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Serveis
TELÈFONS D'INTERÈS
CEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627
AMPA DEL CEIP LA CANONJA 977541540
CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . .977556678
CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS PONÇ
DE CASTELLVÍ . . . . . . . . . . . . .616433441
CORREUS . . . . . . . . . . . . . . . . .977546712
PARRÒQUIA DE
SANT SEBASTIÀ . . . . . . . . . . . .977543598
FARMÀCIA FUERTES . . . . . . . .977545090
FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ . . . .977546060
LLAR D’INFANTS MARE DE
DÉU DE L’ESPERANÇA . . . . . .977550550
IES COLLBLANC . . . . . . . . . . .977551716
TANATORI MUNICIPAL . . . . . .977550020
EMERGÈNCIES . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
VETERINARI . . . . . . . . . . . . . . .977544907
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Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona. Tel. 977549480
línia 3: la Canonja – Torreforta – Colom
Línia 11: Sector Nord – Colom
Línia 35: la Canonja – Bonavista – Colom directe
línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan
XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial
Tàrraco – Arrabassada nou servei nocturn
www.infonegocio.com/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

www.lacanonja.cat

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
OFICINES
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Serveis d’administració i atenció
al públic de l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977 543 489
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns
a divendres de 9 a 13 hores i dissabtes de
9.30 a 13.30 hores.
NOU WEB DE L'AJUNTAMENT www.lacanonja.cat
URBANISME
ADREÇA: Raval, 6
SERVEIS: Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977 543 489
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores
Arquitecte municipal: dimarts de 12.00 a
14.00 h. amb cita prèvia al telèfon
977543489.
SERVEIS PUBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
ADREÇA: Camí dels Antígons,s/n
SERVEIS: Àrea de Serveis Públics i
encarregat de la Brigada Municipal
TELEFON: 977050099
PROTECCIÓ CIVIL
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Àrea Protecció Civil
TELEFON: 977551256
ACCIO SOCIAL I CIUTADANIA
Servei d'Atenció Familiar
ADREÇA: Plaça de Catalunya, s/n
TELÈFON: 977 546 100
HORARI CONCERTAR CONSULTES:
de dilluns a dimecres de 10.00 a 13 h. matí.
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: dilluns i
dimecres de 9.30 a 13 hores
ssocials@lacanonja.cat
SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la
Dona)
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Aquest servei compta amb consultes d'una
psicòloga, advocada, treballadora social i
dinamitzadora laboral.
HORARI CONCERTAR CONSULTES: de
dilluns a dimecres de 10.00 a 13.00 h.
siad@lacanonja.cat
Servei de Dinamització Laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11 hores.
HORARI CONCERTAR CONSULTES: de
dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 h.
matí.

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977 547 885
HORARI D'ACTIVITATS:
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. i
de 16.00 a 10.00 h, socis del gimnàs.
De dilluns a divendres la pista està oberta
de 16.00 a 00.00 h.
Dissabtes de 9.00 a 13.00 h. i de 16.00 a
22.00 h, només competicions.
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h.
i tardes de 15.30 a 22 h., 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.
Piscina
HORARI: obertura al públic del 7 de juny
al 7 de setembre, tots dos inclosos, de
dilluns a divendres de les 12.00 a les 20.00
h. Dissabtes, diumenges i festius, de les
10.00 a les 20 h.
No es permet l'entrada ni la sortida de
les instal·lacions als nens menors de tretze
anys que no vagin acompanyats d'un adult.
HORARI NOCTURN:
els dissabtes, del 12 de juliol al 9 d'agost
de les
22.00 de la nit a la 1 de la matinada.
GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977 548 081
TELEFON: 977 252 440 (tarragona)
ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977 556 067
HORARI: de 15.30 a 21.30 hores.
RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON: 977 545 282 i 977 529 406
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
ADREÇA: Plaça del Castell, 1
SERVEIS: Patronat de Cultura del Castell
de Masricart. Àrea de Cultura i Relacions
Ciutadanes de l’Ajuntament de la Canonja.
BIBLIOTECA
TELÈFON: 977 545 308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
a partir del 20 de juny i fins al 12
de setembre, l'horari de la Biblioteca
serà de dimarts a divendres de 9:00 a 13:00

hores i els dilluns de 9:00 a 13:00 h i de
16:00 a 20:00 hores.
Tornarà l'horari habitual el 15 de setembre.
La Biblioteca estarà tancada tot el mes d'agost .
CASAL
Viu l'Estiu'08
SERVEIS: Adreçat als infants
ADREÇA: Bisbe Miguel Domenech i
Veciana, 1
TELEFON: 977 545018
HORARI:
Del 30 de juny al 29 d'agost, 4 activitats:
Acollida, de 8.00 a 9.00 h.
Casal d'Estiu de 9.00 a 13.00 h.
Menjador i descans de 13.00 a 15.00 h.
Estudi assistit de 15.00 a 16.00 h.
Informació i inscripcions al Casal Infantil.
casal@lacanonja.cat
SALA JOVE
SERVEIS: Adreçat als Joves
HORARI: dimarts, dimecres i dijous de
19.00 a 22.00 h., espai obert d'oci jove.
LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
TELÈFON: 977 541 883
HORARIS
BAR: de dilluns a divendres de 9 a 12.50
hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9
a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores.
SERVEI D'HIGIENE PODAL:
Les visites són només el segon i quart
dilluns de cada mes.
HORARI CONCERTAR CONSULTES: de
dilluns a dimecres de 10.00 a 13.00 h. o al
telèfon 977546100.
PERRUQUERIA: Dimecres a la tarda de 15
a 18.30 h i divendres al matí de de 8.30 a
12.30h. Permanent, tint i blens, només els
dimecres.
Rentar, assecar i tallar els cabells, només
els divendres.
Programa Gent Gran Activa
ADREÇA: Plaça Catalunya, s/n
TELEFON: 977546100
Consultar al Servei d'Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: c. Bisbe Miquel Domènech i
Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
HORARI: dimarts, dimecres i dijous de
19.00 a 22.00 h. nit.
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
joventut@lacanonja.cat

