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TELÈFONS D'INTERÈS

LA FOTO
HISTÒRICA

OFICINES
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Serveis d’administració i
atenció al públic de l’Ajuntament de la
Canonja
TELÈFON: 977543489
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: 977552283
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa de dilluns a diven-
dres de 9 a 13 hores
Arquitecte municipal: dijous de 9 a 13
hores

SERVEIS SOCIALS
ADREÇA: Plaça de Catalunya, s/n
SERVEIS: Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977546100
HORARI CITA PRÈVIA: dilluns, dime-
cres i dijous de 10 a 13 hores
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns i dimecres de 9.30 a 13 hores

Servei de Dinamització Laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11
hores. 
Demaneu cita a Serveis Socials
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13
hores i/o truqueu al telèfon 660 41 64
19

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977547885
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: El
poliesportiu estarà tancat tot el mes
d'agost.

PISCINA
HORARI: oberta al públic del 2 de
juny al 9 de setembre, tots dos inclo-
sos, de dilluns a divendres de les
12.00 a les 20.00 h. Dissabtes, diu-
menges i festius, de les 10.00 a les
20.00 h.
No es permet l'entrada ni la sortida
de les instal·lacions als nens menors
de tretze anys que no vagin acom-
panyats d'un adult.
HORARI NOCTURN: els dissabtes,
del 7 al 28 de juliol, de les 22.00 a la
01.00 h.

GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977548081

ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977556067
HORARI: de 15.30 a 21.30 hores.

RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON: 977545282 i 977529406

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: 977545308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
a partir del 22 de juny i fins al 12 de
setembre, l'horari de la Biblioteca
serà de dimarts a divendres de 9.00 a
12.00 hores i els dilluns de 9.00 a
12.00 h i de 18.00 a 20.00 hores.
La biblioteca estarà tancada tot el
mes d'agost i també els dies 10 de
setembre, 13 d'octubre i 7, 24, 27, 28
i 31 de desembre de 2007.

BIBLIOPISCINA A LA CANONJA
HORARI: de dilluns a divendres de
12.00 a 14.00 h i els dilluns a la tarda
de 16.00 a 18.00 h.

CASAL 
ADREÇA: Bisbe Miquel Domènech i
Veciana, 1
TELÈFON: 977545018
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de
17.30 a 19 hores, dimecres i diven-
dres de 15 a 19 hores.
De dilluns a dijous de 19 a 22 hores
espai obert d'oci jove.

CASAL D’ESTIU
HORARI: de dilluns a divendres de
9.00 a 13.00 h.
Fins al 18 de juny, de dilluns a dijous
de 19.00 a 22.00 h, espai obert d'oci
jove.

LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
TELÈFON: 977541883
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.
Demaneu cita prèvia a Serveis Socials
el dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13
hores
PERRUQUERIA: Dimecres a la tarda
de 15 a 18.30 hores i divendres al
matí de 8.30 a 12.30 hores.

LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT

liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
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

AUTOBUSOS A TARRAGONA
Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona. Tel. 977549480
Línia 3: la Canonja – Torreforta – Colom – La platja
Rabassada
Línia 11: Tramuntana – Colom
LÍnia 35: la Canonja – Bonavista – Colom directe
Línia 83: Tramuntana – Bonavista – Hosp. Joan XXIII
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

Aquesta fotografia es va realitzar
fa justament 25 anys: el 16 de
juny de l’any 1983, amb motiu de
la presa de possessió del
Consistori. En aquelles primeres
eleccions Josep Canadell i Veciana
va obtenir 1.732 vots. Els 4 regi-
dors, segons la legislació de l’èpo-
ca, van ser Rober t Bofarul l
Malapeira, Antonio Serena
Cárdenas, Josep Tomàs Veciana i
Luís Fernando Valero Iglesias.

El nombre de persones amb dret
a vot a la Canonja l’any 1983 eren
3.073. Enguany tenien dret a vot
3.732 persones.  
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Editorial

Un equip integrat per l'Àrea de Prehistòria de
la URV de Tarragona i l’Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES) intervé en una excavació arqueològica
a la Boella per saber com eren els primers
pobladors del Camp de Tarragona.

La troballa d'eines lítiques fetes per l'home i la presència dels
exemplars de mamut converteixen el jaciment de la Canonja en un de
primer ordre, que servirà els investigadors per aprofundir en el
coneixement de les primeres dispersions humanes que, procedents de
l’Àfrica, arribarien a Europa fa més d’un milió d’anys.

No podem negar que tot allò que pertany a aquelles èpoques tan
desconegudes per a nosaltres ens resulta atractiu, i especialment
quan ens toca tant de prop. I és que,  segons les primeres
investigacions, sembla que el nostre poble es va aixecar en el que
durant l'època del pleistocè fou la vall del Francolí, que desembocava
en un estuari situat en aquesta zona. 

Deixem ara als arqueòlegs analitzar les importants troballes del
jaciment i analitzem nosaltres fets més propers en el temps, com les
darreres eleccions municipals celebrades el dia 27 de maig de 2007.

