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NOU ENLLUMENAT RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT
EL CURS ESCOLAR COMENÇA AMB NOVETATS
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Millora del servei neteja viària

Activitats d’animació a la lectura a la biblioteca
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serveis

Serveis de l’Ajuntament
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

-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: 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

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: 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

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. 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 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 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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Alumnes del Grupo Escolar José Rion
Marsal realitzen la matèria de gimnàstica al pati
del col·legi, l’any 1975. Actualment, en aquest
lloc s’hi troba la zona d’esbarjo del CEIP la Canonja, concretament el pati d’Educació Infantil.
Enguany, en aquest jardí, s’hi han instal·lat nous
tobogans i altres jocs per millorar la qualitat del
temps d’oci dels més petits a l’escola.

Telèfons d’interès
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

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

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

editorialopinió
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Els nous equipaments socio-sanitaris més aprop
El passat dia 7 de setembre, es van signar amb els
propietaris de finques inclosos en l’àmbit del PPU 45a (Pla
Parcial Urbanístic 45a) les actes d’ocupació immediata dels
terrenys, per tal de ser cedits a la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’executar les obres de construcció d’un
equipament públic destinat a usos sociosanitaris.
El Pla Parcial urbanístic 45a contempla la conversió de terrenys qualificats com a rústics en zona d’equipaments, en la
que han d’estar situats el nou CAP, i la Residència i Centre
de dia per a la Gent gran.
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Amb l’augment de l’esperança de vida, cada cop són més les
persones que arriben a edats molt avançades. Tot i que les
condicions de vida actuals fan que moltes persones grans
puguin gaudir de certa autonomia, també es donen innumerables situacions de persones amb manca de salut que
necessiten d’altres pel desenvolupament bàsic de la vida
diària.
La Canonja compta amb un important percentatge de Gent
gran amb problemàtiques de caràcter sociosanitari que requereixen una atenció integral, funció que no sempre poden oferir la pròpia família. La
Gent gran són conscients de la seva dependència i això constitueix una seriosa preocupació per ells.
L’Ajuntament de la Canonja, conscient d’aquesta realitat, ha treballat de valent per tal
d’aconseguir que la construcció d’un nou CAP, d’una Residència i Centre de dia per a la
Gent gran siguin cada cop més a prop.
Pel que fa a altres desenvolupaments urbanístics que s’han portat a terme a la nostra
població, com la Unitat d’Actuació 2 (entre els carrers Sant Isidre, Verge de les Neus i
Marina), la Unitat d’Actuació 2301 (entre els carrers Ponç de Castellví i camí de les Pletes)
i la Unitat d’Actuació 2304 (entre el camí de la Bassa Fonda i el carrer Vila-seca, també
anomenada urbanització Castell de Masricart), m’agradaria que quedés molt clar que es
tracta d’iniciatives privades. Un cop finalitzades les obres seguint estrictament el projecte
aprovat, seran acceptades per l’Ajuntament, i per tant s’obriran a tot el veïnat i al trànsit
de vehicles.
Fins que no arribi aquest moment, les urbanitzacions pertanyen als seus promotors i són
únicament ells, i ningú més, els que han de tenir cura de la seva neteja i seguretat.

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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enbloc
Noves troballes al Barranc de la Boella
Les excavacions arqueològiques del setembre 2009 han permès demostrar l’interès de continuar els treballs de camp a la Mina i el Forn. En aquests sondeigs del Barranc de la Boella, hi ha eines
de pedra i óssos d’animals extingits que indiquen la presència dels primers pobladors de la vall del
Francolí. És un dels jaciments prehistòrics més antics de Catalunya i l’Estat Espanyol. En els municipis
de la Canonja, Reus i Constantí hi estan enterrades les capes amb fòssils que documenten les primeres
migracions humanes i les successives arribades a Europa. La continuïtat del poblament prehistòric,
entre 1 milió i 700.000 mil anys abans d’ara, és un nou escenari biogeogràfic en les teories sobre
l’evolució humana fonamentat, en part, gràcies al registre arqueopaleontològic de la Boella.

de la Canonja. També esperem portar a terme
la presentació de les defenses de mamut i els
materials de l’excavació de l’any 2007, dins la
Exposició “Europa fa 1 milió d’anys”, sota el patrocini del IPHES (Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social), la propera primavera a
la Canonja. Aquest hivern esperem poder acabar
la restauració de les defenses que actualment es
troben als magatzems municipals.
Els propers anys proposem augmentar el nombre de restes amb la continuació del sondeigs
de la Mina i el Forn. Però no podem descartar
l’exploració en altres indrets propers, com a la
nova estació de l’Aeroport, i altres zones dels termes de Constantí i Reus. A hores d’ara considerem que la troballa d’altres zones per a sondejar,
pot ser una línia de gestió per facilitar la protecció i salvaguarda del patrimoni. De totes maneres, l’any que ve esperem obrir més superfície a la
Mina i acabar d’obrir el jaciment del Forn. La propera campanya d’excavació serà el maig de 2010.