LA FOTO
HISTÒRICA
L'estiu de l'any 1993, un dels actes de la festa major consistí en una cursa popular.
Segurament empeltats de les olimpíades barcelonines tots aquests joves i no tan joves
estaven decidits a divertir-se i passar-ho bé.
Tot i que persones que avui practiquen l'esport a la Canonja no han canviat el seu motiu
principal: "Passar-ho bé" poden fer-ho en unes
instal·lacions molt més adequades als seus
interessos. Camp de futbol de gespa artificial,
piscina, i poliesportiu. A aquestes
instal·lacions s'hi afegeixen avui els aparells
situats a la plaça d'Europa.
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Editorial

Gestió de residus
a la Canonja
Finalment, després de molt insistir a l'Ajuntament
de Tarragona, hem rebut un informe sobre la
situació actual de la gestió de residus a la Canonja.
L'informe l'ha realitzat l'empresa Hélix Serveis
Ambientals.
• Pel que fa al número i la distribució dels
contenidors, es considera acceptable, si bé caldria
valorar la possibilitat d'augmentar la dotació de
contenidors de recollida selectiva (paper, vidre, envasos). La relació de
contenidors de resta (rebuig) respecte els de selectiva és de 3:1, la qual cosa
representa que el ciutadà que vol fer recollida selectiva, es troba amb tres
contenidors de resta abans d'arribar al de selectiva. A altres zones del
municipi, com la Part Alta i Bonavista, la proporció és de 4:1
• El nombre de contenidors instal·lats de paper, envasos, vidre i fracció
orgànica permeten recollir tots els residus marcats pel PROGREMIC 20072012, tot i que caldria augmentar la freqüència de recollida d'algunes
fraccions.
• El coneixement general dels habitants de la Canonja sobre la recollida
selectiva presenta resultats bastant positius. Un 68% de la població
d'aquesta zona coneix correctament el lloc on dipositar les diferents fraccions
de residus, valor que supera la mitjana de Tarragona (55%).
• La valoració que els consultats fan dels contenidors que hi han instal·lats a
la Canonja és lleugerament més bona que la mitja de Tarragona. El 39% de la
població de la Canonja valora malament el model de recollida dels contenidors,
el 16% ho valora bé i el 45% de la població molt bé. Les principals causes del
perquè la gent ho valora de forma negativa és perquè hi ha brossa al voltant i
perquè estan bruts.
• D'entre les diferents zones del municipi, els habitants de la Canonja són els
que millor valoren la neteja viària a la seva zona. En una escala de l'1 al 10,
la població de la Canonja valora amb un 6,92 la neteja viària de la zona on
resideix, mentre que la mitja de Tarragona és de 5,91. També s'obté la major
puntuació en la netedat un cop s'ha realitzat la neteja (7,33), en l'adequació
dels horaris i dies que es realitza la neteja (7,68) i en la freqüència de la
neteja (7,09).
• Pel que fa a la informació, la Canonja és la zona de Tarragona que té un
percentatge més elevat de població que afirma haver rebut informació sobre
la recollida selectiva en el darrer any (56%, mentre la mitja a Tarragona és
del 37%).
Podríem concloure dient que, en línies generals, podem estar satisfets amb
aquest informe. Els ciutadans de la Canonja tenen un alt grau de consciència
pel que fa al reciclatge dels residus; però encara estem lluny d'un nivell òptim
i per això hem d'insistir en millorar les nostres actituds i el nostre
compromís.
Per últim, destacar que la campanya que recentment s'ha iniciat amb la
recollida d'excrements dels gossos, també ens ha d'ajudar a tenir cada cop un
poble més net i més habitable.
Roc Muñoz Martínez
L’alcalde

AJUNTAMENT DE
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L’Ajuntament de la Canonja va organitzar una exhibició canina de reconeixement a José María i Ángel
Pleguezuelos, veïns de la Canonja
i campions de les edicions 2006 i
2007 de les exhibicions de gossos
d’atura a Catalunya.
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L’acte es va celebrar el passat 1
de juny a la rambla de les Garrigues
i hi van participar diverses escoles canines com el Centre d’Ensinistrament
Tossuts en l’especialitat d’agility i l’Associació Canina Pimerkan en les proves de coratge i obediència. A més a més, José María i Ángel Pleguezuelos
van fer una exhibició de gossos d’atura i Hilari Novillo va demostrar la seva
experiència en l’ensinistrament de gossos.
La diada va començar amb un esmorzar popular. Un dels homenatjats, José
María Pleguezuelos, va ser l’encarregat de portar carn de corder per a tots
els assistents.
Amb les piles carregades, els gossos i els ensinistradors del centre Tossuts
van obrir l’exhibició amb proves d’agilitat —van córrer a través d’un circuit
amb ziga-zagues, tubs, trampolins i baixades i pujades a contrarellotge—.

