LaCanonjaInforma13A.qxd

5/12/08

11:58

Página 1

LA informa
CANONJA

Número 13

DESEMBRE
2008

Butlletí municipal

Pàg. 8: El primer parc de Nadal
Pàg. 10: Pressupost de l’Ajuntament

LaCanonjaInforma13A.qxd

5/12/08

11:58

Página 2

Serveis
TELÈFONS D'INTERÈS
CEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627
AMPA DEL CEIP LA CANONJA .977541540
CAMP DE FUTBOL . . . . . . . . .977 20 53 58
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.
977 549 480
Línia 3: la Canonja – Torreforta – pl. Imperial Tàrraco –
Ramón i Cajal
Línia 11: Sector Nord – pl. Imperial Tàrraco – Ramón y Cajal
Línia 35: la Canonja – Bonavista – pl. Imperial Tàrraco –
Ramón y Cajal
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: Mercat del Camp – Torreforta – Plaça Imperial
Tàrraco – Arrabassada (nou servei nocturn)
Nou servei: quan jugui el Nàstic hi haurà servei d'autobús
una hora abans de que comenci el partit, la parada és en
l'Avinguda M. Carrasco i Formiguera.
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

L
SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
OFICINES
Adreça: plaça del Castell, 1
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 h i dissabtes de 9 a
13 h
Nou web de l’Ajuntament:
www.lacanonja.cat
URBANISME
Adreça: plaça del Castell, 1
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 h
Arquitecte municipal: dimarts de 12 a 14
h, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA
MUNICIPAL
Adreça: camí dels Antígons, s/n
Serveis: Àrea de Serveis Públics i encarregat de la Brigada Municipal
Telèfon: 977 050 099
PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6
Serveis: Àrea de Protecció Civil
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat
SERVEIS SOCIALS
Servei d'Atenció Familiar
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Atenció amb cita prèvia els matins de 10
a 13 h
ssocials@lacanonja.cat
SIAD (Servei d'Informació i Atenció a
la Dona)
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Atenció amb cita prèvia els matins de 10
a 13 h
siad@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Horari: dimarts de 9 a 11 h
Telèfon: 977 546 100

Atenció amb cita prèvia els matins de 10
a 13 h
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
Adreça: c. Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
Serveis: poliesportiu municipal
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres
de 9.30 a 13 h i de 15.30 a 22 h, socis
del gimnàs. De dilluns a divendres, la
pista està oberta de 10 a 13 i de 16 a 22
h. Dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 22 h.
Diumenges de 10 a 13 h.
Horari d'atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13 h i tardes
de 15.30 a 22 h. Dissabtes: matins de
10 a 13 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
poliesportiu@lacanonja.cat
GUÀRDIA URBANA
Adreça: c. Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 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 19 h
RÀDIO LA CANONJA
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 545 282 i 977 529 406
CENTRE CULTURAL CASTELL DE
MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1
Telèfon: 977 545 308
Serveis: Patronat de Cultura del castell
de Masricart. Àrea de Cultura i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de la
Canonja.
Horari d'atenció al públic de l'àrea
administrativa: de dilluns a divendres
de 16 a 20 h
BIBLIOTECA
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20
h; divendres i dissabtes de 10 a 13 h
Per Nadal consulteu els horaris especials en aquest mateix butlletí

CASAL
Serveis: adreçat als infants
Adreça: c. Bisbe Miguel Domènech i
Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.15
a 19 h; dimecres i divendres de 15 a 19
h
SALA JOVE
Serveis: adreçat als joves
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 18 a 21h
Espai obert d'oci jove
LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 541 883
Horari:
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
Servei d’higiene podal
Les visites són només el segon i quart
dilluns de cada mes
Atenció amb cita prèvia: de dilluns a
dimecres de 10 a 13 h
o al telèfon 977 546 100
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.
PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d'Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 18 a 21 h, divendres matí d’11 a 13 h
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
joventut@lacanonja.cat

LA FOTO
HISTÒRICA
L’any 1999 va començar la construcció del poliesportiu a la
Canonja. Era evident la necessitat d’un equipament esportiu
per al poble. La construcció i inauguració del poliesportiu amb
el nom de l’alcalde Josep Canadell i Veciana i posteriorment
la construcció de les piscines van significar un pas més, que
va ser molt ben acollit pels habitants del municipi.
Els responsables municipals, com molts convilatans, van pensar a afegir als usos esportius d’aquest edifici un ús social
que s’ha aconseguit en els darrers anys amb la celebració
del ball de la Festa Major d’hivern i el ball de Carnaval.
Enguany s’hi ha programat el Parc de Nadal i la revetlla de
Cap d’Any.
El poliesportiu Josep Canadell i Veciana ha esdevingut un
equipament obert a tots els actes i, per tant, a tot el poble.
Fotografia Alberich Fotògrafs (Arxiu Ajuntament de la Canonja)
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Butlletí municipal
Alcalde:
Roc Muñoz Martínez
Dir ecció:
Francesc Roca Gutierrez
Redacció:
Ajuntament de la Canonja

Obres de reforma
i ampliació a
l’ajuntament de
la Canonja

Disseny i pr oducció:
Iniciatives Mediterrànies de Comunicació
(IMC)
Edició
Ajuntament de la Canonja
Raval, 11 (la Canonja)
Tel: 977 54 34 89
ajcanonja@lacanonja.cat
www.lacanonja.cat

Tirada: 2.500 exemplars

Distribució gratuïta
Prohibida la venda

En l’exercici d’aquest any s'adjudicaran, i confiem que s'iniciïn, les obres de
reforma i ampliació de l’ajuntament de la Canonja.
A la façana actual, que en el nou projecte es respecta pràcticament tota, hi
ha inscrita la data de construcció: 1883. Si fem càlculs, ens adonem que fa
exactament 125 anys, una data rodona, que, tot i ser totalment casual, no
podem deixar de remarcar.
Són molts anys, durant els quals han passat moltes coses al municipi. La
majoria, bones, però també algunes rematadament dolentes. La pitjor,
segurament, la pèrdua de la municipalitat. Per això, quan defensem que la
Canonja ha de tornar a recuperar el seu estatus de municipi, no estem
parlant d'un caprici o d'una reivindicació de quatre romàntics, sinó que parlem
d'una recuperació històrica que, per dret, ens pertany.
La Generalitat de Catalunya s'ha de pronunciar, esperem que ben aviat, sobre
el procés que tenim iniciat. Sabem que hi ha un aspecte de la llei que no
complim, la separació de tres quilòmetres de terreny no urbanitzable que hi
ha d'haver entre els dos municipis resultants. Per això, cal modificar la llei
actual o redactar una llei especial per a la Canonja. Des de l'Ajuntament,
pretenem que sigui el Govern de la Generalitat qui prengui la iniciativa. Encara
que el resultat sigui el mateix que si la iniciativa provingués del Parlament,
creiem que la primera forma seria més àgil i més ràpida.
Mentrestant, pensant ja en aquest futur que tenim cada dia més a prop, i per
tal de donar un millor servei a la població, hem fet el pas d’assumir les obres
de reforma i ampliació de les dependències municipals. Un edifici de 125 anys,
tot i les petites reformes realitzades al llarg dels anys, resulta totalment
insuficient per a una població de cinc mil habitants, en ple creixement.
Necessitem més espais, espais dignes i adaptats a les necessitats,
confortables i moderns, on tant els ciutadans com les persones que hi
treballen s'hi sentin bé.
Seria magnífic que la consecució de la municipalitat de la Canonja coincidís
amb la inauguració del nou ajuntament.
Treballarem tots junts perquè sigui possible!!!