A la Canonja, com a tot arreu, hi va haver una abstenció superior a la
de les anteriors eleccions municipals. Quines són les causes d'aquesta
abstenció generalitzada?  Sembla que una de les causes principals
podria atribuir-se a un cert cansament electoral. Tres consultes en
menys d'un any (referèndum per l’Estatut, eleccions autonòmiques i
municipals) no són una bona manera de motivar els electors.  

Una altra de les causes, i la que més ens ha de preocupar, és la
pèrdua de valor que    els més joves atribueixen al fet de votar. Potser
pel fet que ells, precisament, només han conegut la democràcia no
donen al dret de votar la importància que hi donen aquelles persones
que no van poder exercir aquest dret durant molts anys i, per tant,
no es van poder manifestar  políticament.  

Caldria reflexionar sobre la importància d’exercir el dret de votar i,
més especialment, en unes eleccions municipals, ja que són les més
properes, les que decideixen com volen els ciutadans que es governi el
seu petit espai, el seu poble.

Gràcies a tots aquells canongins que han expressat la seva opinió a
través de les urnes. Gràcies a tots en general per exercir el seu dret i
gràcies molt especialment a tots aquells que, un cop més, ens han
donat el seu suport, a l'alcalde i a l'equip de govern, amb àmplia
majoria.

Roc Muñoz Martínez
L’alcalde

LA CANONJAinforma

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Passat i
present 
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Els joves practiquen la
capoeira i l’escalada  

Els dies 26 i 27 d’abril es van orga-
nitzar dues sessions de capoeira a
la sala polivalent de l’IES Collblanc, a
càrrec del grup Bacurau. Durant les
dues classes els assistents van
aprendre a fer els primers passos
d’aquesta dansa, seguint el ritme
constant marcat pel músic que toca-
va el berimbau, una mena d’arc musi-
cal fet de fusta flexible i filferro, unit
a una carabassa que serveix de cai-
xa de ressonància. En la primera ses-

sió, els assistents van practicar la
samba, primer individualment i des-
prés per parelles. En la segona ses-
sió, els participants van perfeccionar
la samba i també van aprendre a
ballar el maculelé. Aquesta segona
dansa té un punt de semblança amb
el ball de bastons, ja que es balla al
so del berimbau i amb els bastons a
les mans els dansaires piquen amb
el company del davant.
D’altra banda, el dia 2 maig es va dur

a terme una sortida al rocòdrom de
Vila-seca per iniciar-se en l’escalada.
Els joves que hi van prendre part van
introduir-se en aquesta pràctica

acompanyats d’un monitor d’escala-
da, que els anava explicant els pri-
mers passos i la tècnica per tal d’a-
cabar les vies. 

Èxit dels Espais culturals de
gent gran del mes de maig 
El mes de maig passat l’advocada
Teresa Rosell va inaugurar els Espais
culturals de la gent gran amb una
xerrada sobre Els drets de la gent
gran. Cal destacar l’interès que va des-
pertar aquesta conferència i el debat
posterior que es va establir durant el
torn obert de paraules, que va ser
molt enriquidor.

El dilluns 14 de maig, al voltant de 35
persones van visitar l’exposició Entre
Picasso i Dubuffet a la sala d’exposi-
cions que el Centre Social i Cultural de
la Fundació “la Caixa” té a Tarragona.

La tercera sessió va consistir en un
taller de balls de saló a càrrec de
Mireia Huguet.  Les parelles de ball
van aprendre els passos necessaris

per moure's amb molt bon ritme i
van gaudir d'una estona entretinguda

gràcies a una iniciativa que va ser un
èxit. 

En la sessió extraordinària del Consell
Plenari que l’Ajuntament de Tarragona
va fer el dia 16 d’abril passat es va
aprovar incoar l’expedient d’alteració
del terme municipal de Tarragona per
a la segregació de la Canonja. 

Així mateix, es va aprovar la memòria
elaborada de conformitat amb l’article
17.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de règim local i municipal de
Catalunya que justifica els motius i els
objectius de l’alteració del terme muni-
cipal.   

Per últim, es va acordar sol·licitar a
la Generalitat de Catalunya l’aprova-
ció de la creació del nou municipi de
la Canonja i, de forma simultània, la
supressió de la Canonja com a enti-
tat municipal descentralitzada. També
es va acordar  que constés al regis-
tre d’entitats locals del Departament
de Governació i Administracions

Púb l iques de la  Genera l i tat  de
Catalunya.