Música a l’església
de Masricart
Enguany l’església de la Mare
de Déu de l’Esperança ha
estat el marc de dos concer ts organitzats pel
Patronat de Cultura del
Castell de Masricart. El primer, el dia 27 d’abril, va anar
a càrrec de Sandra Roset i
Francisco Poyato, que van
presentar un recital de cançons populars catalanes des
de la Renaixença fins al
Noucentisme. El públic assistent va gaudir de la veu de la
soprano, que va interpretar El cant dels
ocells i El testament d’Amèlia, entre
altres composicions.
L’11 de maig, i gràcies a la col·laboració
dels conser vatoris de música de
Tarragona i Vila-seca, l’església es va
omplir de nou per escoltar els joves intèrprets d’aquests dos conservatoris, entre
els quals hi ha nois i noies de la Canonja.
Un any més el Patronat de Cultura del
Castell de Masricart vol agrair públicament la col·laboració desinteressada

Reconeixement als
germans Pleguezuelos
L’homenatge va continuar amb l’exhibició de l’Associació Pimerkan, que va
mostrar les habilitats dels animals en coratge i defensa. Els gossos havien
de detectar que el seu propietari corria un cert perill i llençar-se a defensar-lo mossegant el braç de l’agressor.
Per tancar la mostra, José María i Ángel Pleguezuelos van sortir amb les
seves gosses d’atura Nuca i Neus i van fer una demostració de control i
conducció del ramat d’ovelles, que va explicar Hilari Novillo.
En el muntatge de l’acte, organitzat per l’Ajuntament de la Canonja, també
hi van col·laborar Alícia Angelats, Pau Bonet i Gumer Roca, responsables
de contactar amb les escoles canines convidades. A més a més, es van
inaugurar els dispensadors de bosses per a excrements de gos i les papereres on s’hauran de llençar i es van repartir fulletons explicatius amb consells i normes per tenir cura dels animals.
Finalment, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va lliurar les plaques de reconeixement a José María i Ángel Pleguezuelos pels èxits aconseguits en les
exhibicions canines i per la seva tasca divulgadora del nom de la Canonja
arreu de Catalunya.

Ja tenim servei
d’autobús nocturn
El servei nocturn d’autobús
que completa el trajecte la
Canonja–Tarragona, Tarragona–la Canonja es va inaugurar el dia 15 de maig. El 13
és el número de la línia d’aquest nou servei que s’ofereix el dijous, el divendres i el
dissabtes de les 23.30 h a
les 6.37 h amb cinc sortides
per nit. Els horaris ja estan
senyalitzats a totes les parades del recorregut.

dels conservatoris de Tarragona i Vilaseca i la bona disposició de la parròquia
de Sant Sebastià que cedeix l’església per
als concerts.

El servei nocturn ha estat una de les actuacions importants que s’han
dut a terme des del 16 de juliol de 2007, quan el regidor de Serveis
Públics, Francisco Domínguez Sánchez, va ser escollit per formar part,
en aquest mandat, del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal
de Transports Públics de Tarragona SA (EMT) per representar
l’Ajuntament de la Canonja.
A més de la implantació del servei nocturn amb la línia 13, en aquests
onze mesos també s’ha creat l’abonament escolar gratuït per als alumnes de quatre a setze anys i s’ha col·locat la màquina automàtica dispensadora de bono 20 a la parada Carrasco i Formiguera.
D’altra banda, l’Àrea de Serveis Públics ha instal·lat noves marquesines
a la Canonja, a les parades Marina, La Florida, Bassa Fonda i Carrasco
i Formiguera.
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Teatre al castell
Masricart
Delegacions alcaldia

Ara, per Decret de data 22 de febrer de 2008, l'alcaldia ha resolt delegar les competències en matèria de seguretat ciutadana en el regidor Sr. Francisco
Domínguez Sánchez.
Així mateix, per Decret de 26 de maig de 2008, l'alcaldia ha resolt delegar les competències en matèria de Comunicació Social, així com la direcció de
Ràdio La Canonja, en el regidor Sr. Francisco M. Roca
Gutierrez.

Hi va haver una bona assistència de públic, que
va riure amb els embolics i les entremaliadures,
un xic camàndules, que els protagonistes van
fer al llarg de l’obra, interpretada en català occidental de les Terres de l’Ebre i del País Valencià,
en boca del xofer de l’autobús que els portava
a Roma i París.

En definitiva, van ser dues hores i mitja plenes
d’accions desbaratades i rialles.
Seguint la línia que ha fixat el Patronat de Cultura,
en un futur es tornaran a representar peces teatrals còmiques d’aquest estil i d’altres de més
professionals per satisfer tots els gustos.
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A l'acte de constitució de la Corporació celebrat en
data 16 de juny de 2007, com a conseqüència de
les eleccions municipals de 27 de maig de 2007, el
president va resoldre nomenar delegats de l’Alcaldia
en relació a les comeses específiques de les diferents
àrees de l’organització política de l’entitat, reservantse l'àrea de seguretat ciutadana.

El passat 25 de maig el Patronat de Cultura del
Castell de Masricart va tornar a aixecar el teló
de l’Orfeó Canongí amb l’obra El trampós
entrampat, de Nick Hasey, interpretada per la
companyia amateur UNAE de Tortosa. Com ja
avançava el cartell de presentació, va ser una
astracanada en tres actes molt divertida i entretinguda.

PÀGINA
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Cursos d’informàtica a
l’IES Collblanc
L’Ajuntament de la Canonja ha organitzat, durant els
mesos de maig i juny, diversos cursos d’informàtica
a l’IES Collblanc impartits per personal qualificat.
Aquesta activitat ha estat supervisada pel tècnic de
Joventut de la Canonja, Marcelo Mori.

