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serveis

Serveis de l’Ajuntament
OFICINES
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
-URBANISME
Adreça: Carrer Raval, 11.
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, amb
cita prèvia al telèfon 977 543 489.
SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9.00
a 13.00 h.
ssocials@lacanonja.cat
-SAIF (Servei d’Atenció Infància i Família)
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres 9 a 13h.
siad@lacanonja.cat
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 546 100
Horari: dimarts de 9 a 13 h .
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n.
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a 18.50 h,
dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15.00 a 19.30 h.
Perruqueria
Horari: dimecres a la tarda de 15 a 18.30 h i divendres al matí
de 8.30 a 12.30 h. Permanent, tint i blens, només els dimecres.
Rentar, assecar i tallar els cabells, només els divendres.
Preu: Varia depenent del servei.
Servei d’Higiene Podal
Horari: segon i quart dijous de cada mes.
Concertar cita prèviaels matins de dilluns a divendres de 9.00 a
13.00 h o al telèfon 977 546 100.
-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat
-CENTRE OBERT- CASAL INFANTIL
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.15 a 19.00h. Dimecres i
divendres de 15.00 a 19.00h.
centreobert@lacanonja.cat
PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6.
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n.
Telèfon: 977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1.
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h i
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dissabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h.
poliesportiu@lacanonja.cat
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GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n.
Telèfon: 977 556 067
Horari: de 15.30 a 19.00 h.
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1.
Telèfon: 977 545 308
Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.00h.
-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari habitual: De dilluns a divendres de 16 a 20 h. de la tarda.
Divendres i dissabtes de 10 a 13 h.
En vacances escolars: De dilluns a divendres de 9 del matí a les
13 h. Dilluns de 4 a 8 de la tarda.
El mes d’agost està tancat per vacances.
biblioteca@lacanonja.cat

Telèfons d’interès
Ampa de l’Escola La Canonja
Ampa Escola Abril
Camp de Futbol
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Emergències
Escola Abril
Escola La Canonja
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Ies Collblanc
Llar d’infants Mare de Déu de L’Esperança
Parròquia de Sant Sebastià
Tanatori Municipal
Veterinari

977541540
685571210
977206358
977529497
977551096
977556678
616433441
977546712
112
675786040
977545627
977545090
977546060
977551716
977550550
977543598
977550020
977544907

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres
de 16.00 a19.00h.
Horari d’estiu: Durant el mes de juliol i fins el dia 13 d’agost:
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19h.
joventut@lacanonja.cat

www.lacanonja.cat
Autobusos a Tarragona
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Telf. 977 549 480
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom - La Platja ja que a
l’estiu allarguen el recorregut.
Línia 11: Sector Nord - Colom
Línia 35: La Canonja – Bonavista – Colom
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial Tàrraco
– Arrabassada (servei nocturn, funciona les nits de dijous,
divendres, dissabtes i vigílies de festius).
Més informació a: http://emtanemambtu.cat

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.

Autora: TATIANA
Premi Tarragonès de Creació a títol pòstum

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

Bon Nadal i
Feliç Any Nou

núm 21

editorialopinió
El Poble torna a ser el que era

Aquest és el primer Butlletí Municipal que
l’Ajuntament de la Canonja edita després de la constitució de la Canonja com a municipi el passat dia 30
d’octubre.
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Tots i cadascun dels dies importants que han fet història en el llarg procés de segregació han suposat un
pas endavant, pas rere pas, que han culminat amb
l’arribada a la meta virtual que ens havíem marcat, la
independència del nostre Poble, posada de manifest,
de forma simbòlica en l’acte institucional celebrat
el dia 30 d’octubre a les 12 del migdia a la sala noble del Castell de Masricart, l’acte de constitució de
l’Ajuntament del municipi de la Canonja.
Tots els assistents aquell dia vam tenir molt present
a aquells que, desgraciadament, no han pogut viure aquesta alegria perquè ens van deixar abans. Tots
tenim pares, avis, parents més o menys propers, que
sabem que haurien estat feliços de saber que el seu
Poble torna a ser el que era quan ells van néixer i
quan van créixer, un municipi de ple dret. Per tots
ells el nostre record emocionat.
S’ha dit i repetit un concepte que ha estat clau en aquest procés: UNITAT. Sense la unitat
acordada i respectada des de la Plataforma, sense la unitat dels partits polítics, sense la voluntat de construir plegats, res hagués estat igual, i tot hauria estat més complicat.
Segurament, hores d’ara, encara estaríem a mig camí, en una cruïlla, i sense saber quin rumb
emprendre.
Gràcies un cop més a tots els que ho han fet possible.