Unes hores més tard, l'Ajuntament de
la Canonja va convocar un ple extraor-
dinari a la sala noble del castell de

Masricart, en el qual la corporació local
va quedar assabentada de l'acord adop-
tat pel Consell Plenari de l'Ajuntament
de Tarragona.  També va  manifestar
la satisfacció per la fita històrica que
representa l'aprovació de l'expedient, la

qual cosa ha de comportar la recupe-
ració de la municipalitat de la Canonja.
Al mateix temps va fer constar el reco-
neixement a l’Ajuntament de Tarragona
per la voluntat de diàleg i consens que
ha presidit tot el procés

Jornada
sobre
gestió
municipal
de residus 
El dia 4 de maig passat la
regidora de Medi Ambient,
Paqui Orellana, va assistir a
la jornada sobre gestió
municipal de residus que es
va organitzar a l’auditori
Pare Antoni Soler de Vila-
seca.

Aquesta jornada, durant la
qual es van debatre els dife-
rents models de gestió de
residus que apliquen els
ajuntaments, la van orga-
nitzar l’Ajuntament de Vila-
seca i el sindicat UGT de
Tarragona, amb la col·labo-
ració de diverses empreses
del sector.  

La municipalitat, més a prop 
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Durant tot el mes juliol i la pri-
mera quinzena d’agost
l’Associació de Mares i Pares
del CEIP la Canonja organit-
zarà el casal d’estiu amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
L’eix central d’enguany serà el
món de la pirateria. Així
doncs, mitjançant jocs,
esports, teatre, tallers, músi-
ca i moltes més sorpreses,
els participants s’embarcaran
a la recerca del tresor.

El casal d’estiu es distribuirà
en dos espais bàsics: les
activitats de lleure i les acti-
v i tats ludicoespor t ives.
També es muntaran activi-

tats pels carrers del poble i
hi haurà servei de menjador. 
El preu, un cop feta l’aporta-
ció de l’Ajuntament, és de 64
euros per persona (empa-

dronats a la Canonja) i quin-
zena, tot i que poden acollir-
se a descomptes si són socis
de l’AMPA o segons el nom-
bre de germans. 

La bibliopiscina

Festa de Masricart a l’agost 

Es crea el Servei d'Informació
i Atenció a les Dones (SIAD) 

La Biblioteca Pública de la Canonja es traslladarà a la piscina municipal
durant aquest estiu, del 22 de juny al 31 de juliol. L’horari d’obertura serà
de dilluns a divendres, de 12.00 a 14.00 h, i el dilluns també de 16.00 a
18.00 h. 

L'oferta bibliogràfica serà variada: novel·les de ficció i no ficció per a adults,
novel·les juvenils, lectura infantil, i també una selecció de revistes i diaris.
Gràcies a aquest nou servei, els usuaris de la piscina podran gaudir de la lec-
tura al mateix temps que es diverteixen aprofitant les vacances d'estiu.    

Per aquest motiu la biblioteca del castell de Masricart modifica l’horari d'es-
tiu, i a partir del dia 22 de juny serà de dilluns a divendres de 9.00 a 12.00
h  i el dilluns també de 18.00 a 20.00 h. 

El diumenge 5 d’agost se
celebrarà la festa de
Masricar t amb diversos
actes. En primer lloc s’oficia-
rà una missa solemne a l’es-
glésia de la Mare de Déu de
l’Esperança a les 8 del ves-
pre. A continuació se servirà
un aperitiu popular amenitzat
per la col la de gral lers
Pelacanyes de Tarragona.
Finalment, a les 11 de la nit
hi haurà ball amb l’actuació de
l’afamat grup Doble R.

El ple de l’Ajuntament de la Canonja va apro-
var el 21 de maig passat la creació del Servei
d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
Aquest servei oferirà atenció de caràcter
integral a totes les dones del municipi, i els
continguts es preveuen en el Pla d'acció i des-
envolupament de les polítiques de dones a
Catalunya 2005-2007. 

L'equip del servei l’integrarà un advocat o
advocada i un psicòleg o psicòloga, coordi-
nats per la trebal ladora socia l  de
l'Ajuntament. L'atenció a les dones es farà
amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, les dones
que hi estiguin interessades s’hauran d’a-

dreçar al centre cívic, els dilluns, dimecres
o dijous, de 10.00 a 13.00 h, o bé hauran
de trucar al telèfon 977 54 61 00 respec-
tant els mateixos dies i les mateixes hores.

El SIAD informarà, orientarà i assessorarà
les persones interessades en tots aquells
aspectes relacionats amb la vida de les
dones: àmbit laboral, social, personal, fami-
liar, etc. El servei incidirà especialment en la
detecció de casos de violència contra les
dones i establirà els mecanismes d'informa-
ció i derivació als serveis especialitzats.
També ha de contribuir a l'apoderament de
les dones i a la sensibilització social. 

PISCINA ESTIU 2007
Cursos de natació infantil
Nens i nenes de 4 a 6 anys
Nens i nenes de 7 a 12 anys
Joves de 13 a 17 anys
Horari: de dilluns a divendres d'11.00 a 12.00 h

Cursos de natació adults
Homes i dones sense límit d'edat
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 20.00 a
21.00 h (mínim 10 persones).Grups de vuit a onze
participants
Preu: El preu dels cursets de natació serà de 34 €
per als socis de la piscina i 56 € per als no socis.
Tots els cursos tenen un mes de durada (juliol o
agost). 