Aclariments respecte al
grup Sal 150
El grup de música SAL 150, que vam actuar a l’Orfeó
Canongí el 23 de febrer de 2008, voldríem fer unes
puntualitzacions respecte al comentari que es va publicar al Butlletí Municipal del mes d’abril.
No som de Torreforta. De fet, cap membre del grup
viu a Torreforta. La majoria som de Tarragona i vivim
als Pallaresos.
El guitarrista del grup ja no és el Luis García, que va
deixar la formació fa dos anys. Ara n’hi ha dos:
Cristóbal Varo (que viu a la Canonja) i Damián García.
Qui va assistir al concert sap i pot confirmar amb tota
seguretat que, tot i que els components del grup som
integrants d’una església i no amaguem la nostra fe,
no vam fer cap menció de Jesucrist ni de l’Església
Bíblica, perquè creiem que un concert de música per
a un ajuntament no és el lloc adequat per parlar-ne i
no pretenem fer proselitisme, sinó més aviat tocar i
compartir la nostra música amb tothom qui ens vulgui escoltar.
Finalment, volem agrair a l’Ajuntament de la Canonja
l’oportunitat preciosa de deixar-nos tocar en aquest
estimat poble (esperem que no sigui l’última).

JUNY
2008

Actes culturals amb la gent gran
El dia 19 de maig es va celebrar, en el marc dels Espais
Culturals de la Gent Gran, un esmorzar saludable a base de
fruita, hidrats de carboni i proteïnes per començar el dia amb
força i energia. L'acte s'hauria d'haver fet a la plaça d'Europa,
però la pluja va obligar a traslladar-lo a la sala polivalent del
Centre Cívic. Quan va acabar l’esmorzar, tots els assistents
van seguir la presentació del parc de la gent gran a càrrec
del tècnic del poliesportiu Jordi Fernández, que va explicar el
funcionament dels aparells de gimnàstica.
El dia 20 es va programar, a les 18.00 h, una conferència al
castell de Masricart sobre Els secrets de la música. Xavier
Xavarria i Talarn va repassar d’una manera senzilla la història
de la música i dels seus secrets i ens va oferir la possibilitat
de gaudir de la música clàssica i els Clàssics Musicals.
Per al dia 24 es va organitzar la sortida cultural al Serrallo al
matí. Tot seguit es va servir un dinar i a la tarda els assistents
es van dirigir a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, per
seguir en directe el concert de cant coral a càrrec de l'Escola
Coral de l'Orfeó Català. Va ser un èxit de públic. Tothom va
gaudir d’un fantàstic concert en un espai immillorable.
Sessió de Cine Fòrum, el dilluns 26, al castell de Masricart,
amb la projecció de la pel·lícula espanyola Las 13 Rosas,
d’Emilio Martínez Lázaro, un drama històric ambientat en la
Guerra Civil Espanyola.
A finals de maig, el dia 27, hi va haver l’actuació del grup de
gimnàstica de la gent gran, que ha dirigit Eva Puig, al poliesportiu. Hi van participar 33 dones de 63 a 85 anys, que van
oferir una exhibició de tot el que han après i practicat durant
aquest curs a les sessions de gimnàstica.
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Serà notícia

S’excavaran
dos trams nous
a la Boella
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El 29 d’abril, durant l’acte de signatura del conveni marc entre l’Institut
Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES) i l’Ajuntament
de la Canonja, l’alcalde, Roc Muñoz,
va anunciar que al setembre s’excavarien dos trams nous a la Boella.
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El Forn i la Mina, com s’anomenen
les dues superfícies que s’excavaran
d’aquí a tres mesos, tenen una extensió de 30 metres quadrats cadascuna i es troben a tan sols 200 metres
d’on es van descobrir les restes del
mamut l’any passat, que tothom va
poder contemplar restaurades al castell de Masricart el mateix dia de la
signatura del conveni.
Aquest acord permetrà engegar un
projecte de recerca i de socialització
en els pròxims cinc anys, que podria
ampliar-se a cinc anys més. L’acte de
signatura el van presidir l’alcalde de
la Canonja, Roc Muñoz; el director de

l’IPHES, Eudald Carbonell; l’investigador principal de recerca de la Boella,
Josep Vallverdú, i el president del
Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví,
Francesc
Roig.
Curiosament, la data de la signatura
va coincidir amb el dia que les autoritats locals van obtenir el permís dels
propietaris de la finca de la Boella per
actuar al Forn i la Mina.
En la seva intervenció en l’acte de signatura, Roc Muñoz va destacar: “Avui
hem obtingut el permís dels propie-

I enguany
també sortim
a la fresca...

taris de la finca de la Boella per excavar al setembre i nosaltres, juntament amb els investigadors, cercarem tot l’ajut que calgui per tirar el
projecte endavant. Un projecte que
va més enllà de l’excavació, perquè
també ens comprometem a socialitzar aquestes restes amb un passeig
que permeti comprovar el que excaven i, en la mesura que puguem, un
museu per visualitzar i entendre les
troballes.”
Josep Vallverdú va afegir: “En l’excavació del setembre hi participaran
una vintena de professionals que vetllaran perquè el terreny sigui sanejat
i urbanitzable, amb la idea que
aquests jaciments també es puguin
visitar.”
Finalment, Eudald Carbonell va insistir en el fet que el projecte de la Boella
dóna molt de relleu a la Canonja, a
Tarragona i a tot el país.

Abracadabra
És el nom del màgic casal d’enguany que es portarà a terme fins
el 29 d’agost en diferents períodes plens d’activitats divertides com
ara jocs, pintura, fang, esports, dances, piscina, peonada popular,
jocs d’aigua maquillatge, música, teatre, animació i moltes sorpreses.

En l’edició d’aquest any el diumenge 6 de
juliol, a la plaça de Catalunya, s’inauguren
els entreteniments estivals. En primer lloc
ens visiten uns vells amics, des
d’Almendralejo torna l’Asociación Cultural
y Folclórica Tierra de Barros.