Distribució gratuïta
Prohibida la venda

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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haestatNOTÍCIA
Eleccions Parlament 2010 la Canonja

BASF col.labora
amb la Canonja
El passat 30 de setembre a l’Ajuntament
de la Canonja, l’Alcalde de la Canonja, Roc Muñoz
Martínez, i els representants de l’empresa BASF, Joan
Maria Garcia Girona, Director del Centre de Producció
de BASF a Tarragona i Úlia de Domènech, Cap de Comunicació i Relacions Institucionals, van signar el nou
conveni de col·laboració.
L’empresa BASF Española sempre ha estat interessada en col·laborar econòmicament amb la Canonja
per promocionar aquelles iniciatives que fomenten i
potencien les activitats laborals, culturals, esportives,
educatives, socials i de lleure. Per aquest motiu, des
d’anys enrere, signa aquest conveni amb l’Ajuntament
de la Canonja que, entre d’altres, té com a finalitat
promocionar aquest tipus d’activitats i objectius i
contribuir en el seu finançament.

Neteja del Mur verd i equipament d’espais urbans
Al llarg d’aquest últim trimestre del 2010, per part de la regidoria de Serveis Públics, s’han realitzat
diversos treballs d’equipament de diferents espais urbans i de neteja del mur verd.
La plaça de Pau Vidal s’ha equipat amb mobiliari urbà. S’hi han col·locat jardineres, bancs i la nova senyalització
pertinent. A més a més, s’han instal·lat diferents tipus de gronxadors i jocs infantils al parc adjacent.

Les entitats canongines beneficiàries d’aquest conveni, es van fotografiar posteriorment en el moment de
rebre l’aportació econòmica corresponent.

Jornades d’estudi
a la Canonja
La Canonja va acollir a l’octubre, juntament amb la Pobla de Mafumet, les jornades
“L’Organització Territorial a Catalunya: Perspectives de Futur.”

Durant la primera quinzena de novembre, s’ha realitzat i finalitzat la neteja i condicionament del terreny i dels
arbres d’una de les zones del mur verd, situada entre la Canonja i Bonavista al costat de la N-340.

ABANS

Les jornades es van desenvolupar en dos dies diferents, un a cada poble, i es van inaugurar al Castell de Masricart amb el conseller de Governació
i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Ausàs i Coll, l’alcalde la Canonja,
Roc Muñoz i Martínez, i la vicerectora de docència
i EEES, Maria Marquès i Banqué.

DESPRÉS

Finalment, al parc situat a l’avinguda de la Pineda s’hi han col·locat jocs esportius per a la gent gran, convertintse així en un lloc bonic i agradable per poder fer gimnàstica. Aquest és el tercer espai a la Canonja, juntament
amb la Plaça d’Europa i el Parc dels Pins de ca Forgues, habilitat especialment per a la gent gran, són tres espais
saludables a l’aire lliure.
Aquesta activitat, que anava adreçada a secretaris, interventors, tresorers d’administració local i a
tècnics de l’administració, l’organitzava la Universitat Rovira i Virgili, els Estudis de Dret Local, la
Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de la
Pobla de Mafumet i de la Canonja.
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El Castanyot de la por, més terrorífic que mai
Com cada any, el passat dia 29 d’octubre els nois i noies del Casal van preparar el seu passatge del terror.
Un grup de joves ballarines anomenat Crash donaven la benvinguda disfressades de zombi i amenitzaven l’espera
per entrar al passatge. Un cop dins del Castanyot de la Por, l’Isaac, la Saray i el Frank rebien els visitants que
s’atrevien a endinsar-s’hi.
Al local s’hi amagava un hospital psiquiàtric amb pacients esquarterats com l’Andrea, l’Alfonso, l’Àngel i l’Esther,
amb l’Aida com a recepcionista i la Nerea i el Joel que feien de doctors. El passadís s’havia transformat en un
cementiri ple de tombes on s’hi aixecaven tres zombis, l’Alan, l’Antonio i el Juan.
Enguany, també hi havia una carnisseria on la Marta, la Maria, la Natàlia, la Judit, la Laura, la Irene, l’Aroa, l’Alba
i la Samira oferien trossos de cames i braços a molt bon preu. Tot seguit, els visitants entraven a l’escorxador,
on el Dani tallava el cap a la Cèlia. Després, la Maria ressuscitava del seu taüt a causa de les llàgrimes de la Juli
i de l’Adriana. I, finalment, s’arribava a l’església on la Sara i la Katerine eren sacrificades per l’Antonio, el Toni,
l’Azahara, la Fátima i la Yeral, que estaven sota les ordres d’uns sacerdots
posseïts representats pel Sebas, la Yury i el Bryan.
Un cop fora, als participants els esperava un paperina amb castanyes ben
calentes per continuar gaudint dels balls i de la festa.
Des de l’Ajuntament es vol agrair als veïns i veïnes del poble la seva participació al Castanyot de la Por. I, molt especialment, als avis i àvies que van
fer de castanyers i castanyeres i a tots els actors i actrius, per l’esforç, la
dedicació i el treball realitzat. Esperem que l’any que ve torni a ser un èxit i
que any rere any encara sigui més terrorífic.