Roc Muñoz Mar tínez
Alcalde de la Canonja

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Fotografia:
Ajuntament de la Canonja
Alberich Fotògrafs
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ArtSalud amb el
càncer de mama
La mostra artística d’ArtSalud es pot visitar
a la sala d’exposicions de la Societat la Nova
Amistat fins al dia 20 de desembre.
El dia 15 de novembre passat es va inaugurar la mostra al mateix espai que ocupa l’exposició. L’alcalde del municipi, Roc Muñoz; la
presidenta d’ArtSalud, Elvira Margalef, i diversos representants de la Lliga contra el Càncer
de les comarques tarragonines i del món artístic van donar la benvinguda als presents i van

explicar breument que l’exposició respon a la
voluntat de donar els beneficis obtinguts amb
la venda d’obres i catàlegs a la Lliga contra el
Càncer de les comarques de Tarragona i
Terres de l’Ebre. Tots els artistes participants
en la mostra benèfica han cedit la seva obra
a la causa que defensa ArtSalud.
L’acte inaugural va acabar amb mostres
artístiques multidisciplinars a càrrec de
col·laboradors d’ArtSalud.

Actuació del grup “avantdansa” en un moment de la inauguració
de l’exposició d’Artsalud
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Part de l’obra d’aquest fotògraf
amb arrels a la Canonja ha estat
uns dies al municipi gràcies a la
cessió de la Fundació Caixa
Tarragona.
Molts ciutadans es van acostar
fins al 24 d’octubre a aquesta
retrospectiva en blanc i negre i
van veure reflectits a la sala d’exposicions del castell de Masricart
un fragment de la vida quotidiana
de Tarragona i retalls de la vida
canongina que Valentí Canadell
havia fotografiat a la Canonja gràcies a la projecció en DVD que va
preparar la comissària de l’exposició i filla de l’artista Cristina
Canadell.

Imatges que els
participants han
cedit per il·lustrar el seu testimoni a l’Archivo

Canongins al
“Archivo de la
Experiencia”
Castanyot de la por
El divendres 31 d'octubre el Casal va celebrar, com cada any, el Castanyot de la Por. A partir de les 18 h i fins a
les 20.30 h van passar pel casal més de cent persones en grups sis i vuit persones.
Al passatge de terror, guiat per tres joves, el Fran, l’Issac i l’Adri, hi havia un bosc encantat amb l’Ori, la Bea, l’Alfonso,
la Coral, el Joel, l’Elisa i el Johan; una escola del terror amb la Núria, la Maria, l’Isa, l’Esther, la Tati, l’Esteban, la María
José i la Patri; el laboratori amb la Yanna, la Marta i l’Elena, i el circ malèfic amb la Noèlia, la Bea, l’Itziar, la Sara, el
Miguel, el Bernardo, el Jose i el Cristian. Completaven el circuit de la por els castanyers Pedro, Fina i Sergi, amb la
col·laboració de la Viky, l’Emma i el Toni.
A tots a ells, i a totes les persones que ens van visitar, volem expressar el nostre agraïment pels crits i l'estona de
por que van compartir amb nosaltres.

L’Archivo de la Experiencia, impulsat pel Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, reuneix el relat de persones majors de 55 anys en diferents llocs de l’Estat espanyol. Homes i dones expliquen davant una càmera una experiència, un record o una anècdota que forma part de les
seves vides i que serveix per explicar a les generacions
més joves la història recent del nostre país. Cada protagonista aporta al seu testimoni un objecte, un document
o una fotografia que il·lustra el seu relat.
Des de la Canonja hi participa un grup de dotze persones
que descobreixen els seus records. Tothom que vulgui
aprendre i escoltar les seves històries poden seguir els
seus testimonis a la pàgina web: http://www.archivodelaexperiencia.es
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“Textos
reivindicatius
sobre la
identitat de la
Canonja”
Exposició del
Centre d’Estudis
Canongins
Des que l’Assemblea General de les
Nacions Unides ha establert el dia 25
de novembre com a Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència contra la
Dona, aquest dia ha esdevingutAmb
motiu de la celebració del 25è aniversari el Centre d’Estudis Canongins Ponç
de Castellví ha organitzat una exposició
retrospectiva amb textos reivindicatius
publicats per l’entitat al llarg d’aquests
anys i que fan referència explícita a la
recuperació de la identitat del poble de
la Canonja.
Tots els textos mostrats a l’exposició
reclamen la restitució de la plena municipalitat i també la reivindicació dels
autèntics colors i les inequívoques formes d’un poble consolidat en la història.
La majoria dels fragments exposats
s’han extret dels llibres de la col·lecció
“El Porxo” i de les introduccions dels
calendaris didàctics que any rere any ha
publicat el Centre d’Estudis Canongins.
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Visita del conseller de Medi
Ambient de la Generalitat
El dia 31 d’octubre passat el conseller
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Francesc
Baltasar, acompanyat del director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, Manel
Hernández, i del director dels Serveis
Territorials de Medi Ambient i Habitatge
a Tarragona, Josep Lluís Pau, van visitar
el jaciment de la Boella acompanyats del
doctor Eudald Carbonell i l’equip d’investigadors de l’Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social i membres de
l’equip directiu del complex de la Boella.
La recepció oficial, encapçalada per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la regidora de Medi Ambient, Francisca
Orellana, va tenir lloc al castell de
Masricart.
La visita del conseller responia a la voluntat del consistori canongí de donar a
conèixer les peces trobades al castell de
Masricart i a la nau de serveis. Després
de la recepció oficial, les autoritats van
supervisar el jaciment i van parlar de la
seva situació respecte a la canalització
de la riera.

Comentant les troballes als assistents.
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Ara, però, s’hi ha afegit una última reflexió amb data del mes d’agost passat en
què es fa palesa la necessitat de trobar
el camí definitiu cap a la segregació. Un
fragment d’aquesta última reflexió diu:
“És hora de reivindicar el futur immediat
amb esperit constructiu, decidit i combatiu. No podem seguir esperant la lenta solució del temps. Ens calen respostes concretes, decisions clares i actuacions institucionals fermes. El futur de
la Canonja és cosa de tots i la seva reivindicació immediata és una urgència
que necessita intervenció eficaç.”
reivindicatiu a tot el món. A la Canonja,
la Llar de Jubilats va organitzar una sessió de cinema fòrum i un col·loqui posterior. L’acte va acabar amb la lectura
del manifest contra la violència de gènere.
Centre d’estudis Canongins

L’Ajuntament,
amb la reducció
dels residus
municipals
El dia 23 d’octubre la regidora de Medi
Ambient, Francisca Orellana Ruiz, va
assistir a la jornada “Prevenció de residus municipals”, que va tenir lloc al
Palau de la Diputació de Tarragona. La
jornada, organitzada per la Diputació de
Tarragona, estava orientada a donar a
conèixer al personal de les corporacions locals les accions, projectes i
estratègies innovadores i factibles per
reduir residus municipals.