Organitzades per l’Ajuntament de la Canonja a través de la Fundació
EnXarxa compten amb servei d’acollida, menjador i estudi assistit.
El telèfon d’informació és el Casal: 977545018

Activitats de la Regidoria
de Joventut

El dissabte 12 de juliol canviem totalment
d’estil, actuarà el grup Tarannà, un septet de jazz.

A partir del 15 de juliol i fins al 15 d’agost les nits de la piscina
s’ambientaran amb música a càrrec de l’Àrea de Joventut.

I, per últim, el dissabte 26 recuperem el
cinema d’aventures amb la projecció de
La búsqueda 2, el diario secreto.

D’altra banda, joves de la Canonja construeixen un rocòdrom a
la nau de serveis del municipi amb la previsió d’obrir-lo al públic
el mes d’octubre vinent. Mentre no estigui enllestit, els joves han
proposat de fer la III Baixada al riu Glorieta i una acampada a la
Mussara per practicar l’escalada.

Des del Patronat de Cultura us desitgem
molt bon estiu. Trobareu més informació
a la contraportada.

Escola de Futbol Base Sant Sebastià – C.F. Canonja
L’Escola de Futbol Base Sant Sebastià obre el període d’inscripció per a la propera temporada 2008-2009. Tots
els interessats podeu passar pel camp de futbol per informar-vos-en.
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Si t’agrada jugar a futbol, ara a la Canonja disposem d’unes magnífiques instal·lacions amb camp de gespa artificial. No ho dubtis. Apunta-t’hi!

El parc destinat a la gent gran es va
inaugurar el 19 de maig. Aquest espai
està situat al costat del centre cívic, a
la plaça Europa, i a l’aire lliure per
facilitar l’exercici a la gent gran de la
Canonja. Ja s’hi han instal·lat set aparells i, pròximament, se’n col·locaran
cinc més en una altra zona. Tots
aquests gronxadors esportius porten
les indicacions sobre el seu funcionament i els beneficis que reporta el
seu bon ús. Cada aparell té una funció i treballa una part del cos diferent:
la regió dorsal, els músculs abdominals, les espatlles, la cintura i els colzes. Alguns, fins i tot, poden afavorir
la respiració i la circulació. A més a
més, a l’estiu s’organitzaran classes
dirigides per un monitor per dur a terme exercicis de manteniment d’una
manera correcta i controlada.
Aquestes instal·lacions funcionen en
països centreeuropeus i la Canonja
en segueix l’exemple per millorar la
qualitat de vida de la gent gran. El
parc, que ha comportat una inversió
de 12.000 euros, l’ha instal·lat la
Brigada Municipal i està protegit contra actes vandàlics.
Des de l’Ajuntament desitgem un
bon aprofitament d’aquestes noves
activitats.
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Actualitat

El poliesportiu s’actualitza
La Regidoria d’Esports s’ha fet càrrec de l’ampliació de les instal·lacions del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana a
fi d’oferir noves activitats esportives.

L’horari d’obertura del poliesportiu, durant tot l’any, és de dilluns
a dissabte, matí i tarda, i els diumenges al matí. A l’estiu, els
abonats al poliesportiu tenen l’entrada gratuïta a la piscina.

Els canvis més significatius, encaminats a incrementar i millorar
la pràctica de l’esport, són la realització de divuit classes setmanals dirigides d’aeròbic amb bicicleta, aeròbic i body pump;
l’ampliació de la sala de musculació, cardiovascular i condicionament físic i, finalment, la instal·lació de les saunes i aparells
per bronzejar.
El poliesportiu, però, no només se centra en l’esport i la musculació, sinó que ofereix els serveis de massatge i rehabilitació.
Els massatges poden ser relaxants, tonificants o per evitar contractures i, fins i tot, de reflexoteràpia podal. La rehabilitació comprèn des del tractament de patologies musculars i respiratòries
fins al tractament de lumbàlgies. També ofereix el servei d’atenció al pacient geriàtric.

Des de la Regidoria d’Esports volem donar la benvinguda a tots
els nous usuaris i animar a tothom a practicar esports de sala.

ESTIU 2008
PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA
Obertura de les instal·lacions
Del 7 de juny al 7 de setembre
Dies feiners: de 12.00 a 20.00 h
Dissabte, diumenge i festius: de 10.00 a 20.00 h
Horari nocturn
Del 12 de juliol al 9 d’agost
Dissabte: de 22.00 a 1.00 h
Cursets de natació
De l’1 al 31 de juliol
De dilluns a divendres: d’11.00 a 12.00 h
De l’1 al 30 d’agost
De dilluns a divendres: d’11.00 a 12.00 h
Grups de nens i nenes de 4 a 6 anys
7 a 12 anys
13 a 17 anys
Curset de natació per a adults
De l’1 al 31 de juliol
Dilluns, dimecres i divendres: de 20.00 a 21.00 h
De l’1 al 30 d’agost
Dilluns, dimecres i divendres: de 20.00 a 21.00 h
Cursets d’aiguagim
Del 17 de juny al 10 de juliol
Dimarts i dijous: de 20.00 h a 21.00 h
Del 15 de juliol al 7 d’agost
Dimarts i dijous: de 20.00 a 21.00 h
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Esport i salut per a la gent gran
Descripció dels aparells
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En bloc

La Canonja més
cívica i sostenible
La recollida es fa al centre cívic i al CEIP
la Canonja.
Gràcies a la vostra col·laboració la
Canonja ha deixat d’abocar 1.582 litres
d’oli a les clavegueres.
L’Ajuntament de la Canonja ha editat un