Coneix el Casal

La Canonja, un poble màgic

El dia 20 de setembre el Casal va obrir les
portes del curs 2010-2011. Enguany hi participen un
total de 94 nens i nenes. El Casal està obert en període
escolar de dilluns a divendres de 17.15h a 18.50h i està
dirigit a infants i joves que estiguin cursant des de P5
fins a 4t d’ESO. Els més grans, tenint en compte que
tenen dues tardes lliures a l’institut, també hi poden
assistir els dimecres i divendres de 15.15h a 17h.

La Canonja, per segon any consecutiu,
ha format part del festival de Teatre Màgic. Any
rere any, la Canonja es va consolidant com un poble màgic on hi arriben mags i magues de renom
internacional.

El Casal engloba diferents activitats creatives com
les manualitats, els tallers, i el teatre. També es dedica una tarda a l’esport i, quan arriba el bon temps, es
realitzen jocs d’exterior. A més a més, cada trimestre
s’organitzen activitats especials relacionades amb les
festes populars.
En els tres mesos que portem de curs, el Casal ha sortit
al carrer, ha fet un taller de contes a la biblioteca, ha
celebrat la Castanyada i ha treballat la tardor. Actualment ja està preparant les activitats de Nadal, muntant
un pessebre fet amb materials reciclats. Com cada any,
també es farà una sortida nadalenca.
La novetat d’aquest curs és l’organització de les trobades trimestrals de pares i mares. Durant el mes de
desembre es realitzarà una nova trobada per tractar el
tema de les joguines nadalenques i de com viuen els
petits la nit màgica de Reis.
Aprofitem l’ocasió per a convidar-vos a conèixer el Casal i a participar a les activitats que s’hi realitzen. Us
esperem a tots i a totes cada tarda després de l’escola!

L’artista canongina TATIANA
guanyadora a títol pòstum
del Premi Tarragonès
La Sala Rovira de Barcelona també li ret
homenatge amb una exposició.

En aquesta edició del Teatre Màgic, l’Orfeó Canongí ha tornat a compartir cartell amb el Teatre
Metropol, El Magatzem i la Sala Trono, acollint dos
espectacles de grans il·lusionistes com Iñaki Zabaletta i Hausson.
A més a més, el mag
Flikto va utilitzar la
seva sal màgica en
dos espectacles de
carrer.
Ara només toca esperar la sisena edició de l’Impossible, a
mitjans d’abril, perquè els mags i magues tornin a sorprendre la Canonja
amb bona màgia i
molta il·lusió.