Aquagym
Homes i dones sense límit d'edat
Horari: primer torn, del 19 de juny al 12 de juliol i
segon torn, del 17 de juliol al 8 d'agost, els dimarts
i dijous de 20 a 21 hores.
Preu: l'activitat tindrà un cost de 23 €

Tots els cursos o activitats aquàtiques han de pre-
sentar un mínim d'inscripcions per poder-se realit-
zar.

MES INFORMACIÓ
La quota d'entrada del dissabte en horari nocturn
és única sense excepcions.
Els menors de 4 anys que vagin acompanyats tin-
dran entrada gratuïta. Als acompanyants se'ls apli-
carà la tarifa que els correspongui.
Les persones que estiguin en possessió del carnet
de jubilat o de pensionista se'ls aplicarà la tarifa
vigent als menors de 14 anys amb un descompte
del 30% sobre la tarifa, si són residents de la pobla-
ció.
Les persones amb discapacitat física estaran exemp-
tes de pagament i al seu acompanyant se li aplica-
rà la tarifa vigent als majors de 14 anys, si són resi-
dents de la població.
No es permet l'entrada als nens menors de 13 anys
que no vagin acompanyats d'un adult. 

PREUS D'ENTRADA:
Entrada lliure per dia, menors de 14 anys  . . . . . .1,70 €
Entrada lliure per dia, major de 14 anys  . . . . . . .2,70 €
Entrada dissabte horari nocturn, també per 
abonats de temporada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 €
Abonament 10 usos, menors de 14 anys  . . . .12,00 €
Abonament 20 usos, menors de 14 anys  . . . . .16,40 €
Abonament 30 usos, menors de 14 anys  . . . .21,00 €
Abonament 10 usos, majors de 14 anys  . . . . .16,40 €
Abonament 20 usos, majors de 14 anys  . . . . .26,00 €
Abonament 30 usos, majors de 14 anys  . . . . .30,20 €
Abonament temporada individual, menors de 14 anys 50,50 €
Abonament temporada individual, majors de 14 anys  .60,60 €
Abonament temporada familiar cònjuges . . . . . .81,00 €
Abonament temporada familiar cònjuges més 1 fill 
menor de 16 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91,00 €
Abonament temporada familiar cònjuges més 2 fills 
o més, menor de 16 anys . . . . . . . . . . . . . . .105,20 €
Abonament família nombrosa  . . . . . . . . . . . .121,30 €
Gratuït per abonats al Poliesportiu per període mínim de 6
mesos anteriors a la temporada d'estiu.

Una de pirates...
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Comença la legislatura
El passat dissabte 16 de juny, a les 8 del vespre
i a la sala noble del Castell de Masricart tingué
lloc la presa de possessió del Consistori canongí
d’acord amb els resultats de les darreres elec-
cions municipals.

Hi assistí a l’acte l'Il.lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros
Casanova, alcalde de l'Excm. Ajuntament de
Tarragona.

Un cop constituïda la mesa d’edat, es comprova-
ren les credencials de tots els membres de
l’Ajuntament, i Francisco Dominguez Sánchez,
com a membre de major edat, manifestà que, d'a-
cord amb el resultat de les darreres eleccions
celebrades el dia 27 de maig de 2007, la candi-
datura que va obtenir més vots és la del Sr. Roc
Muñoz Martínez i, a tal efecte, la Junta Electoral
de Zona li expedí la corresponent credencial que
l'acredita com a alcalde de La Canonja. 

Tot seguit, el Sr. Roc Muñoz va prometre el seu
càrrec i va rebre la vara de comandament, pre-
nent així possessió de l’Alcaldia, passant a presi-
dir la sessió, quedant constituïda la sessió i la
Corporació, i disolta la Mesa d’Edat.

Un cop fetes les corresponents delegacions i
nomenaments que podeu veure reflectits en pàgi-
na a banda, l’Alcalde donà la paraula als repre-
sentants dels diferents grups polítics.

Carmen Bermundez, en representació del Partit
Popular va felicitar a l’Alcalde i va agrair a ciuta-
dans i ciutadanes la seva confiança.

Cori Roca, representant de Convergència i Unió,
va felicitar també a l’Alcalde i regidors i s’oferí en
nom del seu grup per formar part de l’equip de
govern i col·laborar accedint a alguna de les regi-
dories apel·lant a la representativitat d’una part
de canongins i canongines.

En cas d’haver de quedar a l’oposició es va com-
prometre a fer un seguiment de totes les actua-
cions de govern i a la presentació de propostes
del programa electoral del seu grup.

Finalment, es mostrà esperançada en que durant
aquesta legislatura es produeixi el canvi d’Entitat
Municipal Descentralitzada a Municipi de ple dret.

Les seves darreres paraules foren en record del
regidor Ricard Rovira.