LA informa
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La Regidoria de Medi Ambient, un cop
conegudes les dades de recollida d’oli
per reciclar de l’any 2007, en fa un
balanç força positiu i encoratja totes
aquelles persones que encara no disposin del bidó corresponent a recollirlo al castell de Masricart en l’horari
habitual de biblioteca.

díptic informatiu que ha fet arribar a
totes les cases amb propietaris de gossos, en el qual recorda, entre altres
aspectes, la importància de posar el xip
i l’obligatorietat d’inscriure les mascotes
al cens municipal d’animals de companyia.
La Regidoria també vol informar de la
col·locació de dispensadors de bosses

PÀGINA
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per a la recollida d’excrements d’animals de companyia. Recordeu que,
quan tragueu a passejar el vostre gos i
defequi, teniu l’obligació de retirar immediatament els excrements i netejar la
part afectada.

Mostra el teu civisme!!

JUNY
2008

Reconeixement al voluntariat de Protecció Civil
El servei públic de Protecció Civil està orientat a determinar el sistema de preparació i respostes a les situacions
de risc col·lectiu greu, calamitat pública o catàstrofe
extraordinària. A més a més, intenta aportar a la societat l’esforç del voluntarisme realitzat desinteressadament
en benefici de la nostra comunitat.
Els aspectes més significatius de Protecció Civil són:
La previsió i l'anàlisi de riscos i les seves causes i efectes.
La prevenció i l'estudi i implantació dels mitjans per reduir les situacions de risc potencial.
La planificació de les línies d´actuació davant
aquestes situacions.
La coordinació de les estructures, els mitjans
i les actuacions per afrontar l’emergència i per garantir
el retorn a la normalitat o rehabilitació.
La funció principal d'aquest servei és exercitar el voluntariat i, al mateix temps, donar a conèixer l'associació al
ciutadà de la Canonja i col·laborar en les activitats que
es programen al municipi.
A Protecció Civil, que vincula diverses administracions
per mitjà de l'exercici de les seves respectives competències, el paper de la col·laboració voluntària dels ciutadans és molt important per poder ajudar i servir els
altres. En la societat actual, marcadament individualista
i competitiva, és molt probable que ho oblidem i ens
dediquem més a aconseguir l'èxit personal que no a ser
solidaris amb els altres.

esdeveniments més rellevants de la Canonja, com les festes majors o la cursa ciclista, aporta a aquests actes la
seguretat necessària per al seu desenvolupament.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja
és un exemple de solidaritat. La seva presència en els

Com a regidora de l’Ajuntament de la Canonja em sento orgullosa de disposar de gent voluntària com vosal-

tres i que el nostre poble també pugui comptar-hi. La vostra contribució destacada al benestar comú i a la seguretat és un exemple per a tots nosaltres. La Canonja s’ho
mereix.
Paqui Orellana, regidora de Protecció Civil
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Portaveus municipals

Relleu a la Regidoria de
Comunicació Social
La meva trajectòria com a regidora de
Comunicació Social i, al mateix temps, directora de
la revista municipal i de Ràdio la Canonja, ha arribat al final. S’obre una nova etapa, en la qual el
meu company de grup Paco Roca, que assumirà
aquestes competències, donarà el millor d’ell
mateix, amb la seva empremta personal.
En aquest temps, el record més important per a mi,
més que el càrrec, és el viatge realitzat, ple de circumstàncies, agradables i no tan agradables;
divertides en alguns moments i no tant en d’altres,
però sempre circumstàncies viscudes que han pres
una part de mi mateixa, però també m'han fet com
sóc. Els éssers humans evolucionem segons les
circumstàncies que ens condicionen i ens envolten.
Una revista d'informació municipal és una eina de
comunicació potent per als ajuntaments. La seva
edició va mes enllà de la redacció de notícies i la
publicació sobre el paper. És important que no es
converteixi en un simple full informatiu. Se n’han
d’estudiar les necessitats i el disseny i establir els
criteris de novetat i notícia.
El principal problema de Ràdio la Canonja ha estat
sempre la dificultat de disposar de recursos
humans, ja que les emissores municipals es
nodreixen bàsicament de voluntaris i col·laboradors, fet que fa més complexa l’elaboració d’una
programació local estructurada.Tot i això, he de dir
que durant tots aquests anys de gestió, han passat per l'emissora molts i molt bons col·laboradors
i voluntaris, per als quals tindré sempre un record
entranyable —que no anomeno aquí perquè és
una llista llarga—.
De tots els elements rellevants en un mitjà de
comunicació, poso en primer lloc els lectors i els
oients. Per això, sempre he volgut comptar amb
ells i he tingut en compte les seves opinions, tant
al capdavant de l’emissora local com de la gestió
de la revista municipal, des de la qual us escric en
aquests moments.
Arribar al final d'una etapa no vol dir haver aconseguit tot allò que em proposava, però sí que us
puc dir que marxo amb la tranquil·litat que he
donat tot el millor de mi, he abocat tots els esforços i he intentat sempre obrir portes i compartir
experiències. També he de dir que aquestes experiències m'han enriquit com a persona i n’he après
molt.
Els meus millors desitjos per al meu company Paco
Roca en aquesta nova tasca.