L’Escola La Canonja amb
les noves tecnologies
Com cada any, durant les vacances de
l’estiu, l’Ajuntament ha realitzat diverses obres per
tal d’adequar i preparar els diversos espais escolars
al nou curs.
Enguany, per un costat s’ha remodelat l’àrea de pàrvuls de P4 i P5 amb la construcció d’uns nous lavabos i amb la pintura de les classes i del passadís.
També s’han arranjat les goteres dels porxos de cicle
superior (una obra important i necessària) inclosa
dins del manteniment de l’edifici. I, per altra banda,
s’ha creat un sala nova per rebre a les famílies al
centre.
El centre ha continuat amb la seva política de programa de reutilització de llibres, enguany amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja que ha
fet possible la gratuïtat de l’agenda escolar als alumnes de primària del centre.
L’Escola La Canonja també segueix apostant pel desenvolupament de les noves tecnologies, ara amb la
introducció de les pissarres digitals, una eina útil i
motivadora.
Aquest curs ja tenim totes
les classes de cicle superior amb pissarra digital
(amb un total de 7 pissarres). Aquestes pissarres
han estat possibles per la
participació al Programa
Tu Ajudes de Caixa Tarragona (dues pissarres) i la
col·laboració del Departament d’Educació (les
altres 5).
Ara aquestes classes tenen totes pissarres tàctils, interactives i amb connexió a Internet.
Per altre banda l’escola
ha tornat a posar en
funcionament el seu
hort escolar (que el porten els alumnes de cicle
inicial), i ha engegat la
nova intranet del centre
(http://agora.xtec.cat/
ceiplacanonja/intranet)
que permet una comunicació més propera amb
les famílies.
Us animem a visitar-la i a veure la feina realitzada
dia a dia a través dels blogs.
Escola La Canonja

El passat dia 12 de novembre, l’artista canongina Tatiana, va rebre a títol pòstum el Premi Tarragonès de
Creació Lucius Anneus Florus, per la seva trajectòria
artística.  La seva Germana Carme Tomàs, va rebre
el guardó de mans de l’alcalde de la Canonja Sr. Roc
Muñoz.  Durant l’acte, s’entregaren també la resta de
premis Tarragonès.
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30 d’octubre, un altre dia històric per la Canonja
La Canonja ja torna a ser,
oficialment, un poble.
Aquest 30 d’octubre, es va celebrar el Ple de
Recuperació de la Municipalitat. L’acte oficial, presidit
pel conseller de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs i Coll,
i per l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i
Casanovas, es va convertir en una jornada emotiva i
històrica. Els portaveus dels diferents partits polítics
van manifestar el seu agraïment a totes les persones i
entitats que han participat en aquest procés de recuperació.
Entrada de les autoritats al Castell de Masricart.

L’Alcalde Roc Muñoz, va parlar de que tot i que hi ha
hagut algunes dificultats, han estat molts més els moments de consens entre les persones i també totes les
administracions que hi han intervingut.

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi
Ausàs i l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, Testimonis
de la recuperació de la municipalitat canongina.

A les 12 del migdia, a la sala noble del Castell de Masricart, va començar l’acte de presa de possessió de la
comissió gestora de la Canonja que governarà el municipi fins el final d’aquesta legislatura. Al ple extraordinari es van nomenar també els vocals d’aquesta comissió que, per unanimitat, van escollir a Roc Muñoz
Martínez com a president.

Les diferents administracions de la província de Tarragona
representades a l’acte.

Al ple hi assistiren tots els membres de la comissió
gestora, el delegat del Govern de la Generalitat, Xavier
Sabaté Ibarz, i els diputats al Parlament, entre d’altres
autoritats. També hi foren convidats els representants
de les entitats de la Canonja i els treballadors del mateix ajuntament.
La sala noble estava completa, però es va posar una
pantalla gran a la sala d’exposicions del mateix Castell
perquè hom pogués veure i sentir aquest acte històric
en directe.

Nomenament de Roc Muñoz Martínez com Alcalde de la
Canonja. L’emoció va ser present durant tot l’acte.

Un cop acabat l’acte, al jardí, tothom va poder brindar
per LA CANONJA POBLE.
Per la tarda, l’ajuntament va organitzar una petita celebració amb tronada, focs artificials, actuació musical
i piscolabis amb vi dolç, castanyes i panellets.

Primeres paraules de Roc Muñoz, com alcalde del recentment
recuperat municipi de la Canonja.

La celebració de la municipalitat aplega de nou als canongins
i canongines.
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Oficialment, la Canonja ja és el municipi núm. 947 de
Catalunya i està ubicat dins la comarca del Tarragonès,
compta amb una població de 5.693 habitants, té 7,32
quilòmetres quadrats i limita al nord i l’oest amb Reus,
a l’est i al sud amb Tarragona i al sud-oest amb Vilaseca.