Acte seguit, prengué la paraula la representat del
partit socialista Sra. Mila Carreté que digué que
aquesta legislatura ens portarà definitivament a
la recuperació de la municipalitat. Tot seguit donà
la benvinguda a tots els membres del Consistori
mostrant la satisfacció que suposa treballar per
al nostre poble.
Acabà el seu discurs desitjant el millor al companys
de Consistori que treballaran des de l’oposició i
amb un agraïment a les persones que han volgut
que torni a governar el PSC a La Canonja.

En aquest moment, l’Alcalde Roc Muñoz es va diri-
gir als presents donant la benvinguda a l’Alcalde
de Tarragona i felicitant a tots els membres del
Consistori.

Després d’un agraïment a les persones que par-
ticiparen a les eleccions municipals va tenir un

record molt especial per Ricard Rovira, va agrair
la feina dels regidors que per diversos motius han
deixat el càrrec en aquesta passada legislatura,
destacant especialment l’agraïment a Lidia
Jiménez.
A continuació manifestà que mercès al treball i
dedicació de moltes persones s’ha arribat per fi
a un acord amb l’Ajuntament de Tarragona que
farà possible que la Canonja recuperi la seva con-
dició de municipi durant aquesta legislatura.

Manifestà també la voluntat de tirar endavant
molts projectes  que millorin la qualitat de vida de
canongins i canongines en molts aspectes.

Finalment agraí la confiança que la majoria de veïns
ha dipositat novament en el grup municipal del PSC
en nom de tot l’equip de govern.

En aquest moment donà la paraula al Sr. Fèlix
Ballesteros que va transmetre a les persones
assistents el seu goig pel fet de fer el primer acte
com Alcalde de Tarragona a La Canonja i va dema-
nar que els canongins prenguessin nota de que
aquest seria el darrer acte d’aquest tipus que es

portava a terme a la Canonja com a Entitat
Municipal Descentralitzada, ja que espera tenir el
plaer de signar un dia ben proper la independèn-
cia de La Canonja.

Acte seguit, i un cop aixecada la sessió, molts dels
presents que omplien la sala noble s’acostaren a
felicitar als membres del Consistori pel seu nou
càrrec.
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CARMEN 
BERMUDEZ SALMERON

(PP)

MARGARITA 
LARA CASTILLO 

(CIU)

MISERICÒRDIA 
ROCA VILA 

(CIU)

FRANCISCO MANUEL
ROCA GUTIERREZ 

(PSC)
Cultura

Promoció Econòmica

ANTONIO MANUEL
REYES PADRÓN 

(PSC)
Esports

FRANCISCA 
ORELLANA RUIZ 

(PSC)
Hisenda

Medi Ambient
Protecció Civil 

FRANCISCA 
MÁRQUEZ SOLA 

(PSC)
Acció Social i Ciutadania

Salut

FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

(PSC)
Governació

Serveis Públics
Festes

MILA 
CARRETÉ GROGUÉS

(PSC)
Ensenyament

Comunicació social

JUAN ANTONIO 
RUIZ GILA 

(PSC)
Joventut

Relacions Ciutadanes 
Participació Ciutadana

ROC MUÑOZ MARTÍNEZ (PSC)
Alcalde

L'Alcaldia es reserva les àrees
d'Urbanisme, Llicències, Relacions

Institucionals i Seguretat Ciutadana.
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Resultats
electorals

Comparativa 2003-2007 en nombre de vots Comparativa 2003-2007 en percentatge de vots

Repartiment dels vots

Votacions a l’Alcaldia

Participació Repartiment de Regidors
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Portaveus municipals

El grup municipal de CIU vol agrair als regidors Francesc Fortuny i Salvador
Aguadé la feina portada a terme durant aquesta última legislatura (2003-2007).
Que juntament amb Margarita Lara, que continua com a regidora, han tre-
ballat per ser coherents amb els nostres electors i amb el poble de La Canonja,
portant propostes i donant suport als projectes de l’equip de govern que es
cosideraven bons per La Canonja.
Però ara comença una nova legislatura i tenim nous reptes. Primerament
volem donar les gràcies a totes les persones que ens han votat i de cara a
aquests propers quatre anys ens proposem tres fites o objectius. 
La primera seria oferir-se per formar part de l’equip de govern i col.laborar
amb ells accedint a alguna de les regidories, donat que també representem
a una part dels canongins i canongines i que potser seria la manera que el
partit del govern mostrés un altre tarannà vers tots els sectors de la pobla-
ció.
En cas que ens haguem de quedar a l’oposició complirem els dos altres objec-
tius que seran:
Fer un seguiment de totes les actuacions de govern per tal que  compleixin
tot el que han promès i tot el que està engegat.
I també presentar propostes del nostre programa electoral que pensem que
son bones i necessàries pel nostre poble i que defensarem per tal de tirar-les
endavant.
No tots els canongins i canongines pensen que s’han fet bé les coses, es per
això que el grup municipal de CIU estenem la mà a l’equip de govern.
És per això que des de la posició que ens toqui treballarem amb La Canonja
i per La Canonja. Per que no caurem en la temptació del descredit i el no pel
no,  per que  no volem ser el partit d’una minoria,  sinó està oberts a tots, per
què cal que tots els partits siguem honestos en les nostres actuacions i par-
ticipatius en tot, doncs ningú té la veritat absoluta i que si uns no tenim expe-
riència en gestió municipal, n’apredrem, que en aquest món ningú no neix
ensenyat.
El nostre futur més inmediat pot estar a les mans del partit ara al govern, però
si som a l’oposició ho serem dignes i respectuosos amb l’equip de govern i
amb els nostres convilatants.
Aquesta legislatura esperem, a més  que sigui atípica i que no l’acabem igual
que la comencem, sinó que la nostra situació  hagi canviat de EMD  a Municipi
de ple dret, ens ho mereixem per què s’ha treballat molt per aconseguir-ho,
des de tots els àmbits  i ara ja som a la recta final, i desitgem que el desen-
llaç no es faci esperar.