Cori
Roca

Jacinto
Moreno

Treballem des de l’oposició

Consecuencias del maltrato
psicológico

El grup de CiU vol explicar que des de l’oposició vetlla per la Canonja i pels problemes que suporta i que
ens plantegen els canongins i canongines.
A cada ple municipal presentem les preguntes o els
temes que considerem clau per millorar el dia a dia
al municipi.
No deixa de ser una feina poc lluïda. Si demanem una
actuació decidida pel bé de tots, és l’equip de govern
qui es penja la medalla perquè és qui mana. I sovint
aquesta situació s’afegeix a la frase força repetida:
“Això ja ho teníem previst.”
Algunes de les intervencions que hem demanat o
qüestionat són:
1. Fer un seguiment de les obres que s’executen:
Les obres del raval. Mentre van durar, els vianants
van lamentar-se’n perquè es feien sense criteri i els
veïns, especialment, perquè estaven poc informats
dels talls en alguns trams que dificultaven l’accés a
casa seva.
Les obres de la plaça de la Vila també s’estan eternitzant.
Hem demanat que se senyalitzin correctament les
obres de carrers i d’altres infraestructures viàries que
comporten talls o obstacles a l’hora de circular o de
desplaçar-se pel poble.
El projecte de la plaça Ernest Lluch és un altre punt
força encallat, en el qual s’han invertit molts diners i
encara no s’hi ha actuat gens.
Cal adequar zones per aparcar, sobretot al nucli antic,
i especialment quan s’organitzen actes a l’església.
2. Incidir en la conservació del medi ambient ha estat
un altre eix que hem afrontat sovint, donada la importància que té per a nosaltres el manteniment i millora del nostre entorn.
Buidar els contenidors de reciclatge més sovint, tenir
més cura de la neteja de carrers i places i recollir les
andròmines que hi ha per arreu són altres fronts que
hem plantejat en els plens municipals. Cal també
potenciar la recollida de matèria orgànica subvencionant les bosses adequades.
Cal revisar els sorolls (motos i quads especialment)
engegant una campanya de control de contaminació
acústica.
Hem demanat també que es netegin les pintades
racistes i feixistes que hi ha en algunes parets del
municipi.
Hem reclamat que festes com l’11 de Setembre se
celebrin amb actes prou dignes per la importància i
significació que té aquesta data per als catalans
CiU estem oberts a estudiar totes les propostes, idees i suggeriments de les persones que ens les vulguin fer arribar, perquè entre tots fem la Canonja, i la
nostra motivació és poder sentir que avancem i que
cada dia les coses es fan millor, sabent que nosaltres
hi posem el nostre granet de sorra, de moment des
de l’oposició.
Treballem avui per un demà millor, per una Canonja
millor i per Catalunya, que bé s’ho val.

Los niños aprenden de lo que viven y la falta de un
entorno familiar positivo y sano, hace que se desarrollen copiando esas actitudes y "aptitudes" negativas considerándolas normales, si no se frenan.
Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las siguientes consecuencias:
- Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos
de amor y respeto.
- Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores
ante otras
personas.
- Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado
y débil, pudiendo
buscar salidas en las drogas, prostitución y otras
dependencias; en consecuencia, a su vez, otro círculo de maltratos.
- Suelen padecer ansiedad crónica.
- En pocas ocasiones demuestran alegría o placer.
-Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad
escolar son más propensos a tener retrasos en el
desarrollo del conocimiento del medio que los no
maltratados.
- El niño que no es amado tiene mala imagen de sí
mismo y percibe un
entorno amenazante y poco seguro.
- De adultos suelen ser propensos a tener depresiones.
- El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste
se cohíba y no se
manifieste nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de su conducta con el
entorno lo que implicaría también, un enlentecimiento del conocimiento del medio.
- La carencia de afecto hace que el niño lo busque por
donde sea,
llegando incluso a depender de afecto que le pueda
mostrar cualquier adulto. En consecuencia se expone a posibles abusos sexuales o al rechazo. Una vez
conseguido que el adulto se fije el niño vuelve abandonar por miedo a un nuevo rechazo O abandono.
Consecuencia, esto hace que les sea muy difícil mantener una relación de pareja sana y duradera.
En general, todas las consecuencias de estos maltratos psicológicos influyen tanto en la juventud,
como en la edad adulta de todo niño maltratado. En
ocasiones algunos consiguen romper con el círculo,
comunicarse sin problemas y afrontar la situación,
pudiendo desarrollarse como personas completas
que creen en sí mismas, estos niños se llaman "resilentes" y esta circunstancia se da, en ocasiones, por
la aparición de un adulto preocupado por ellos.
Diversos estudios afirman que el maltrato continúa
de una generación a otra, de manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en potencia.
Si un niño vive en la aceptación y la amistad, aprende a encontrar el amor del mundo. Los niños son el
futuro del mundo. ¿Queremos un mundo mejor para
ellos?..., en este caso debemos hacer un presente, al
menos, digno.
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Vaig venir de

Porzuna

Persones
empadronades a la Canonja
nascudes a Porzuna
MARCELINO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
FELIPA ILLÁN SÁNCHEZ
LIDIA JIMÉNEZ ILLÁN
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FRANCISCO JIMÉNEZ ILLÁN
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Un dels “Estados del Duque”
La localitat de Porzuna està situada al nord-est de Ciudad Real, a
la comunitat autònoma de
Castella-La Manxa, al peu dels
Montes de Toledo. Als marges
del riu Bullaque, que travessa el
terme de nord a sud, hi ha un dels
jaciments arqueològics més
importants de l’Estat espanyol,
referència obligada en l’estudi del
Paleolític Inferior i Mitjà en l’àmbit peninsular.