Signatura de
conveni

Inici de curs al
CEIP La Canonja
El CEIP La Canonja va començar al setembre un nou curs escolar
amb 580 alumnes, una xifra que supera el nombre de nens i nenes
matriculats el curs 2007-2008. Enguany l’equip docent i el personal de suport és de 50 persones.
A part de l’increment de matrícules, enguany al centre s’hi han introduït més novetats, com l’obertura d’una aula nova, la USEE (Unitat
de Suport a l’Educació Especial) que dirigeix una mestra amb el
suport d’una educadora i una fisioterapeuta (de manera externa). La
funció bàsica d’aquesta unitat és atendre alumnes amb problemes
greus de mobilitat i aprenentatge. Entre el material de què disposa
per atendre necessitats especials hi ha un equip informàtic.
El CEIP també compta amb una aula nova de psicomotricitat per
als infants de parvulari, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i
l’Associació de Mares i Pares, i amb un espai nou de direcció més
ampli i funcional.
Així mateix, l’escola ha engegat un nou projecte: la reutilització de
llibres i material didàctic, de manera que l’escola compra el material i les famílies abonen la quantitat simbòlica d’1 euro per material utilitzat. Aquesta iniciativa ha començat amb la compra dels
diccionaris que utilitza l’alumnat de tercer, quart i cinquè i els llibres de lectura de tots els cursos d’educació primària.

El dia 3, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el
president de l’Orfeó Canongí, Josep Espasa, van
signar un conveni de col·laboració per la rehabilitació de la seu social de l’Orfeó Canongí al castell de Masricart amb la presència del regidor de
Cultura, Francisco M. Roca i del tresorer de l’entitat Sr. Joan Falguera.
L’acord de col·laboració compromet
l’Ajuntament de la Canonja a destinar una partida pressupostària anual per col·laborar en el
finançament de les obres de reforma de l’edifici
de l’Orfeó Canongí, sense perjudici de les subvencions que l’Ajuntament podrà atorgar a
l’Orfeó per diferents activitats culturals.
L’Orfeó Canongí, com a contraprestació, haurà
de cedir amb caràcter gratuït la sala Josep Gols
i Veciana a l’Ajuntament de la Canonja per tal que
hi pugui realitzar actes de caràcter cultural
durant un màxim de 25 dies a l’any.
El conveni signat té una durada de 10 anys.
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Representació de
“Flor desesperada”
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Enguany es commemora el centenari del naixement de Mercè Rodoreda. Per aquest motiu,
la Biblioteca Pública, juntament amb el Teatre
Magatzem, va representar el dia 24 d’octubre
a la Sala Noble del castell de Masricart l’espectacle Flor desesperada. Un espectacle gratuït,
basat en el recull de narracions breus Flors, de
Mercè Rodoreda, musicades per Conrad Setó,
interpretades per Josepa Urbano i Marta Serra,
sota la direcció de Sergi Xirinacs.
Unes 40 persones van gaudir d’allò més de la
representació. Totes dues intèrprets van mostrar un bon domini de l’escena i grans dots interpretatius. La música va donar força a cada passatge amb una coherència perfecta entre
temps i sentit. Un espectacle diferent que va capturar cada cop més l’espectador.

Preparant les castanyes

A finals del mes d’octubre la Llar
Municipal de Jubilats i Pensionistes
de la Canonja va celebrar la festa de la
castanyada amb la participació de la
majoria dels socis.
Els actes es van anar preparant durant
tota la setmana. Alguns dels avis de la
Llar van preparar panellets. La coral
L’Esperança va oferir un recital el
mateix dia de la castanyada. La vetllada va ser un èxit i els assistents la van
valorar molt positivament. Des d’aquí
volem agrair la col·laboració de totes
les persones que van fer possible la
festa.

Sòcies de la Llar elaborant els panellets

Gent Gran Activa, un programa ple d’activitats
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Festa de la
castanyada

Els amants de Lilith
Lídia Pujol ens va oferir el 22 de novembre passat a la sala Mestre Gols de l’Orfeó Canongí
una nit de música, on va donar veu a moltes
dones que, segles enrere, van estimar, que
van anar més enllà dels límits de la raó... i que
van deixar una història per a la llegenda.
A més de la veu de Lídia Pujol, la resta d’elements es van unir per aconseguir una vetllada excepcional que, des de la posada en escena fins a la música dirigida pel canongí Dani
Espasa, va captar l’interès dels assistents al
concert, organitzat pel Patronat de Cultura del
Castell de Masricart en el marc de les gires
de la Direcció General de Cooperació Cultural
de la Generalitat de Catalunya.

El mes d'octubre va
començar el programa Gent Gran Activa
2008/2009, amb l'objectiu de promoure la
salut, la qualitat de
vida i la participació
social de la gent gran
del municipi. Enguany s’han programat cursos de pintura i dibuix, informàtica, sardanes, cant
coral, gimnàstica de
manteniment, teatre i
jocs. Hi participen 82
persones: 70 dones d’entre 50 i
90 anys i 12 homes d’entre 60 i
80 anys.

A causa de la creixent demanda dels cursos de gimnàstica de
manteniment, a començament

d’any s’obrirà un altre curs per
a les persones que actualment
estan en llista d’espera.

Dia Internacional de la No-violència
contra les Dones
Comença el curs a
la llar d’infants
La llar d'infants M.D. L'Esperança va començar
el curs escolar amb totes les places cobertes
per al curs 2008/2009 i, tot i que en el procés
de preinscripció alguns nens es van quedar sense plaça, actualment no hi ha llista d'espera.

El dia 25 de novembre, Dia Internacional de
la No-Violència vers les Dones, va tenir lloc
al pati Jaume I de l’Ajuntament de
Tarragona la signatura del protocol d’actuació i circuit d’intervenció en situacions
de violència domèstica.
En la redacció d’aquest document hi ha
participat, entre d’altres, el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
de l’Ajuntament de la Canonja i es fixa el circuit que hauran de seguir totes les dones
maltractades del municipi.

A l’acte de signatura del protocol d’actuació hi va assistir en representació de
l’Ajuntament de la Canonja la regidora de
Serveis Socials, Paqui Márquez; així com l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros;
el president de l’Audiència Provincial de
Tarragona, Antonio Carril; el fiscal en Cap
de l’Audiència Provincial de Tarragona,
Xavier Xou; el delegat del Govern de la
Generalitat a les comarques de Tarragona,
Xavier Sabaté; la subdelegada del Govern,
Teresa Pallarés, i la coordinadora de
l’Institut Català de les Dones, Isabel Salas.