Vista de restes dentals i òssos d’hipopòtam de la Mina. Campanya 2009.

Les excavacions arqueològiques s’han dut a
terme gràcies a les ajudes de la Generalitat de
Catalunya, l’IPHES, el El Museu de Ciències Naturals de Madrid (Consell Superior d’Investigacions
Científiques) i l’Ajuntament de la Canonja.

En els treballs d’aquesta campanya hem documentat un abundant nombre d’óssos d’animals extints. A la Mina s’han excavat
restes cranials i axials d’hipopòtam i altres restes d’herbívors. Les
restes d’hipopòtam són d’un interès paleontològic i patrimonial
destacable, especialment les dues sèries molars. En el jaciment
del Forn hem explorat 2 nivells del total de 5 que hi ha. El segon
nivell del Forn es correlaciona amb la superfície on es van trobar
les defenses de mamut de l’any 2007. En el nivell 2 del Forn
hem trobat poques restes d’herbívors encara que hi ha restes
d’eines de pedra i, en especial, una gran eina d’esquist. La dispersió d’aquest conjunt arqueopaleontològic ens fa pensar que
estem en una zona perifèrica. La seva relació amb el sondeig dels
mamuts ens fa pensar que aquesta capa conté una important
presència humana en la vall baixa del Francolí. La continuïtat del
poblament, demostrat per la presència d’eines de pedra en els
dos sondeigs, apunta que el baix Francolí era part d’un territori
paleolític durant aquest temps tan remots del Pleistocè Inferior
i inicis del Mig (1-0.7 Ma).
Una síntesi dels resultats actuals sobre la investigació prehistòrica al Barranc de la Boella es realitza actualment. Hi ha en curs
d’elaboració una guia didàctica patrocinada per l’Ajuntament
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Vista del sondeig de la Mina. Campanya 2009.
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GRÀCIES PER FER POSSIBLE YAYA MIA
El dia 13 d’agost, dins del programa de la Festa
Major d’Estiu, el grup de teatre de la Gent Gran “Las Chicas
de Oro”, van representar Yaya Mia!. Una divertida adaptació del musical Mamma Mia!
La companyia vol donar les gràcies al públic pel seu suport
i per venir a veure la funció. Van fer un ple total, l’Orfeó
Canongí va omplir-se de gom a gom. Va ser un èxit. Per
altra banda, també volem agrair a l’Orfeó Canongí la seva
col·laboració i als assistents la seva donació amb l’entrada
solidària, gràcies a tots i totes vam poder recollir un total
de 1.015 euros que van adreçats als projectes de Càritas
de la Canonja .
Una vegada més GRÀCIES A TOTS I A TOTES PER FER POSSIBLE YAYA MIA!
Companyia “Las Chicas de Oro”

L’Ajuntament signa un
conveni per la recollida
d’animals abandonats
L’Ajuntament de la Canonja ha signat un
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Tarragonès i el Servei d’animals de companyia
Última Llar, per tal de regular la recollida d’animals
abandonats al municipi.
Aquelles persones que vulguin avisar de la presència d’un animal abandonat, hauran de trucar, de
dilluns a divendres, al telèfon de l’Ajuntament
977543489. L’horari oficial de recollida és de dilluns a divendres no festius, de 8 a 14 hores.
El telèfon de l’empresa Última Llar és
977753616 i la pàgina web
www.ultimallar.cat.

Millora del servei
d’escombradora
Noves mesures relatives a la neteja del
nostre poble:
El servei d’escombradora de carrers, que es realitzava dos cops per setmana, a partir del mes de juliol
es fa tres dies: els dilluns, dimecres i divendres.

Casal Jones, un estiu d’acivitats i diversió

S’han col·locat bosses a totes les papereres per tal
de facilitar la seva recollida.