Els electors són els elements principals de la democracia i garanteixen i
fiscalitzen  l’efectivitat del treball públic.
A la Canonja, la participació dels ciutadans a les eleccions ha estat del
58,92%, xifra que representa que un total de 2.199 canongins i canongines
van passar per les urnes el dia 27 de maig de 2007 per exercir el seu dret
a triar qui volen que governi el seu poble durant els propers quatre anys.
En el cas de l’alcaldia, han votat un total de 2.201 persones, que represen-
ten un 58,98% dels vots. 
Un 59,62% dels votants, un total de 1.311 persones, han volgut que el PSC
continui governant a la Canonja.
Un 62,64% dels votants, un total de 1.370 persones, han volgut que el repre-
sentant del PSC sigui l’alcalde del nostre poble durant els propers quatre
anys.
Si bé el números poden semblar freds, la valoració que se’n desprén és
molt positiva, ja que ens permet mantenir el mateix número de regidors
que en les darreres eleccions municipals.  Vol dir que el nostres convila-
tans valoren la tasca que s’està portant a terme des de l’Ajuntament.  Com
bé va dir el nostre alcalde en l’acte de presa de possessió, tres sóns els fac-
tors principals perquè un equip de govern funcioni, que són treball, esforç
i dedicació.  
Podem assegurar que els que hem format part de l’equip de govern de la
passada legislatura no ens hem dedicat a fer un treball de despatx, sinò
que hem treballat de valent per portar endavant el nostre programa polí-
tic, per aconseguir els objectius que ens haviem marcat, i ho hem fet amb
il·lusió i confiança.  Com tot allò que es mou, i tenint en compte que no
sempre plou a gust de tothom, algunes vegades se’ns ha pogut criticar,
però el que  ningú podrà dir mai és que no treballem. 
Tot plegat, ha estat una legislatura que no oblidarem mai.  Hem aconse-
guit per fi que s’iniciïn els tràmits per la nostra segregació del municipi de
Tarragona.  Per primer cop també hem superat els 5.000 habitants, xifra
que ens parla del creixement de la Canonja, que durant aquests darrers
quatre anys ha estat molt important.
La passada legislatura només serà superada per la present, en la que
estem segurs que aconseguirem la plena municipalitat.  Nosaltres, per la
nostra part, ja ens hem posat a la feina.
Ens queda només ser agraïts amb tots els que ens han donat la seva con-
fiança, i el nostre agraïment el farem efectiu de la única forma que ho sabem
fer, és a dir, fent el nostre treball polític de la millor manera possible.

Treballar per al meu poble ha estat una de les grans satisfaccions
de la meva vida. Fer-ho des de les àrees de cultura, relacions ciu-
tadanes, i promoció econòmica m’ha permès apropar-me a la
gent i aprendre de tothom.

El temps, segurament, ens deixarà veure si les decisions que jun-
tament amb els meus companys he pres han estat encertades. El
que si que us puc dir és que en el moment de prendre-les única-
ment he pensat en el millor pel meu poble.

No voldria deixar enrera aquesta etapa sense agrair el suport dels
meus companys de consistori, als membres del Patronat de cul-
tura del Castell de Masricart i a tot el personal de l’Ajuntament.

Moltes gràcies
Lidia Jimenez Illán
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Cori RocaMila Carreté

Nova legislatura: nous objectiusElectors i treball polític

Lidia Jimenez a la presentació de l'exposició "Las razas vencidas" jun-
tament amb l'autor Josep Mª Albiol
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La represa dels tre-
balls sobre la prehis-
tòria al terme de la
Canonja tracta de valo-
rar l’oportunitat d’iniciar un projecte d’in-
vestigació en un enclavament amb una
llarga història. Molts jaciments arqueo-
lògics i paleontològics han tret el cap en
la història recent de la prehistòria i la pale-
ontologia de l’Estat espanyol. El barranc
de la Boella va ser publicat per un il·lus-
tre reusenc el Doctor Salvador Vilaseca
(1906-1975), i les excavacions i la tro-
balla s’atribueixen a Ramon Capdevila. El
primer estudi del jaciment es va fer molts
anys abans, el 1933, quan el geòleg J.R.
Bataller va dissenyar el full mapa geolò-
gic d’Espanya. Al mateix lloc on enguany
excavem, sota el nom de la Boella 1, hi
va treballar en Ramon Capdevila el 1970. 