Des que l’Assemblea Gen
eral
de les Na cio ns Un ide
s ha
establert el dia 25 de nov
embre com a Dia Internacion
al
de l’Eliminació de la Violèn
cia
contra la Dona, aquest dia
ha
esdevingut reivindicatiu
a tot
el món. A la Canonja, la
Llar
de Jubilats va organitza
r una
sessió de cinema fòrum
i un
col·loqui posterior. L’acte
va
acabar amb la lectura
del
manifest contra la violènc
ia
de gènere.
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Ha estat notícia

Concerts musicals
En aquest sentit, la regidoria
ha creat en el seu espai dins el
web de l’Ajuntament un apartat amb tota la informació i el
suport necessaris per organitzar un concert.
Un dels nostres grups més
joves Els Esporàdics, format
per la Laura, l’Oriol i el
Josep, va actuar al bar La
Rambla. Entre familiar s,

amics i joves es va crear un
ambient lúdic i festiu i , especialment, de suport a aquest
grup que fa els primers passos musicals.
Un altre dels concerts organitzats per a joves músics va tenir
lloc al bar Antídot. El concert
va anar a càrrec del grup Aire
(amb l’Eva i el Jose), els quals
van estar a l’alçada de l’exigència dels seus fans. Un cop
més, la cantant va sorprendre
agradablement amb la seva
veu.
Un altre dels grups de música
jove de la Canonja que ha sorprès amb el seu art és el grup

Los del Patio. L’Aarón, el
Bernardo i el Serafín van exhibir el seu talent, el dia 25 d’octubre al bar La Escapada. El
concert va atraure un grup
molt diversificat de seguidors;
amics i clients del bar van
fusionar-se amb els amants
del flamenc.

Nits d’estiu
La Regidoria de Joventut ha programat unes
activitats per amenitzar les nits del mes d’agost
a la piscina, al parc del poliesportiu i al Casal

LA informa
CANONJA

La Regidoria de Joventut de la
Canonja vol impulsar els concerts per al jovent i els anima
a tenir el seu espai musical,
aportant l'ajuda tècnica i els
mitjans necessaris que calguin
per poder organitzar-los.
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A c t u a c i ó d ’ E l s e c r e t o d e Ka r n a k

Actuació de Cruz

Nit del tauró
El dissabte 2 d’agost els joves van refrescar-se
en una nit calorosa d’estiu amb jocs a la piscina
i a la pista i amb les consoles de sobretaula play
station i wii, sota la supervisió d’uns monitors.
També es van unir a la festa diversos grups d’adults que van sopar i van passar una vetllada
agradable veient com els seus fills s’ho passaven
d’allò més bé.

El grup canongí RSK

Concert de Mamut Rock II
El dia 9 d’agost, en el marc dels actes de la Festa Major d’estiu, es va convocar una nova edició del certamen musical Mamut Rock a la plaça de Catalunya. Novament el Mamut Rock II va fer vibrar la Canonja
amb una assistència destacada de públic i amb les actuacions de Cruz, El Secreto de Karnak i l’actuació
del grup canongí RSK.
La sorpresa durant el concert va ser l’aparició d’un cap de mamut, que exactament no se sap d’on va venir
(si de la Boella o del Raval). Potser la Violeta, l’Oriol, l’Albert i alguns més ens en sabrien dir la procedència...?
Gràcies a tots!

Nits d’estiu al poliesportiu
Les nits d’estiu al jardí del poliesportiu van ser una
més de les propostes alternatives que la
Regidoria de Joventut va organitzar per als joves.
Les nits dels dies 5, 12, 19 i 26 d’agost es van
amanir amb els jocs interactius que proposen les
consoles.
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Actualitat
Cada dia un final de festa molt especial a les 18.30 h inclòs
en el preu del Parc de Nadal

El primer Pa

El dissabte 27 de desembre a càrrec de Pa Sucat

LA informa
CANONJA

Dos rabadans baixen
de la muntanya acompanyats d’un gran tió
i ens expliquen les
millors receptes perquè cagui xocolata i
torró. Passarem una
estona divertida amb
les seves danses i
cançons, farem cagar
el tió tots plegats i
ningú marxarà sense
el seu obsequi.
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El diumenge 28 de desembre a càrrec de Xerima
El petit Folch i Torres
no s’ha portat gens
bé avui. La seva mare
l’ha castigat: “Al llit!”
En la foscor de la seva
cambra la seva imaginació comença a
crear personatges i
aventures sense parar. Les aventures
dels Pastorets de
tota la vida vistes des
de l’òptica d’un nen...
Amb nadales, les de
sempre, però cantades per un Lluquet modern, un Pere
Botero més estrambòtic que mai, un Rovelló atípic i moltes més coses que apareixen sense parar de la ment del
petit Folch i Torres.

El dilluns 29 de desembre a càrrec de Dandy Clowns
Un espectacle típic de
pallassos que recopila els espectacles
clàssics del circ del
segle XX on podreu
reviure alguns dels
moments que feien
riure als vostres
pares. Això sí, un
espectacle recuperat
i posat al dia per tal
d’oferir -lo a la Canonja.

El dimarts 30 de desembre a càrrec de Rovell d’Ou
Amb Rovell d’Ou i el
seu espectacle d’animació infantil la diversió sempre està assegurada. Riure, cantar
i ballar per a un final
de festa molt i molt
especial.

Tallers
Cada dia diversió i tallers per no tornar a casa amb les mans buides:
De les teves mans poden sortir les millors postals
de Nadal per felicitar les festes a tota la família.
Collarets i polseres per
anar ben guarnit la nit de Cap
d’Any.
Estels, angelets i mòbils per decorar tota la
casa.
Avions, helicòpters i qualsevol maquinària voladora que et puguis
imaginar.
Xapes del parc de Nadal per lluir-les
durant totes les festes.
i també l’autèntica gorra de
Pare Noël.
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arc de Nadal
Enguany obre les portes el primer Parc
de Nadal de la Canonja, i ho fa des de la
Regidoria de Cultura amb la col·laboració
d’entitats locals.

Actualitat
A més a més...
Cada dia, a càrrec de l’AMPA del CEIP, tallers de maquillatge
i fang.
Dia 27. Passejades a càrrec del grup hípic.

Quan des de l’equip de govern estudiàvem
les diferents fórmules possibles d’oferir
aquest producte als nens i nenes de la
Canonja, tots vam coincidir que havia de
tenir evidentment el caràcter lúdic que
Francesc M. Roca Gutierrez
s’espera d’un parc infantil de Nadal, però
Regidor de Cultura
que, al mateix temps, havia d’estar obert
a la participació activa, no únicament dels més petits del poble, sinó
també de les diferents entitats canongines. És així que comptem
amb la col·laboració dels amics dels gegants de l’Orfeó Canongí,
l’AMPA del CEIP la Canonja, la Biblioteca Pública, el grup hípic, l’Orfeó
Canongí i la Unió de Comerciants, cadascun dels quals hi col·labora d’acord amb les seves possibilitats.
Voldria, des d’aquí, obrir la possibilitat a totes les entitats de la
Canonja que en properes ocasions participin d’aquest esdeveniment
que, si bé en altres pobles ja és un component tradicional més de
les festes, al nostre obrim per primer cop el teló d’una obra que
esperem que tingui l’acollida que creiem que es mereix.

Dia 29. Taller de samarretes i boles de Nadal a càrrec
de la Unió de Comerciants de la Canonja.
Dies 29 i 30. La biblioteca al parc de Nadal amb contes
i mostra de punts de llibre.
Dia 29. A les 17 h, a l’espai de la Biblioteca, Jordina Biosca
ens explicarà com s’ho fan els reis mags per arribar a la
Canonja.
Dia 30. Visita al Parc de Nadal dels gegants Bià i
Esperança.
Dia 30. Taller de revelat de fotografia a càrrec de l’Orfeó
Canongí.
Inflables, globus, wii, play station, futbolins, ping
pong...

Ni t’ho imagines!

Molts Bones Festes!