El Casal d’Estiu amb el nom de Casal Jones, es va dur a terme des de el dia 29 de juny fins al 21 d’agost
amb els diferents serveis de despertador, casal d’estiu, mainadera i menjador. El Casal d’estiu es va ofertar en 4
quinzenes o 8 setmanes, han passat 208 nens/es en total amb un volum per quinzena de 164 nens/es, amb 15
monitors/es i tres coordinadors amb les seves activitats extraordinàries, fent partícips a tota la família i gent del
poble com la ginkana Jones, Castells de fang, la peonada aigualida, la festa vetllada, els jocs d’aigua, l’esmorzar
saludable i les cucanyes, que van ser tots dels divendres com a acomiadament de cada setmana. Des d’aquí volem
agrair als 208 nens i a les 208 famílies, als 15 monitors, als 20 voluntaris, a les 2 monitores en pràctiques, tots els
col·laboradors (brigada, personal del poliesportiu, al Centre Cívic, a la guàrdia urbana...) i a tota la gent del poble,
que ha aportat el seu granet de sorra fent aquest estiu diferent e inoblidable. Gràcies a tots.
Casal Jones la Canonja 2009
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TROBADA INTERNACIONAL DE BARRANCS
Els dies 12, 13 i 14 de juny alguns membres del
Club Excursionista La Canonja van participar a la trobada
Gorgs Mayencos 09 i el III Congrés Internacional de Descens de Barrancs, Canons i Engorjats, celebrada a Morillo
de Tou (Sobrarbe). Els organitzadors de l’esdeveniment van
aplegar esforços per dur a terme la major trobada mai
realitzada a nivell mundial de practicants del descens de
barrancs. Aquest esdeveniment va tenir un èxit de participació absolut. Es van aplegar més de 700 barranquistes
arribats d’indrets tan diversos com Brasil, Austràlia, Itàlia,
Andorra, França o Irlanda del Nord, acompanyats pel gruix
de participants arribats de diferents zones de la Península
Ibèrica, com ara bascos, madrilenys, andalusos, portuguesos, catalans, valencians o aragonesos.

És d’agrair la immillorable elecció del indret triat, ben a prop
d’Aínsa, la capital de la comarca aragonesa del Sobrarbe.
També cal valorar l’esforç que va fer l’organització, ja que
va preparar un llistat molt detallat on s’indicaven els millors
barrancs de la zona. En aquest es feia especial esment a la
perillositat d’alguns d’ells especialment per l’enorme cabal
d’aigua que portaven i en la idoneïtat o no de l’accés.
Els membres del CELC tingueren que intervenir en un difícil rescat d’un barranquista accidentat col·laborant amb els
Grups de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de la
Guàrdia Civil.
Club excursionista la Canonja.

Al servei de les
persones més
necessitades

El passat 28 de setembre la sala noble del
Castell de Masricart es va omplir de gom a gom de canongins i canongines deleitosos d’escoltar les paraules
de Mossèn Josep Cabayol sobre la vida de servei a Kampanga (Ruanda).
Mossèn Cabayol, que enguany celebra els seus 50 anys
de sacerdoci, va exercir de vicari a la Canonja els caps
de setmana dels anys 1966 i 1967. Malgrat aquest curt
espai de temps, deixà en el nostre poble una important
petjada impulsant infinitat d’activitats per a infants i joves que han tingut continuitat en l’escoltisme canongí i
en diferents grups parroquials.

Nou enllumenat no contaminant
als carrers de la Canonja
L’Ajuntament de la Canonja ha realitzat
obres d’adequació d’enllumenat públic de la població,
per tal de reduir la contaminació lumínica i estalviar
energia.
Durant els mesos d’estiu s’han canviat un total de 776
fanals clàssics de mercuri per lluminàries no contaminants de sodi, que emeten llum únicament abaix,
minimitzant d’aquesta manera l’efecte negatiu a
l’atmosfera.
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Així mateix s’ha aplicat una reducció del flux de
l’enllumenat, que comportarà un estalvi de més de
15.700 euros anyals i de 25,85 tones de CO2.
Aquestes obres s’emmarquen dins el Pla E, també anomenat “Pla Zapatero”.

La Comissió Mil·leni, de la Parròquia de Sant Sebastià
va organitzar la xerrada que seguit d’un aperitiu al jardí
del castell es convertí en un col·loqui farcit d’anècdotes
i emocions.