Porzuna
Habitants: 4027
Alcaldessa: Blanca
Pilar Fernandez
www.porzuna.es

El terme municipal està integrat
als anomenats Estados del
Duque, una zona comunal que a
més de Porzuna, comprèn els
pobles de Fuente el Fresno i
Malagón, entre altres municipis.
Actualment té 4.027 habitants,
sense comptar les poblacions
agregades. L’església patronal, d’estil gòtic, està dedicada, com la de la Canonja, a sant Sebastià. El patró,
però, és sant Pantaleó, festivitat que se celebra el 27
de juliol.
Especial importància a la festa del Corpus Christi
La celebració del Corpus Christi és molt important a
Porzula. Es manté viva una tradició antiga i peculiar:
durant la processó, dotze homes del poble, que representen els dotze apòstols, es col·loquen en tres fileres

al capdavant de la comitiva. Durant el trajecte, ballen
una dansa típica, avançant d’esquena per no deixar de
mirar la Santa Custòdia, acompanyats d’un grup de
músics que toquen música tradicional. La indumentària dels dansaires no és menys curiosa. Es compon
d’uns pantalons negres, una camisa blanca, una faixa
blava, un mocador al coll i un mantó de Manila lligat al
tors en un costat i cobrint l’espatlla contrària. Al matí
els dotze homes es reuneixen a la porta de l’església
per cantar els Buenos días dalt de cavall i a la tarda
surt la processó.
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Agenda
Sut a la Fresca

Piscina i música amb wii i
pantalla gegant

Diumenge 6 de juliol
a la plaça de Catalunya a les 8 del vespre actuació del
Centro Cultural extremeño Tierra de Barros
Dissabte 12 de juliol
a la plaça del Castell a 2/4 d'11 de la nit actuació de
Tarannà

Dissabtes 2 i 9 d'agost
Nits de piscina i música amb wii i pantalla gegant

PROGRAMACIÓ

Organitza regidoria de joventut

DILLUNS
De 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del
vespre

Festa a Masricart

Dissabte 26 de juliol
Carrer Escultor Figueras a 2/4 d'11 de la nit
cinema a la fresca La búsqueda 2

7 x 60
L’actualitat de la setmana

Dimarts 5 d'agost

en seixanta minuts

Festa a Masricart amb gralles, aperitiu i ball amb lel

Festes Sector Nord
Organitza Associació de veïns del Sector Nord)

DIVENDRES

conjunt Firmament

Dissabte 19 de juliol
Matí: Jocs infantils
Tarda: Sardinada popular i espectacle de doma
Nit: Discoteca mòbil, Playbac Sector Nord i Exhibició
de Capoeira
Diumenge 20 de juliol
Matí: Parc infantil - Sangria Popular - Paella (cal
adquirir el tiquet degustació a la organització)
Vespre: Ball Centre Regional Mariachis

Sortida de barranquisme

Cançons per al record

Segona nit del mamut

Musical

Dissabte 9 d'agost

DIUMENGE

Segona nit del mamut amb l'actuació de Rsk

A partir de 2/4 de 12 del

Organitza regidoria de joventut i Patronat de Cultura

migdia Música i veu

del Castell de Masricart

Musical

Nit de piscina i música

Fes-ho saber

Dissabtes del 15 de juliol fins el 15 d'agost

11

ges, a partir de la 1 del

JUNY
2008

programes de la setmana

Organitza regidoria de joventut

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

LA informa
CANONJA

PÀGINA

Els dissabtes i diumenmigdia es repeteixen els

Dissabte 26 de juliol
Sortida de barranquisme al riu Glorieta més informació al Casal Juvenil

LA informa
CANONJA

A partir de les 11 de la nit

LaCanonjaInforma11.qxd
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SURT A LA FRESCA
Diumenge 6 de juliol
Plaça de Catalunya
Des d’Almendralejo torna l’Asociación Cultural y Folclórica
Tierra de Barros, que ja va ser a la Canonja en un dels
primers certàmens del Surt a la fresca!, concretament l’any
1999. És una sort comptar amb aquest grup en una de les
seves etapes de la seva gira per Europa.
Tierra de Barros no és únicament un grup de ball. La seva trajectòria va més enllà amb investigació, ensenyament i difusió
dels costums, la història i els usos populars de la cultura tradicional extremenya. Rigorosos en aquest estudi, s’han ben
guanyat el prestigi i reconeixement que els ha dut a editar
tres discs i organitzar conjuntament amb l’Ajuntament
d’Almendralejo diversos festivals.

Dissabte 12 de juliol
Plaça del Castell
Des de la Xarxa de Músiques de Catalunya ens arriba
una música totalment diferent a càrrec de la formació
Tarannà, que ja ha participat en la darrera edició de la Fira
de Música al Carrer de Vila-seca. Música per escoltar amb els
cinc sentits. Ells mateixos es defineixen com un septet de
jazz. Siso Coromina, saxo alt i encarregat de les composicions
del grup, afirma:
“Si volem aprendre de John Coltrane, els Beatles o Bob Marley,
o de qualsevol obra autèntica, el que hem de fer és mirar cap
endins i no enfora, encara que sigui el camí més llarg i dolorós. Potser comportant-me sincerament i sense tallar-me un
pèl podré aportar alguna cosa a la cultura, d´una manera sana,
fent-li cas al meu tarannà, a allò que somio.”

Dissabte 26 de juliol
Carrer Escultor Figueras
Cinema d’aventures amb la projecció de
La búsqueda 2, el diario secreto. Decidit a demostrar la innocència del seu rebesavi, el personatge que interpreta Nicolas Cage viatja de Nova York a París i Londres seguint
una cadena de pistes que l’empenyen a viure nombroses aventures. Disney cent per cent per a tots els públics.

Tots els actes començaran a les 22.30 hores i són gratuïts

ORGANITZA:

Asociación Cultural y Folclórica

Tierra de Barros

Grup

Tarannà

PATRONAT DE CULTURA
DEL CASTELL DE MASRICART
AJUNTAMENT DE LA CANONJA