LA informa
CANONJA
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L’Ajuntament de la Canonja us desitja
Bones Festes i un pròsper Any 2009
Obra: "Un regalo para ellas" adquirida per l'Ajuntament de la Canonja. Autora: Aurora Cano
L'autora realitza aquesta obra com una donació a Artsalud "Lluita contra el càncer de mama"
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Pressupost Ajuntament
El pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2009 s’ha xifrat en 4.605.235
euros i representa, en relació amb el pressupost anterior, un increment general del 2,22% en xifres globals.
El pressupost del Patronat de Cultura del Castell de Masricart importa, tant en
ingressos com en despeses, la quantitat de 102.000 euros. Amb aquesta aportació, el pressupost consolidat de la corporació és de 4.707.235 euros.
Les despeses corrents s’apugen un 11,81% sobre les previsions estimades per
a l’exercici actual.

LA informa
CANONJA

Cal destacar l'increment i/o creació de les partides següents:
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1) La partida corresponent als contractes amb empreses de serveis ha augmentat la consignació com a conseqüència de la nova adjudicació pels serveis de monitoratge i casal d'estiu de l'Àrea de Serveis Socials. Concretament,
la partida 313.22711 s’incrementa en 55.000 euros en relació amb la dotació
del 2008.
2) La partida 442.22700, corresponent als serveis de neteja viària, augmenta
la consignació pressupostària en 7.500 euros.
3) La partida 451.22614, corresponent al Parc Infantil de Nadal, de nova creació, ha estat dotada amb 13.000 euros.
4) La partida 451.22700, corresponent al conveni de col·laboració arqueològic
de La Boella, de nova creació, ha rebut una consignació de 12.000 euros.
5) La partida 452.22702, corresponent al contracte de prestació de serveis del
poliesportiu, incrementa l’aportació en 85.000 euros.
6) La partida 461.22612, corresponent al Pla Local de Joventut, incrementa la
partida pressupostària en 20 mil euros.
Les inversions que s’haurien d’executar durant l’exercici 2009 estan detallades en el capítol 6è i en el Programa d’Inversions, i tots dos documents són a
l’expedient del pressupost. A part de les inversions habituals de cada exercici en equipaments infraestructurals de l’Administració i dels diferents serveis
(mobiliari, equipament informàtic, maquinària, etc.) i de projectes d’obres a
la via pública urbana i rural (pavimentació, enllumenat, voreres, millora de
camins i d’espais verds, etc.), el pressupost per al 2009 preveu també altres
inversions:
1. Projecte de pavimentació del carrer Sant Sebastià, amb un pressupost de
60.000 euros.
2. Projecte d'urbanització de la zona d'equipament del centre sociosanitari
(avinguda de les Garrigues), amb un pressupost de 200.000 euros.
3. Projecte d'ampliació del camí dels Antigons, amb un pressupost de 100.000
euros.
4. Projecte al poliesportiu, sauna i altres serveis, amb un pressupost de 40.000
euros.

Despeses

Ingressos
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Serà notícia
Horari de la Biblioteca durant les festes de Nadal

Torna el Cinema per 1 euro a la Canonja,
una iniciativa del Patronat de Cultura del
Castell de Masricart

Visita de Ses
Majestats els
Reis d’Orient
El dia 28 de desembre, a les 12 h, els patges de Ses Majestats els Reis d’Orient recolliran les cartes de tots els nens i nenes de
la Canonja al poliesportiu.
L’arribada dels reis és prevista com cada
any el dia 5 de gener i seran rebuts per les
autoritats a l’Ajuntament (Raval, 11) a les
18 h. Després d’un breu parlament del rei
Baltasar, començarà el repartiment de
joguines per a tots els nens i nenes a les
seves cases.

Concurs de
pessebres
Totes les persones que vulguin participar
en el concurs de pessebres s’han d’inscriure al castell de Masricart abans del dia
24 de desembre. El dia 28 d’aquest mes,
a partir de les 18 hores, el jurat passarà
per les cases de tots els participants per
valorar-ne l’originalitat i la creativitat.

Per aquest motiu, la Biblioteca disposarà
d’un estand al Parc Infantil de Nadal. Tothom
és convidat a visitar-nos.
Hi podreu trobar:
La Biblioteca Municipal estarà oberta els dies 22 i 23 de desembre.
1. Una variada selecció de llibres classificats
Els dies 29 i 30 la Biblioteca es trasllada al Parc Infantil de Nadal.
segons uns criteris:
L’horari queda definit en aquest calendari.
- novetats editorials i novel·les meravelloses
per gaudir de la lectura
- llibres d’imaginació per als més petits, perquè
s’ho passin bé aquestes festes
- Llibres de coneixement, que ens sorprendran
La Regidoria de Festes de
Concurs de cartells
per la seva claredat d’exposició
l'Ajuntament de la Canonja, com La Regidoria de Festes convoca
2. Guia de recomanacions per llegir o per regalar
en anys anteriors, vol animar les un concurs de cartells sobre el
aquestes festes. Una selecció acurada de llibres per
comparses a participar en la desCarnaval de la Canonja, la finalitat
a totes les edats amb una breu descripció del confilada de Carnaval de l'any 2009.
del qual, obert a participants de
tingut.
qualsevol edat, és trobar el motiu
3. Documentació fotogràfica d’activitats que s’han
Totes les persones que s’hi vulque il·lustri el cartell del Carnaval
fet a la Biblioteca.
guin inscriure han d’emplenar
d’enguany.
4. Exposició de punts de llibre que els infants han
l’imprès que els donaran a les
dissenyat per col·laborar en la mostra de punts de
oficines del castell de Masricart
Els originals, que passaran a ser
llibre engegada per la Biblioteca.
o a través del web de
propietat de l’Ajuntament, s’han
5. A més, un racó de l’estand es distribuirà amb
l’Ajuntament de la Canonja
d’identificar amb el nom, cogbutaques, diaris i revistes, perquè pugui funcionar
www.lacanonja.cat. El termini
noms i telèfon de l’autor. S’han de
com a centre de lectura i descans, especialment
d’inscripció acaba el 15 de
presentar en din A-4 a tot color i
pensant per als pares que acompanyen els nens al
febrer de l’any 2009. Cal indicar
abans del dia 15 de gener al casparc.
per escrit el motiu de la carrostell de Masricart. La decisió del
sa o comparsa, el grup, la parejurat, que designarà la Regidoria
Contacontes
lla o l’element individual. El motiu
de Festes, serà inapel·lable.
El dilluns 29 de desembre, emmarcat en el protriat serà únic per a cada grup o
grama d’activitats que la Biblioteca realitza al Parc
carrossa, de manera que no es
El lliurament de premis s’efectuaInfantil de Nadal, hi haurà un espectacle infantil amb
podrà adoptar un motiu que hagi rà el dia 20 de gener en el transla contacontes Jordina Biosca. La lectura del conestat registrat amb anterioritat.
curs del ball de festa major.
te es farà a les 17.00 h a l’estand de la Biblioteca.
Tots els pares i els infants hi són convidats!

Carnaval 2009

El lliurament de premis als guanyadors de
la convocatòria d’enguany tindrà lloc en el
transcurs del ball de festa major.