El Mamut Rock
trepitja fort
El passat 8 d’agost el Mamut Rock va
fer vibrar la Canonja amb un cartell de luxe, compost per The Sleapers, El son de la Chama, Roger
Benet i Los Bezoya. Els grups van complaure a un
públic que es va entregar totalment al concert
que va allargar-se fins altes hores de la matinada.

haestatNOTÍCIA
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Primer Tres Tombs
de la Canonja

Tarraco Jove supera les expectatives
L’experiència del Tarraco Jove va superar les
expectatives: un total de 38 joves d’entre la Canonja i Bonavista van gaudir del projecte pilot de realitzar un casal
adaptat a la seva edat amb activitats dinàmiques i diverses
tals com escalada, esports, piscina, tallers de cuina, sortida
amb bicicleta...
Sortida en bicicleta a la Via Verda del Baix Ebre.
Escala al Rocòdrom del Club excursionista.

Dintre del marc d’aquest projecte, també es va realitzar
la Primera Trobada de Casals Joves, on juntament amb el
Casal Jove de Vila-seca, vam gaudir plegats d ’una jornada
d’esports i jocs.
Esperem que l’any vinent pugui continuar aquest projecte tan enriquidor i poder obrir un nombre més elevat de
places.

El dia 9 d’agost, amb motiu de la Festa
Major d’Estiu, la Regidoria de Relacions Ciutadanes
va organitzar el primer Tres Tombs de la Canonja
amb la col·laboració dels Amigos del Caballo de la
Canonja i l’Associació de Veïns “La Unión del Sector
Norte”. La festa va començar amb un esmorzar popular al barri del Sector Norte on es van concentrar
els cavalls i els carros participants. Un cop acabat
l’esmorzar va començar l’itinerari amb parada a la
plaça del Castell, per realitzar la benedicció dels
animals, fins arribar a l’avinguda del Sector Norte.
Després del gran èxit de la jornada, tot i estar fora
de temporada, s’espera organitzar una segona edició dins el calendari estàndar dels Tres Tombs, segurament per la Festa Major d’Hivern.

Gran Participació per la Festa Major
Tandarica Orkestar i el Castell de focs van
signar la fi de la Festa Major d’Estiu d’enguany. Un
cop més, la Regidoria de Festes vol fer un agraïment
molt especial a totes les persones i entitats que han
col·laborat en la seva organització i desenvolupament.
La participació de tots és l’element essencial de la festa.

Menaix a Truà ovacionats a la Canonja
El 27 de setembre les persones que van acudir a
l’Orfeó Canongí varen poder gaudir d’un dels millors grups
catalans de la música actual.
El “recital” segons paraules dels intèrprets, va despertar
l’interès de molts canongins i canongines però també d’un
bon grapat de seguidors de la banda formada per Toni Xuclà,
Cris Juanico i Juanjo Muñoz. La qualitat musical del grup, la
capacitat de connexió amb la platea i una acurada sonorització van provocar llargs aplaudiments al final de cada
interpretació que es multiplicaren en els quatre visos finals.
De fet, des de l’Ajuntament valorem molt positivament
la gran assistència de públic als diferents actes, ja siguin
els tradicionals, com ara les havaneres o els més novedosos, com la DJOVE, i no cal dir que ben aviat iniciarem
el treball de preparació de la Festa Major d’Hivern.

Amb la presència de Lídia Pujol l’any passat, el Patronat de
Cultura del Castell de Masricart va iniciar una línia que ha
continuat enguany amb l’actuació de Menaix a Truà amb la
pretensió d’obrir el teatre de l’Orfeó Canongí al panorama
musical català.
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actualitat
El CEIP La Canonja 2 ja està en funcionament
ON SOM?
De manera provisional, iniciem la nostra escola el proper curs 2009-10 dins les dependències del
CEIP La Canonja amb dues aules de P-3.

Oferim un aprenentatge lúdic, global i significatiu.

Tot i ser dins d’una altra escola, funcionarem de manera autònoma i independent, tot i compartint alguns
espais.

DADES D’INTERÈS:
Telèfon provisional: 675 786 040
Adreça electrònica: e3011467@xtec.cat

QUÈ PRETENEM ?
Volem formar persones en el món d’avui,
que davant diferents situacions de la vida quotidiana
puguin actuar amb seguretat i eficàcia.