El coneixement actual del barranc de la
Boella és part d’aquesta investigació dis-
contínua. Pel que sabem, hi ha un nom-
brós fons paleontològic dispers en col·lec-
cions particulars i museus. Això és
corrent en indrets excepcionals i singu-
lars de l’arqueologia i la paleontologia de
llarga tradició. La recerca recent sobre
les primeres ocupacions d’Euràsia ha obli-
gat a canviar les dades disponibles del
barranc de la Boella. Era conegut fona-
mentalment pel seu interès paleontolò-
gic. Fa tot just una quinzena d’anys, les
restes atribuïdes al mamut de la Boella
eren considerades més antigues que les
proves de la presència humana a la
Península Ibèrica i Europa. Aquestes pro-
ves sobre el registre material arqueolò-
gic prehistòric es remuntaven a poc més
de 500.000 anys.  

Considerem que la llarga tradició dels
treballs realitzats al barranc de la Boella
sempre ha constatat que els seus dipò-
sits són vells. Tenen una cronologia, pro-
pera al milió d’anys, que actualment és
molt interessant per documentar un pro-
jecte d’investigació sobre els primers
pobladors del Camp de Tarragona. La
determinació de l’elefant o mamut (pro-
boscidis) de la Boella que va fer el Doctor
Fernández de Villalta i les possibles pseu-
doindústries lítiques han estat replante-
jades en la línia d’investigació sobre els
orígens del poblament euroasiàtic de
més d’un milió i mig d’anys. Sense cap
mena de dubte la tasca de recerca i
socialització d’aquesta línia d’investigació
ha estat iniciada i reconeguda fa una

quinzena d’anys. Així, el barranc de la
Boella cal incloure’l a la llista, en curs de
construcció, dels comptats jaciments on
hi ha evidències paleontològiques i
arqueològiques de les primeres arribades
d’homínids a Euràsia.  

Entenem que l’excavació arqueològica de
la Boella 1 al barranc s’incorpora al pro-
jecte d’investigació de l ’Àrea de
Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili
anomenat Evolució paleoambiental i
poblament prehistòric a les conques dels
rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del
Camp de Tarragona. Des de fa una colla
d’anys els companys de l’Àrea de
Prehistòria, i ara també el nou Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), han explorat i investigat diversos

indrets paleolítics d’aquestes conques flu-
vials: els jaciments de la Cansaladeta (la
Riba), els Vinyets (el Catllar), Vinyes Grans
(Puigdelfí), Molí del Salt (Vimbodí), la
Cativera (el Catllar) i Picamoixons, per
citar els més significatius, i seguint l’or-
dre cronològic en la prehistòria de les
comarques tarragonines. 

La recerca moderna al barranc de la
Boella tot just acaba de començar. Cal
esperar a tenir certeses sobre la cro-
nologia i la riquesa (nombre de restes)
dels dipòsits sedimentaris. Aquests són
dos dels grans eixos que cal explorar els
propers anys. La nostra experiència en
altres jaciments paleolítics ajuda a sug-
gerir que s’ha d’avançar amb cura i ges-
tionar de forma correcta l’excavació dels

fòssils i el seu estudi. Aquest any ens hem
compromès a fer un esforç suplementari
per tal de salvar les restes dels probos-
cidis i precisar la cronologia dels dipòsits
sedimentaris que contenen els fòssils.
Tanmateix, la troballa de restes lítiques i
ganivets de sílex i possiblement restes
òssies modificades pels homes ens ha
permès accentuar el seu potencial res-
pecte a altres afloraments de les comar-
ques tarragonines. El barranc de la Boella
és una antiga paleogeografia fluvial i
lacustre en la qual s’han conservat fòs-
sils molt antics, i això no és gaire corrent.
El que no sabem gaire bé és la seva den-
sitat i localització. El sondeig de la Boella
1 ha testimoniat que es tracta d’un
emplaçament excepcional del qual caldrà
explicar el perquè, el com i el quan en els
propers anys d’investigació. 

L’equip d’arqueòlegs que ara treballa a
la Boella és interdisciplinari. Les investi-
gacions prehistòriques consten d’abun-
dants continguts originaris de la història
natural, com la botànica, la geologia i la
biologia. Cal dir també que hi ha apor-
tacions de les ciències físiques i quími-
ques per a caracteritzar o mesurar.
Respecte a les ciències socials, hi ha un
seguit de coneixements transdisciplina-
ris que cobreixen aspectes geoarqueo-
lògics, zooarqueològics, arqueobotànics
i arqueomètrics. Els estudis de les indús-
tries lítiques, els patrons d’aprofitament
dels recursos biòtics i abiòtics, l’etnoar-
queologia i la paleoetnologia prehistòri-
ca són fonts necessàries de coneixe-
ment. 