Revetlla de
Cap d’Any
Enguany, per primera vegada, la Regidoria
de Festes, amb el suport de l’Àrea
d’Esports i l’Àrea de Cultura, organitza la
revetlla de Cap d’Any. La festa per donar
la benvinguda a l’any nou tindrà lloc al
poliesportiu Josep Canadell i Veciana a
partir de les 23.30 h i els assistents
podran gaudir d’aquesta nit especial amb
la música de l’orquestra Harlem’s i servei
de bar.
El preu de l’entrada a la revetlla és de 25
€, si es compra anticipadament al poliesportiu, i de 30 €, si es compra el mateix
dia, els menors de 14 anys acompanyats
d’un adult únicament paguen 5 €. La tarifa inclou bossa cotilló, ampolla de cava
per a quatre persones i raïm de la sort.

Nadales del món
El diumenge 28 de desembre a les 20 h i a l’església de Sant Sebastià, hi
actuarà el quintet de solistes de Camerata XXI integrat per Tobias
Gossmann (violí), Xavier Blanc (violí II), Miquel Córdoba (viola), Quim Alabau
(violoncel) i Mario Lisarde (contrabaix), en un concert organitzat i patrocinat per Caixa Tarragona en el marc del cicle Caixa Tarragona. Música,
amb la col·laboració del Patronat de Cultura del Castell de Masricart. La
narració anirà a càrrec de David Puertas.
“Per als qui creiem que, de música, només n’hi ha una, sense distincions, les nadales són l’exemple perfecte: harmonia i bon gust
per lloar Déu (amb paraules dolces) o per escoltar en un dia com
avui, sense cap lletra pastorívola que ens dirigeixi l’escolta. Amb les
notes musicals dels àngels n’hi ha ben bé prou.”
David Puertas Esteve
El programa del concert inclou nadales de tot el món i de diferents èpoques, que van des de l’obertura d’El Messies de Haendel fins a la cançó popular El Rabadà.
(Aforament limitat) Recollida d’invitacions a les oficines de la Caixa de Tarragona a la Canonja

Mostra de punts de llibre
La Biblioteca proposa al públic infantil que s’engresqui a participar en una mostra de punts de llibre que es farà durant els dies 29 i 30 de desembre a l’estand de la Biblioteca del Parc Infantil de
Nadal. Els nens que hi vulguin participar han de
dibuixar una il·lustració per a punt de llibre que tingui com a punt de partida el castell de Masricart i
la Biblioteca. Els originals que compleixin els requisits mínims de format i qualitat s’exposaran a l’estand.
“El Blanc, el Ros i el Negre”
La Biblioteca presenta: El Blanc, el Ros i el Negre,
un espectacle dirigit i interpretat per Jordina
Biosca. El podreu veure el dia 20 de desembre a
les 20.30 h a la Sala Noble del castell de Masricart.
Es tracta de tres històries actuals al voltant del
Nadal adreçades al públic adult.
“Una història urbana sobre una nit de recerca i trobada amb una necessària dosi diària, una Verge
Maria a qui les coses no van com haurien d’anar i
un pescador que espera trobar el més gran i millor
peix del món, però...
Tres històries per viure i sentir els nadals des de
diferents punts de vista, des de diferents perspectives; en definitiva, per viure un Nadal de colors...”
(Extret de la pàgina web de Jordina Biosca)

LA informa
CANONJA

La Biblioteca, al Parc de Nadal
Amb l’arribada de les festes de Nadal, la
Regidoria de Cultura i la Biblioteca Pública
volen donar a conèixer els serveis de la
Biblioteca als ciutadans de la Canonja.
L’objectiu fonamental és mostrar el fons que
custodia i les activitats relacionades amb el
món del llibre i la lectura que la Biblioteca porta a terme.

Cinema per 1 €
Els diumenges 8, 15, 22 i 29 de març de
2009, a les 18 h i a l’Orfeó Canongí, podreu
gaudir amb les pel·lícules següents:
Indiana Jones, Kung fu Panda,
L’aneguet lleig i jo, i Speed Racer.

Activitats de
la Biblioteca
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En bloc

Lídia Gómez Díaz
Llançament de martell (categoria júnior)

Atletes
canongines
LA informa
CANONJA

L’esport a la Canonja està d’enhorabona. Del
nostre poble ha sortit un planter d’atletes de la
mà de l’entrenador canongí Manuel Gómez
Santaella.
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Des de fa 25 anys exerceix d’entrenador al
Gimnàstic de Tarragona. En aquest temps ha
entrenat diferents atletes de la Canonja com
Anscari i Ariadna Salgado Sendra.
Anteriorment havia entrenat, al CEIP Rion
Marsal, Núria Pons, Antonio Raya, Montse
Vázquez, i Montse i Esperança Anguera, entre
d’altres.

Raquel Pleguezuelos
Javelina juvenil

Currículum esportiu
• Primera en el campionat de Catalunya.
• Primera en el campionat d’Espanya.
• Seleccionada per la Selecció Espanyola per participar en la trobada júnior a Halle (Alemanya).
• Trobada internacional júnior a Marràqueix.
• Presentada en diverses ocasions com a millor esportista de la
selecció i de Tarragona.

Núria Gómez Díaz
Triple salt i llançament de pes (categoria cadet)

Currículum esportiu

Currículum esportiu

• Segona en el campionat d’Espanya i de Catalunya, seleccionada per la Federació Catalana d’Atletisme per disputar proves
combinades entre autonomies.
• Presentada com a millor esportista de Tarragona en més d’un
certamen

• Segona en triple salt en el campionat de Catalunya.
• Segona en llançament de pes en el campionat de Catalunya.
• Tercera en el campionat d’Espanya en pista coberta en llançament de pes i finalista en triple salt
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Portaveus municipals
Cori
Roca

Jacinto
Moreno

Encarem un nou any

Un camí massa llarg

Delincuencia juvenil

Aquests darrers mesos d’octubre i novembre s’ha
dut a terme la redacció dels pressupostos per l’any
2009 que, com no podria ser d’una altra manera,
han estat marcats per la crisi econòmica que patim
a nivell mundial. Enguany, però, s’ha produït un fet
molt important i positiu a l’hora de confeccionarlos. Aquest ha estat la recerca del consens amb la
resta de grups municipals que han estat treballant
amb l’equip de govern per debatre’ls i consensuarlos, fins arribar a acords per fixar una distribució
de partides que satisfés a tothom. En un context
de contenció s’han incrementat només en un 2,5%
respecte a l’any anterior. Amb la dificultat que
suposa la caiguda d’ingressos degut a la crisi, s’ha
intentat mantenir els mateixos recursos en matèries socials, molt necessaris en èpoques de dificultat econòmica, i també en educació, cultura i
esports. Per altra banda, no s’ha deixat de banda
la millora del nostre poble en matèria urbanística.
També us recordem que, un cop aprovats definitivament en ple municipal, quedaran penjats a la
web de l’ajuntament per consultar-los.

No volem ser pessimistes, però no veiem que les
coses avancin, sinó tot al contrari, cada vegada tot
va més a poc a poc. Ara perquè hi ha eleccions, ara
arriba l’estiu, ara esperem que ens reunirem amb
aquests que són els que tenen la “clau”... I els dies
i els mesos van passant i el compte enrere no
comença.

La delincuencia se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer actos
fuera de los estatutos impuestos por la sociedad, pero es poco sobre las
verdaderas causas por las que un joven puede introducirse en este mundo.