AMPA

Autònomes, amb capacitat de crear, pensar i comunicar-se.
Persones curioses i participatives, integrades en el seu
entorn.
Ciutadans que sàpiguen conviure en comunitat, aplicant la resolució pacífica de conflictes i respectuoses
amb tot tipus de creences, religions, opinions...
COM TREBALLAREM ?
La llengua catalana serà la llengua vehicular i d’aprenentatge.
Introduirem la llengua castellana a cicle inicial, i
l’anglès a nivell oral des de P-3 de manera sistemàtica.
A Educació Infantil treballarem per projectes, racons...
sense llibres de text; per tal d’ajustar-nos a les motivacions i interessos dels nostres nens i nenes.

Dedicarem una especial atenció als valors i les emocions.

L’AMPA gestionarà el Servei de mainadera
de 8 a 9h, el Menjador escolar (de 12 a 15 h.) i les activitats extraescolars de 17 a 18 h. a més de col.laborar
amb el Centre en diferents activitats.
Junta de l’AMPA:
- Presidenta : Susana Teruel
- Secretària : Georgette Contreras
- Tresorera : Yolanda Martínez
Us atendran a ampaceiplacanonja2@gmail.com
o al telèfon 685 571 210.

El curs 2009/2010
del CEIP La Canonja
engega amb novetats
El nou curs escolar comença al CEIP La
Canonja amb diverses novetats per tal de millorar les condicions de les instal·lacions del centre.
Per part de l'Ajuntament de La Canonja s'ha realitzat la col·locació de nous jocs al pati d'Educació Infantil, s'han renovat els lavabos dels alumnes de P3
i s'ha obert una nova porta exterior al centre que
funciona com a porta d'emergència i com a entrada pels alumnes de cicle superior i per l'AMPA.
A més a més, el Departament d'Educació ha realitzat el canvi de les finestres del centre que donen
al carrer per unes d'alumini més resistents i aïllants.
Finalment, el col·legi segueix amb el programa de
reutilització de llibres i material escolar que enguany s'ha ampliat als llibres d'anglès de Cicle mitjà i superior i el de Ciutadania a Cicle Superior.

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Tutora P-3/Classe
“Les pomes”/anglès
Tutora P-3/Classe
“Les cireres”/música

El curs escolar comença amb normalitat, amb la
plantilla de professorat completa, en l'actualitat
46 professors i un nombre total d'alumnes de
532 repartits de la següent manera:
P3 - 2 grups amb 45 alumnes
P4 - 3 grups amb 80 alumnes
P5 - 3 grups amb 73 alumnes
1r - 3 grups amb 67 alumnes
2n - 3 grups amb 54 alumnes
3r - 3 grups amb 59 alumnes
4t - 3 grups amb 62 alumnes
5è - 2 grups amb 48 alumnes
6è - 2 grups amb 44 alumnes
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La Canonja s’uneix al Teatre Màgic
Per no oblidar els dies màgics de l’Impossible!, El Patronat de Cultura del Castell de Masricart s’uneix
a la programació de l’exitós Teatre Màgic de Tarragona i acosta a la Canonja dos dels seus grans espectacles: “BUUU!!!” de la Companyia Yllana i “Deixa’t il·lusionar” de La
Dama Inquieta.
L’Orfeó Canongí rebrà, el dia 8 de novembre i per primer cop a la
província, la Companyia Yllana que recrearà els grans clàssics del
terror en un espectacle ple de màgia i humor per espantar la por
a base de rialles. Aquesta companyia destaca pel seu humor gestual, irònic, irreverent i interactiu que aconsegueix que el públic
esclati a riure.
La Dama Inquieta, un de les poques magues del país, va conèixer la
màgia per casualitat a bord d’un creuer on treballava d’animadora,
des de llavors que ja no ha pogut separar-se de l’apassionant món
de l’il·lusionisme. Després de tenir un gran èxit amb el seu últim
espectacle per diferents escenaris, el 25 d’octubre, arriba a la Canonja amb “Deixa’t il·lusionar”.

kayakpolo
a la piscina
Aquest any, la Piscina Municipal de la Canonja acollirà l’equip de kayakpolo Costa Daurada
perquè pugui realitzar els seus entrenaments i les
competicions pertinents. L’equip Costa Daurada va
assolir l’ascens a Segona Divisió de la Lliga Espanyola l’any 2008. L’any passat es van haver de traslladar
a les piscines del Reus Ploms degut a la desaparició
de les piscines de la Salle, on entrenaven habitualment, i van baixar de categoria. Aquesta temporada 2010, entrenant a la Canonja, esperen tornar a
aconseguir l’ascens a Segona Divisió.

