS A”,  ja que estan obligats a oferir un mínim però no 
diuen mai que ens donaran X velocitat sinó que podran arri-
bar a X, això passa perquè  obligatòriament han de fer servir 
Bucles telefònics ficats per aquesta última (Telefónica).

No entenem, amb raó, que al segle XXI i amb les publicitats 
que tots veiem per televisió, seguim encara amb 1 Mb de 
velocitat o una mica més, els que tenen sort, és clar, i això 
si en pots tenir, que en alguns casos ni això. Òbviament és 
impensable que a menys de 3km tenim Vila-seca i a menys 
de 6km Tarragona, que gaudeixen en segons quines parts del 
Municipi,  velocitats superiors a 6Mb. I amb serveis de televi-
sió inclosos. En canvi nosaltres amb prou feina tenim Inter-
net. Doncs això està a punt de canviar, des de L’Ajuntament 
i dels usuaris també, després de moltes queixes al respecte a 
l’anomenada companyia, per fi ens han escoltat. 

A l’Avinguda de la Pineda s’estan finalitzant les obres d’una 
nova instal·lació per part de la companyia Telefónica, la qual 
molt aviat donarà servei a més del 60% del poble de la Ca-
nonja, amb unes velocitats que fins ara ni podíem somiar, 
però a la fi es farà realitat i la tasca que hem estat fent du-
rant aquest darrer any donarà els seus fruits molt aviat. 

Una altra mesura que està en estudi des d’aquest municipi, 
és la de poder donar servei Wi-fi (comunicació inal·làmbrica) 
a tot el poble mitjançant un sistema integral d’Internet, i 
respectant la llei que obliga als municipis que donen aquest 
servei a constituir-les com a operadors. Els preus serien pràc-
ticament simbòlics, que cobraria l’empresa que es contractés. 
Tot això són un seguit d’innovacions que volem anar fent per 
tenir accés de ple a tota la informació i serveis que puguin 
ser possibles, òbviament tot això passava per tenir una bona 
xarxa informàtica que permetés desenvolupar tot aquest sis-
tema en un futur.

Esperem que ben aviat la Canonja navegui pel riu de la infor-
mació via Internet, a tota velocitat i que aquesta singladura 
desemboqui en l’entrada al segle XXI.

portaveusmunicipals

AJUDES A LES FAMÍLIES
 
 
 Les polítiques de suport a la familia són uns dels 
pilars de les polítiques socials i de garantia de l’estat del be-
nestar. Cal atorgar-los un tractament unitari a nivell de polí-
tiques públiques. No és eficient  i fins i tot podria ser incohe-
rent, fer polítiques de família  i,  en acabat, fer polítiques  per 
a la gent gran, la joventut, etc. de forma descoordinada. Cal 
una visió de les polítiques de familia que sigui transversal. Per 
això, caldrà fer polítiques de discriminació positiva a favor de 

les famílies. És un acte de justícia reconèixer-los un paper 
preponderant en proporció a l’important contribució que fan 
en capital social.
Des de CIU defensem impulsar una política integral de su-
port a la família amb fills i/o avis  a càrrec seu, basada en més 
ajuts econòmics i més suport per conciliar la vida familiar i 
laboral.

La difícil conciliació entre la vida personal i laboral és una de 
les causes de la baixa natalitat del nostre país. La UNICEF, en 
l’última enquesta d’Infància feta a nivell estatal en el 2008, 
indica que un gran nombre d’infants enquestats  afirmen 
sentir-se sols i sosté que aquesta situació prové de la manca 
de mesures suficients de conciliació familiar i laboral i de les 
exigències econòmiques que en molts casos obliga a ambdós 
a treballar.

Creiem que la familia és la institució bàsica i central de la 
nostra societat, és transmissora de valors, educa i és genera-
dora de solidaritat i per això és un dels eixos vertebradors de 
la nostra política social.

Les famílies necessiten  ajudes i en especial quan es tracta 

de famílies nombroses o monoparentals.  Però els socis de 
govern de la Generalitat  fa poc temps van rebutjar en el 
Parlament una proposició presentada per CIU per augmentar 
la prestació per fills petits. Aquesta prestació que es rep una 
vegada a l’any pels fills menors de 3 anys (638€) i en el cas 
de les famílies nombroses o monoparentals per fills menors 
de 6 anys (745€). La proposició de llei presentada demanava 
augmentar la primera fins a  800€ i fins els 6 anys; i la 2ª, 
fins a 1000€ i fins els 8 anys per  a les famílies nombroses i 
monoparentals.