Esperem que aquesta iniciativa de consens en
aquest tema puntual, però molt important, sigui
una bona base per continuar treballant units pel
nostre poble i poder tirar endavant tots aquells
projectes que, degut a la seva importància, necessitin el suport de tots per així millorar la qualitat
de vida dels canongins i canongines. És per això
que volem agrair als companys i companyes de l’oposició la seva col·laboració.
Com bé deveu saber, els darrers dies han començat les obres d’arranjament de la Casa de la Vila.
Aquesta actuació suposa un esforç econòmic
important però era absolutament necessària per a
poder donar un servei de qualitat als canongins i
canongines, i a més permetre a les persones discapacitades físiques accedir a les instal·lacions i
serveis sense cap problema.

El temps passa i des de CiU veiem poca fermesa a
l’hora de fer anar la maquinària política dels socis del
tripartit i dels governants de l’Ajuntament de la
Canonja i deTarragona. O sigui ni PSC, ni ERC no semblen gaire amoïnats pel que passa o pel temps que
passa i pel retard del nostre futur.
La coalició de Convergència i Unió sí que hem fet els
deures i a finals d’octubre els diputats al Parlament
de Catalunya Joan Miquel Nadal i Carles Sala es van
reunir amb els regidors de CiU a l’Ajuntament de
Tarragona i les seves homòlogues de la Canonja per
estar en contacte i van posar de manifest la necessitat de bellugar el procés de segregació del nostre
poble, a causa del retard significatiu que pateix.
Joan Miquel Nadal va informar-nos que el mes de
març passat que CiU havia presentat una iniciativa
parlamentària instant el Govern de la Generalitat a
modificar el Decret Legislatiu 2/2003 i així permetre
la segregació, però el tripartit encara no n’havia permès l’entrada en comissió i, per tant, no s’havia pogut
debatre.
Així mateix també va ser valorada la moció presentada per CiU i aprovada per unanimitat per
l’Ajuntament de Tarragona el passat 18 de juliol, a la
qual l’Ajuntament de la Canonja va donar suport en
el ple municipal del 31 de juliol. Es va ratificar la
necessitat de donar la màxima rapidesa al procés de
segregació.
Tots els regidors van manifestar la necessitat que
aquest tema no arrossegui més retards. Joan Aregio
va manifestar: “No sembla que ni en Ballesteros ni
en Roc Muñoz estiguin excessivament preocupats
per la independència de la Canonja.

Finalment vull agrair a la resta de membres de l’equip de govern la confiança dipositada en la meva
persona per continuar la tasca duta a terme, amb
esforç i dedicació, per la companya Mila Carreter
durant els darrers anys al front d’aquesta regidoria de Comunicació Social i de la direcció del butlletí municipal La Canonja informa.

»El seu grup polític, el PSC, no ha presentat una sola
iniciativa ni a Tarragona ni a Barcelona per desencallar aquest tema. Segurament ja els està bé arribar a
les properes eleccions municipals sense resoldre la
segregació. Si fos així, seria tot un frau fet pels socialistes a tots els canongins i canongines.

Aprofitant les dates en què estem, des del grup
municipal socialista, volem també desitjar a
tothom unes bones festes de Nadal en companyia
de la família, així com un pròsper any 2009, en què
esperem millorar encara més la qualitat de vida al
nostre poble.

»També caldrà veure el posicionament d’ERC al
Parlament de Catalunya, perquè ens temem que
tenint com tenen la clau per formar majoria parlamentària amb CiU i resoldre ja aquest tema, acabin
amagant-se darrere el PSC per pura estratègia electoral, la qual cosa també seria un engany a la ciutadania de la Canonja.”

Son diversas las causas: pueden ser orgánicas, fisiológicas, patológicas,
influencias externas como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres
o simplemente mala orientación.
Las actividades ilegales que desarrollan jóvenes, cuya conducta no discurre por unas causas sociales aceptadas ni sigue las mismas pautas de
integración que la mayoría, no surgen repetidamente, sino que forman
parte de un proceso gradual de socialización desviada que poco a poco
se va agravando. Este proceso se manifiesta más agudamente en la adolescencia, cuando el joven está más capacitado para realizar acciones por
cuenta propia.
Entre adolescentes no podemos considerar la existencia de un solo tipo
de delincuente, ya que se observan entre ellos diferentes modos de comportamiento y actos de distinta gravedad. En algunos jóvenes, la delincuencia es algo transitoria, utilizada para llamar la atención a falta de autodominio, mientras que para otros se convierte en norma de vida. Cuanto
más joven sea el delincuente, más probabilidades habrá de que reincida, y los reincidentes, a su vez, son quienes tienen más probabilidades
de convertirse en delincuentes adultos.
Es importante el aumento experimentado por la delincuencia juvenil en
los últimos años:
• Una de las razones por las que la delincuencia alcanza su máxima frecuencia entre la adolescencia media y la final es que, en esta época,
muchos jóvenes son capaces de aprender a adaptarse por sí mismos, sin
el auxilio de padres o tutores.
• Aunque la delincuencia continúa ligada a la miseria, su práctica se ha
extendido últimamente a los grupos socioeconómicos medios y altos.
La delincuencia alcanza, de ordinario, su punto máximo entre los 13 y 15
años de edad; pues es un período en el cual el menor tiende particularmente a relacionarse con los otros chicos de su edad.
La banda de adolescentes sirve a la vez como lazo social para jóvenes
desarrollados y como agente canalizador de su agresividad hacia los adultos. La obsesión de la seguridad se garantiza por la integridad en el territorio y la lealtad respecto al grupo, que a menudo se convierte en temeridad.
Existe mayor número de chicos que chicas delincuentes, aunque esta diferencia empieza a disminuir al final de la adolescencia a causa del incremento de la delincuencia femenina en dicha etapa, también existe una
diferencia entre sexos en función del tipo y de la gravedad de los delitos
cometidos. En las chicas son más frecuentes los hurtos menores y la prostitución, mientras que abunda entre los chicos la agresión física, los
robos, la alteración del orden, etc.
La influencia del medio en el desarrollo de la delincuencia juvenil es también muy importante, los niños colocados en un medio muy pobre o que
viven en condiciones difíciles están fuertemente tentados de descifrar su
existencia por el robo o por la búsqueda de consolaciones dudosas.
Hoy en día, los medios más afortunados son una proporción de delincuentes. Esto es debido a ciertos dramas familiares y a que los niños disponen de mucho más dinero y comodidades de todas clases.
Estos actos nos llevan naturalmente a denunciar los errores de educación como causa esencial de la delincuencia juvenil.
En primer lugar, la severidad excesiva demuestra que cuando los padres
son muy exigentes, estropean al niño a fuerza de quererlo hacer perfecto.Y así, vemos a estas víctimas, de la disciplina fría o brutal, como aprovechan la primera ocasión favorable para liberarse de toda tutela y hacer
lo que les da la gana.
El niño que ve a su padre y a su madre disputar entre sí, juzga la sociedad en su conjunto sobre el mismo modelo, y llega a creer que él también debe defender violentamente su punto de vista si no quiere ser aplastado.
Puede suceder que aunque la familia esté relativamente unida, las ocupaciones de los padres dejan a los niños muchos ratos libres, y una libertad que, al perder la vergüenza, se vuelve libertinaje.
La delincuencia juvenil, toma un aspecto mucho más grave cuando los
jóvenes forman bandas y pandillas. Se estimulan por la audiencia tanto
más buscada cuanto más esconde un verdadero miedo y tanto más mantenida cuanto más prestigioso se hace uno de la “pandilla”, atreviéndose a lo que los demás no se atreven.
También se le atribuye culpabilidad a las alteraciones física o perturbaciones afectivas o de personalidad. Sin embargo, parece más oportuno
tener en cuenta el conjunto de los diversos factores que afectan a la conducta del delincuente, y poner de relieve la interrelación de todas las fuerzas y condiciones, internas y externas, que intervienen en su desarrollo.
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El Racó de la Gent Gran
Antonia Guirao Quiles
83 años
¿Te presentas brevemente?
Buenas, soy Antonia Guirao Quiles.
Tengo 83 casi los 84 y vivo en La
Canonja desde hace muchos años.