Aquests coneixements, presents ja en els
primers descobridors i investigadors del
barranc de la Boella, ara s’organitzen en
equips. Aquest article és un reconeixe-
ment a la tasca ja feta i als seus impul-
sors, a la seva dedicació per al coneixe-
ment de la prehistòria de les comarques
del Camp en condicions poc favorables,
i l’expressió d’una esperança per tal de
desenvolupar i socialitzar les ciències
humanes i naturals relacionades amb
aquest període temporal, tant remot de
l’evolució humana, del pleistocè inferior
(2.6/1.8-0.78 Ma). 

Josep Vallverdú Poch, Arqueòleg.
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Patrimoni

El Barranc de
La Boella de La

Canonja
Patrimoni cultural i natural del Camp de Tarragona 
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Donant suport a LA CANONJAinforma

Organitza Associació de veïns “La Unión del
Sector Norte”
Col·labora l’Ajuntament de La Canonja

Dissabte 14 de juliol
D’11 a 13 hores. Casal infantil patrocinat per la
fundació “En Xarxa”

19 hores. Sardinada popular patrocinada per
“Pescados Mediterraneo i forn de pa Martín”

20’30 hores. Espectacle eqüestre 
22’30 hores. Cinema a la fresca “Va a ser que
nadie es perfecto” dins dels actes de “Surt a la
fresca” que organitza el Patronat de Cultura del
Castell de Masricart

23’30 hores. Discoteca mòbil “Sebastià”

00 hores. Playbacks Sector Norte
00’30 hores. Baile de salsa “Salsixto”

1’30 hores. Continuació de la Disco Mòbil

Diumenge 15 de juliol
10 hores. Fubtol infantil Sector Nord
d’11 a 13 hores. Parc infantil “Diver-parqs”

13 hores. Sangria popular
15 hores. Gran paella
(cal apuntar-se abans del 10 de juliol)

de 17 a 20 hores. Continuació del parc infantil

19 hores. Suc de taronja de McDonald

21 hores. Actuació A.C. Alma Flamenca

Marisol

A continuació Disco-mòbil Sebastià

Tots els dissabtes de juliol

a 2/4 d’11 de la nit

dia 7 Dixieland amb “Small river dixie”

a la plaça del Castell

dia 14 cinema “Va a ser que nadie es perfecto”

al Sector Nord

dia 21 blues amb “Big mama”

a la plaça del Castell

dia 28 cinema “Un buen año”

al carrer Ravaleta

5 s’agost

A partir de les 8 del vespre a la plaça del Castell

Festa a Masricart

Surt a la fresca

Festes del Sector Nord

PROGRAMACIÓ 

DILLUNS

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

vespre

7 x 60

L’actualitat de la setmana

en seixanta minuts

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 diumen-

ges, 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.catFes-ho saber

El Patronat de Cultura del Castell de Masricart vol testimoniar el seu condol més sentit per la mort,
el passat 20 de juny, de la senyora Lourdes Ciurana Martorell, membre del Consell d’Administració
en representació del CEIP La Canonja.  
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Dixieland
Small River Dixie

SURT A LA FRESCA
Dissabte 7 de juliol

Plaça del Castell 
Dixieland amb Small River Dixie
Small River Dixie és un grup tarragoní de dixieland integrat
per músics d’una gran qualitat artística, provinents del món
del clàssic.
La formació es consolida a principis de l'any 1998 i es pre-
senta oficialment a Tarragona al Festival Internacional de
Dixieland l’any 1999, amb actuacions de molt d’èxit. 
Cal destacar, entre altres intervencions, les actuacions del
grup a Tarragona, al Teatre Metropol o la participació en el
Festival Internacional de Dixieland des de 1999; al Teatre
Fortuny de Reus i als Festivals de jazz de Tortosa i Valls. El
grup també va aconseguir el primer premi de la III Edició de
la Fira de Música al Carrer de Vila-seca i també ha pres part
en el Mercat de Música Viva de Vic 2006 i el Festival
Internacional de Jazz de Menorca 2007. .

Dissabte 14 de juliol
Sector Nord
Cinema: Va a ser que nadie es perfecto
Una comèdia de Joaquim Oristrell amb Fernando Tejero, Santi
Millán i José L. García Pérez.

Dissabte 21 de juliol
Plaça del Castell
Blues amb Big Mama
Descobreix l’artista en solitari recreant un repertori que ver-
tebra el blues i el swing. Big Mama canta i toca la guitarra.
El dia 21 interpretarà cançons ja consagrades que alternarà
amb temes del seu darrer treball discogràfic, Blues rooted.
Un espectacle per gaudir de la bellesa de les cançons i del
contingut emotiu amb què les basteix Big Mama. 

Dissabte 28 de juliol
Carrer Ravaleta
Cinema: Un buen año
La llum de la Provença sedueix Russell Crowe.

Tots els actes començaran a les 22.30 hores i són gratuïts
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