La Llei de suport a les Famílies  de 18/2003 contemplava 
que augmentés progressivament tant la quantitat d’aquesta 
prestació  com l’edat dels fills per rebre-la. El rebuig de PSC, 
ERC i ICV per augmentar aquesta prestació és encara més 
greu si tenim  present la crisi econòmica que  està afectant 
als qui tenen més càrregues familiars i en especial les famílies 
nombroses i monoparentals, que són les més vulnerables.

Diuen i presumeixen de fer polítiques socials i progressistes 
i després no accepten augmentar la prestació per fills petits; 
això és un fet contradictori que posa a les famílies catalanes 
en desigualtat amb la majoria de països d’Europa.
                                

Francesc  Roca Gutiérrez

Misericòrdia Roca Vila

Jacinto Moreno Macias
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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
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3 de juliol
data límit d’inscripció a TARRACOJOVE.

4 de juliol
Surt a la fresca
Cinema: Posdata: te quiero: a 2/4 d’11 de la nit a la 
pista poliesportiva del CEIP la Canonja.

del 6 al 31 de juliol
TARRACOJOVE de dilluns a divendres de 10 del matí 
a 1 del migdia.

10 de juliol
Viatgem per l’espai
Elaboració de manualitats amb motiu de la celebra-
ció de l’any internacional de l’astronomia. 
De 9 del matí a 1 del migdia a la biblioteca pública.

11 de juliol
Comerços al carrer
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre a la Rambla 
de les Garrigues.

Surt a la fresca
Concert de boleros amb  Cañambril : a 2/4 d’11 de 
la nit a la plaça del Castell.

18 de juliol
Surt a la fresca
Cinema: Quemar después de leer: a 2/4 d’11 de la 
nit a la pista poliesportiva del CEIP la Canonja.

24 de juliol
Viatgem per l’espai
Elaboració de manualitats amb motiu de la celebra-
ció de l’any internacional de l’astronomia.
De 9 del matí a 1 del migdia a la biblioteca pública.

.

      

FESTES SECTOR NORD 
2009

DIVENDRES 24 JULIOL
A les 10 de la nit – DISCOMÒBIL SEBASTIÀ

A 2/4 d’11 de la nit – NIT FLAMENCA:
COPLA: PAQUITA CARNICER
CANT: JOSE CABALLERO y ANTONIO PASTOR
GUITARRA: JULIO DELGADO
BALL: amb el grup de ball SUSPIROS de l’Escola de 
ball Alhambra.

A 3/4 d’11 de la nit – JOCS AMB LA WII pels més 
joves.

Fi de festa amb DISCOTECA MÒBIL.

DISSABTE 25 DE JULIOL
D’11 del matí a 1 del migdia  -  CASAL INFANTIL
Patrocinat per Fundaciò en Xarxa.

A les 7 de la tarda -  SARDINADA POPULAR
Patrocina Pescados Mediterráneo.

A 2/4 de 10 del vespre -  DISCOMÒBIL SEBASTIÀ

A les 11 de la nit – NIT DE SALSA
Exhibició i animació amb el grup de salsa ASERE 
de l’ESCOLA DE BALL SALSIXTO.
Patrocinat pel Patronat de Cultura del Castell de 
Masricart.

A continuació DISCOTECA MÒBIL.

DIUMENGE 26 DE JULIOL
D’11 del matí a 1 del migdia – PARC INFANTIL 
DIVER-PARKS – Inflables.

A la 1 del migdia – Refrescant SANGRIA POPU-
LAR.

A les 3 de la tarda – PAELLA MIXTA
Places limitades: venda de tiquets abans del 18 de 
juliol.

De les 5 de la tarda a les 8 del vespre – PARC 
INFANTIL.

 
A les 7 de la tarda – FONT DE TARONJA McDO-
NALDS
 
A les 10 del vespre – Actuació GRUP DE DANSA
 I COMPARSA DISC-45

A continuació DISCOMÒBIL SEBASTIÀ

AUDIOVISUAL ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ  

DURANT TOTES LES FESTES EL SERVEI DE BAR ÉS A 
CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

L’A.V.V. Es reserva el dret d’alterar o modificar 
qualsevol de les activitats programades.

25 de juliol
Surt a la fresca
Mostra de Salsa amb ASERE: a 2/4 d’11 de la nit al 
Sector Nord.

5 d’agost
Festa Major a Masricart
A partir de les 8 del vespre

8 d’agost
Mamut Rock
amb Roger Benet, El son de Chamba i Los 
Bezoya.
A partir de les 11 de la nit a la plaça de Cata-
lunya.

Regidoria de Medi Ambient 
La Deixalleria Mòbil estarà a la Canonja en els següents 
llocs i dates:  El 1r i 3r dilluns de mes al carrer Rec de Bardi-
na.  El 2n i 4t dimecres de mes a la plaça Ernest Lluch.
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