LA informa
CANONJA

¿Qué actividad estas realizando actualmente?
Actualmente solo vengo al taller de
pintura

“

Va bien para todo,
para animarse a salir
de casa

¿Has realizado alguna más o
tienes en mente otras?
He hecho, petanca, manualidades, teatro, cestos de mimbre, macramé, flores, máscaras,
mantelerías pintadas, arcilla, cerámica, cuadros, pintura
de flores. He participado el la primera “rua” del carnaval
de la “gent gran”. También he hecho pesebre, ganchillo,
punto de cruz y muchas cosas que ya no recuerdo.
¿Qué encuentras en esta actividad?
Ilusión de venir, de estar con las compañeras.

¿Qué has aprendido?
Mucha cosas desde de la convivencia, de compartir,
de hacer actividades comunitarias, y muchas manualidades.

”

¿Qué has enseñado?
La constancia ella ayuda con su arte (según sus compañeras ).
Pinta muy bien ( comenta Ana)
¿Cuánto tiempo hace que participas?:
Hace como mínimo 20 años.
¿Por qué crees que es necesario que las personas mayores realizen estas actividades?
Va bien para todo, para animarse a salir de casa …
Has notado algún cambio en tu vida desde que estás
participando en las actividades?

Tener siempre la alegría y las ganas de convivir, desde el baile hasta las manualidades, aquí hemos pasado de todo.
¿Por qué te animaste a venir?
Hace tanto…Fue por distraerme, estaba muy a gusto,
me hacia mucha ilusión.
¿Aconsejarías a otras personas mayores que
se animen a participar?
Ya lo creo que se lo aconsejaría, a todos, como mínimo estarían distraídos y no pensarían en otras cosas
como el sufrimiento, ya que los que venimos aquí somos
mayores y siempre pensamos en cosas no muy buenas.
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Catalina Pinel Agudo
75 años

“

Estoy muy a
gusto con lo que
hago aquí

¿Te presentas brevemente?
Buenas, soy Catalina Pinel Agudo. Tengo 75 años y vivo
en la Canonja desde hace más de 40 años.
¿Qué actividad estás realizando actualmente?
El taller de pintura, el grupo de teatro de la “gent gran”,
y el taller de mantenimiento de la memoria. Juego a la
petanca y hago gimnasia.
¿Has realizado alguna más o tienes en mente otras actividades ?
He hecho pintura, cerámica , he restaurado mi niño
Jesús, he hecho un pesebre y he participado en el grupo de carnaval de la “gent gran”.

”

¿Qué encuentras en esta actividad?
Me gusta. Estoy muy a gusto con lo que hago aquí. Estoy
muy contenta. Hago las cosas deprisa para no llegar
tarde a las actividades. Estoy muy contenta con las
compañeras y con los profesores. El día que no vengo
me encuentro mal y muy aburrida.
¿Qué has aprendido?
A jugar a la petanca, a hacer “panellets”, a hacer teatro, a hacer ejercicios de gimnasia, a convivir con otras
personas y con los profesores, a celebrar la “castanyada”, el amigo invisible y el entierro de la sardina, que
nunca lo había visto ni había participado en él. Me disfracé de Papá Noel y participamos con el AMPA del
colegio para representar la Castañera.

¿Qué has enseñado?
A que se rían, a hacer reír, a transmitir y compartir mi
alegría.
¿Cuánto tiempo hace que participas?
Hace unos seis años.
¿Por qué crees que es necesario que las personas mayores realicen estas actividades?
Para salir de sus casas, para animarse, para resucitar.
¿Has notado algún cambio en tu vida desde
que estás participando en las actividades?
Sí mucho. La alegría de vivir. Antes estaba triste. Desde
que participo me ha cambiado la vida, no dejo de reír
y tengo muchas ganas de ir a las actividades. Además,
antes no me conocía nadie y ahora conozco mucha más
gente de La Canonja. He rejuvenecido.
¿Por qué te animaste a venir?
Me apuntaron mis hijas. Lástima que no me apuntase
hace 20 años. Me encuentro tan a gusto. Estoy tan
contenta que no os puedo explicar nada más.
¿Animarías a otras personas mayores a que
se decidan a participar?
A todas las mujeres, aquí hay alegría y se contagia todo
lo bueno.
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Agenda
Arribada del patge reial

18 de desembre
A les 17 h, a la Llar de Jubilats (edifici del centre cívic)
Com cada any, felicitació de les festes de Nadal als
assistents, exposició del pessebre i cantada de nadales amb la coral L'Esperança.

El blanc, el Ros i el Negre
20 de desembre
A les 20.30 h, a la Sala Noble del castell de Masricart:
Espectacle a càrrec de la narradora Jordina Biosca.
Tres històries sobre el Nadal per a adults.

Parc de Nadal

Revetlla de Cap d’Any
31 de desembre
Al poliesportiu, venda anticipada de tiquets (25 €). El
mateix dia, 30 €, menors de 14 anys acompanyats
d’un adult 5€.

Cor Sant Esteve
4 de gener
A les 20 h, a l’església de Sant Sebastià, en conveni
amb el Consell Comarcal del Tarragonès, concert de
Nadal.

27, 28, 29 i 30 de desembre
De 10.30 a 13 h i de 16 a 18.30 h, al poliesportiu
A les 18.30 h, cada dia un final de festa diferent
Preu: 3 €

Arribada dels Reis d’Orient

Nadales del món
28 de desembre
A les 20 h, a l’església de Sant Sebastià
Concert a càrrec del quintet de solistes de l’orquestra
Camerata XXI, organitzat i patrocinat per Caixa
Tarragona dins el cicle Caixa Tarragona.
Música amb la col·laboració del Patronat de Cultura del
Castell de Masricart Aforament limitat. Recollida d’invitacions a les oficines de Caixa Tarragona a la Canonja

Fes-ho saber

28 de desembre
A les 12 h, al poliesportiu
Recollida de les cartes per Ses Majestats els Reis
d’Orient

5 de gener
A les 18 hores, recepció a l’Ajuntament (c. Raval, 11).

Festa major d’hivern
19 de gener
El show de Joan Pera
20 de gener
Orquestra Maravella
Organitza regidoria de Festes

PROGRAMACIÓ
DIVENDRES
A partir de les 11 de la
nit
Cançons per al
record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del
migdia
Música i veu
Musical
Els dissabtes i diumenges, a partir de la
1 del migdia es repeteixen els programes de la
setmana

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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Festa de Nadal
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