Aquests dos espectacles de teatre màgic tindran lloc a l’Orfeó Canongí a dos quarts de vuit de la tarda i tindran el preu de 6 euros.

Activitats d’animació a la lectura a la biblioteca
La biblioteca comença de nou amb vàries activitats relacionades amb la lectura. A partir de l’octubre
es comença a preparar el calendari per a les sessions del Senalló de Contes. El Senalló de contes és una activitat
d’animació a la lectura pensada per a nens i nenes d’entre 5 i 8 anys i es porta a terme el primer dissabte de
cada mes a les 12 del migdia.
A més la biblioteca engega una nova edició del Grup de lectura. Aquesta activitat està pensada per adults que
comparteixen el gust per la lectura i d’aquesta manera tenen un espai on trobar-se i intercanviar opinions
sobre el que es llegeix. La primera trobada la farem el dia 16 d’octubre a les 7 del vespre a la mateixa biblioteca.
En aquesta sessió es farà entrega del calendari de reunions i es decidirà entre tots els participants els llibres per
llegir, fent una tria entre els suggeriments fets per la bibliotecària i les propostes particulars.
Els usuaris de la biblioteca ja tenen a la
seva disposició d’una bústia de devolució
de préstecs. La bústia es troba ubicada a
l’entrada del Castell de Masricart. Amb la
nova bústia podeu retornar els documents
prestats sempre que l’edifici estigui obert.
Tots aquells que vulgueu col·laborar en alguna de les activitats de la biblioteca us hi
podeu adreçar en l’horari habitual, a través
de telèfon (977545308) o adreça electrònica (biblioteca@lacanonja.cat).

Gent gran activa

L’Ajuntament presenta projectes
per l’ocupació
L’Ajuntament de la Canonja va presentar
el projecte de “neteja i vigilància de parcs públics i
zones verdes de la Canonja” a la convocatòria d’ajuts
destinats a la realització de plans d’ocupació, exercici 2009. El cost d’execució ascendeix a un total de
39.114,48 Euros, dels quals 27.380,14 Euros seran a
càrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya i la resta a
càrrec de l’Ajuntament.
El projecte consisteix en la contractació de treballadors de la Canonja, majors de 52 anys, en situació
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, i
que per la seva edat i situació familiar tinguin dificultats per la seva reinserció en el món laboral.
L’inici del projecte es preveu pel mes de novembre
de 2009 i tindrà una durada de 6 mesos.
Els objectius que es pretenen obtenir amb l’execució
d’aquest projecte són principalment:
-Millorar les perspectives de col·locació dels treballadors en temes relacionats amb la tasca a realitzar.
-Possibilitar l’adquisició o recuperació d’hàbits de
treball, d’autoconfiança, d’autonomia personal.
-Possibilitar la participació dels treballadors contractats en accions de formació i orientació professional.

El 28 d’octubre, organitzada per la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania, se celebra una de les festes més entranyables, la Castanyada a la Llar Municipal de Jubilitats i Pensionistes. Està previst que comenci
a les 5 de la tarda i es pretén que tothom gaudeixi d’aquesta data tan especial.
Per altra banda, en aquest mateix mes, comença el Programa Gent Gran Activa 2009/2010 amb l’objectiu
de promoure la salut, la qualitat de vida i la participació social de la gent gran del municipi. Per aquest curs
s’han organitzat diferents activitats com les classes d’informàtica, les sortides de senderisme, el taller de
manualitats i el de teatre, cant coral, sardanes, petanca, jocs i gimnàstica.
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portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

EDUCACIÓ RESPONSABLE
Aprofitant el començament del nou curs escolar
2009-2010 toca parlar de l’educació, segons el diccionari és
el procés multidireccional pel qual es transmeten coneixements, valors, costums i formes d’actuar. L’educació no només es transmet per la paraula: està present en totes les
nostres accions, sentiments i actituds.
El procés de vinculació a la cultura, la moral i la conducta
és assimilat per les noves generacions a través de l’educació
i aprenen normes de conducta i maneres de ser i de veure

Misericòrdia Roca Vila

el món d’anteriors generacions, creant-ne de noves, això sí,
respectant sempre la dels altres. Això que acabem de explicar
no es pot deixar només en mans dels educadors i professors
que imparteixen les seves matèries a les aules, sinó que des
de les nostres llars hem de ser capaços de transmetre als
nostres fills i a tota la societat en general, aquests valors que
un dia també vàrem rebre nosaltres afegint-hi les nostres
experiències positives, ja que només així es podrà completar
una educació bona pels nostres fills que redundarà en un
benefici per tota la societat, tant en l’àmbit del coneixement
com de la conducta.
A vegades deixem tot el pes de l’educació dels nostres fills
al professorat que se n’encarrega un nombre important
d’hores al dia, però quan tornen a casa després de les seves
activitats extraescolars, hem de tenir el temps i la dedicació
suficient perque percebin que estem pendents d’ells. Això es
un discurs que sembla repetir-se any rere any, però realment
és l’única possibilitat que les personetes que el dia de demà
decidiran i treballaran per al nostre país, tinguin una oportunitat de fer-ho i això no es tasca fàcil, però s’ha de dur a

com a EMD fent el paralelisme amb Catalunya i Espanya,
cal que no es tanqui cap porta a que els catalans puguem
reivindicar el que un dia teníem i vam perdre.
No tanquem la porta a consultes ni propostes, encara que hi
ha qui diu que d’això ni parlar-ne, també fa molts anys un
alcalde ho havia dit de la segregació de la Canonja, però la
voluntat d’un poble no es pot silenciar, ni ofegar.
Si més no, ara cal fer algunes reflexions sobre el país:

ONZE DE SETEMBRE
Amb l’Onze de Setembre, un dia per recordar els
nostres drets nacionals, comença el nou curs polític, que sens
dubte serà molt intens i transcendent per al nostre país, i
també pels canongins i canongines.
Sens dubte aquest estarà marcat per la història que començarem a escriure després del “parèntesi” que va ser la
pèrdua de la nostra municipalitat.
Però potser també caldrà fer-nos ressò d’aquelles veus que
demanen més per Catalunya, perquè de la mateixa manera
que molts de nosaltres hem explicat la situació de la Canonja

Jacinto Moreno Macias

CÓMO COMUNICARSE CON HIJOS
DIFÍCILES
Aquí están algunos consejos sobre cómo tratar a
los adolescentes difíciles:
Una manera de tratar con los adolescentes difíciles es escuchar con mucha atención. La mayoria de los padres no son
conscientes de ello, pero los adolescentes difíciles pueden ser
el resultado de padres difíciles (que nunca escuchan). Después
de la pubertad, la mayoria de los niños piensan que ya están
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Primer, ens trobem immersos en una situació de crisi,
d’incertesa i de desconfiança que afecta moltes famílies,
persones i empreses del nostre país.
Una prioritat del govern ha de ser superar la crisi econòmica
i les seves conseqüències socials. Superar la crisi i aixecar
Catalunya perquè ens cal un país fort, dinàmic i segur de
sí mateix, capaç de plantejar-se i de superar tots els reptes.
Segon, l’amenaça sobre l’autogovern de Catalunya i sobre
el procés de construcció nacional. L’acord recent sobre el
finançament ha estat una prova de les limitacions del Govern de la Generalitat per fer cumplir l’ Estatut. Fa pocs dies
la ministra d’Economia parlava fins i tot dels diners que les

listos para hacerle frente a los adultos del mundo, afortunadamente, los padres son lo suficientemente sabios para saber
que esto no es cierto. Sin embargo, los padres pueden saber
muy poco de sus hijos hasta un punto que todavia los tratan
como niños cuyas ideas son sólo cosas de chicos.
La verdad del asunto es, el adolescente es más maduro que
el niño, aunque todavia no lo suficientemente maduro. Esto
significa que su hijo puede tener algo que decir sobre sí mismo o la forma en que desean ser tratados.
Escuche lo que dicen antes de decir los que piensa. A menudo, los padres sólo desvian automáticamente cualquier cosa
que sus hijos tengan que decir, lo que a su vez hace que el
adolescente sólo actúe como sus padres.
Cuando un adolescente difícil ofrece su perspectiva, reconoce bien, incluso aún si usted no esta de acuerdo, ya que
es importante para un adolescente difícil saber que su padre o su madre ha escuchado su opinión de las cosas. Pero
no necesariamente han de seguir o estar de acuerdo con él,
después de todo, en la mayoria de los casos, su hijo puede
solamente estar pidiendo su consejo o expresar otras ideas
en mente.

terme conjuntament amb els centres educatius, conformant
una xarxa en la qual el nen se sentí protegit, estimat i al
mateix temps educat, nomes així podrem dir com a societat
que estem creant un model pel futur.
Ara a la Canonja engega un nou centre escolar, CEIP 2, de
moment dintre del mateix CEIP 1, això vol dir que creixem
com a poble i al mateix temps comencem entre tots un nou
projecte, que afegit al que ja existeix faran possible que tinguem un model educatiu més divers i alhora enriquidor. Des
del Grup municipal Socialista, donem la benvinguda al nostre
poble a tot l’equip de treball del nou CEIP 2 i desitgem a
tots dos centres sort i força pel nou curs que comença. Un
curs on el Departament d’Educació del Govern de Catalunya introduirà, com ve fent des de fa uns anys de manera
progressiva, nous mitjans informàtics i noves tècniques per
l’alumnat.
Dit això no queda més que encoratjar a mares i pares perquè
fem possible el que de ben segur, és una tasca difícil, però
alhora tan grata, com és la d’educar als nostres fills.

Autonomies hauran de tornar a l’Estat, fet que encara retalla més la disponibilitat de recursos econòmics per part de
Catalunya.
Encara estem pendents de la famosa sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut. Depent com acabi aquest
procés, ens caldrà una reacció ferma de les institucions
catalanes i de la societat civil catalana, de TOT el poble de
Catalunya, en defensa del nostre autogovern i de la nostra
personalitat nacional.
La decisió del poble català expressada en referèndum ha
de ser integrament i plenament respectada . És l’altra gran
qüestió a la que haurem de fer front en aquest període que
ara iniciem.
Sens dubte cal treballar perquè Catalunya retrobi la confiança i la il·lusió perdudes en aquests darrers anys.
No podem amagar més el cap sota l’ala per tal que des de
fora de Catalunya s’enfadin o ens tractin de separatistes i
de tantes altres coses. Cal treballar pel que és nostre i pel
que volem.
			

Es importante para los adolescentes saber que usted ha escuchado su opinión sobre las cosas. Después de reconocer las
ideas de su hijo, entonces será el momento preciso para que
usted exponga su opinión de cómo debe ser. Usted fue también un adolescente años o décadas atrás y debe recordar
cómo fueron esos momentos difíciles y cómo hubiese querido usted haber sido tratado. Aunque no dependa mucho
de sus experiencias ya que su hijo o hija adolescente puede
tener diferentes desafios en la vida. Muchos de los padres
dicen haber estado en la misma situación que su hijo o hija
con la esperanza que esto solucione un poco el problema
pero realmente es una invitación para que el adolescente sea
aún más curioso ante las circunstancias.
El que un adolescente sea difícil es inevitable, pero puede
realmente ser necesario a este punto, porque es cuandos
ellos estan desarrollando sus identidades. Lo que realmente
importa es que usted esté allí para apoyarlos en este nivel
critico de sus vidas con mucho amor y entendimiento. Con
una mente abierta y un corazón sano usted podrá saber
como enfrentar un adolescente difícil.
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Curs de risoteràpia
divendres 16, 23, 30
d’octubre de 15 a 17h
al poliesportiu.
Preu: 20 €
(places limitades)

30 d’octubre

16 d’octubre
a les set de la tarda.
A la biblioteca.

De 18 a 20 hores
Castanyot de la por
Passatge del Terror al Casal
Carrer Bisbe Miquel Domènech i
Veciana 1-3 baixos.
Organitza: Regidoria d’acció social.

La Dama Inquieta
“Deixa`t il·lusionar”

Informació inscripcions:
C/ Raval, 6 Baixos
977 54 60 29
joventut@lacanonja.cat

25 d’octubre
a dos quarts de vuit del vespre
A l’Orfeó Canongí.
Preu: 6€

La Regidoria de Joventut busca
grups de música per tocar a
bars de la Canonja
Informació inscripcions:
C/ Raval, 6 Baixos
977 54 60 29
joventut@lacanonja.cat

Grup de Lectura

Castanyada

Companyia Yllana
BUUU!!!
8 de novembre
a dos quarts de vuit del vespre
A l’Orfeó Canongí.
Preu: 6€

28 d’octubre
5 de la tarda
a la Llar Municipal de Jubilats i Pensionistes
Organitza la regidoria d’Acció Social i
Ciutadania.

TOTS SANTS
HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC
DEL CEMENTIRI:
Dies 26, 27 28 i 29 d’octubre
obert al matí de 9 a 1 del migdia.
Dies 30 i 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre
obert tot el dia de 9 del matí a 7 del
vespre.

FES-HO SABER

Desena Cultural de l’Orfeó
Canongí
del 21 al 29 de novembre.

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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