El nostre poble és portada dels principals
mitjans de comunicació.

Bons auguris pel nou municipi.

Tronada i focs artificials per la recuperació de la municipalitat.

actualitat
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REIS

Els més petits sortiran al carrer per reviure de nou la Festa de Reis a la Canonja. Aquest vespre serà
molt especial per a cadascú d’ells, rebran molts regals. Davant la crisi, tots trobarem la fórmula més o menys
imaginativa de fer que a cada casa Melcior, Gaspar i Baltasar hi deixin com a mínim un petit detall, una petjada
que vindrà almenys a demostrar que la seva espera il·lusionada no ha estat endebades.
El jovent serà feliç gràcies al seu esforç, la seva voluntat, el seu esperit solidari que generació rera generació ha
fet que pervisqui aquesta tradició de portar els regals casa per casa. Sense el seu ajut, els reis anirien esmaperduts d’aquí cap allà, com de fet passa a d’altres pobles, que se’ls fa tan tard que deixen els regals quan els nens
i nenes ja dormen.
I els més grans, aquests també esperen els reis amb impaciència i tenen també el seu regal encara que molts
diguin: No, a mi no m’han portat res. Ells han trobat el regal mirant al seu voltant, veient les mirades embadalides dels nens i nenes esperant els reis, saludant als patges o desembolicant els regals. Aleshores, recordaran les
paraules del petit príncep “totes les persones grans han començat essent nens” i seran feliços.

MISSATGE DELS REIS D’ORIENT
NENS I NENES DE LA CANONJA
EL DIA 5 DE GENER A LES 6 DE LA TARDA
ESTAREM AMB TOTS VOSALTRES
CARREGATS DE REGALS
MELCIOR, GASPAR I BALTASAR

Els Patges de Ses Majestats els Reis
d’Orient vindran a la Canonja a recollir
les cartes de tots els nens i nenes el
diumenge 26 al Poliesportiu a les 12
del migdia.
No us perdeu el seguici perquè es han
avisat que enguany venen en motocicleta gràcies a l’ajut del motor club la
Canonja.
p à g. 7

actualitat
El Parc de Nadal
L’any 2008 es va portar a terme el primer parc de Nadal a la Canonja a iniciativa de
la regidoria de Cultura. Des d’aquell moment es va considerar important que fos un parc
participatiu i que les entitats hi tinguessin un aparador de les seves activitats.
Des de llavors, així ha estat i cada any s’ha buscat un eix que aglutini els diferents tallers que
s’hi realitzen ja sigui el jaciment de la Boella, l’homenatge a Xesco Boix o com enguany l’any
internacional de la biodiversitat.
Com que es tracta de sumar esforços, aquest any 2011,
comptem amb el suport econòmic de l’empresa BASF alhora que les diferents entitats continuen col·laborant en
l’organització del parc a través de la realització de diferents tallers i activitats.
És a totes aquestes entitats a qui m’agradaria dirigir-me
amb aquestes paraules per tal d’agrair la seva dedicació
envers aquesta activitat nadalenca que ja ha esdevingut
un element tradicional a la Canonja.
Francesc Roca Gutiérrez
Regidor de Cultura

EL Parc de Nadal i
la Biodiversitat
Les Nacions Unides van proclamar el 2010
com a Any Internacional de la Biodiversitat.

ticipar de manera activa en aquesta celebració per tal
de donar a conèixer el rol important que la diversitat
biològica té a les nostres vides.
D’aquesta manera, s’ha buscat molt especialment la
col·laboració de la regidoria de Medi Ambient i de
l’entitat La Canonja 3, poble, paisatge i sostenibilitat
per tal de donar contingut als diferents tallers i activitats del Parc.

Som part integral de la naturalesa, el nostre destí està estretament vinculat amb la biodiversitat,
l’enorme varietat d’altres animals i vegetals, els llocs
que habiten i el seu entorn circumdant, tot el món.
En aquest sentit, l’Ajuntament de la Canonja vol par-

Cada dia, a les 7 de la tarda, espectacle infantil
Dia 27
Jordi
Tonietti
ESPECIAL PER
ALS MÉS PETITS

Dia 28
Companyia
Farsants
BALL I GRESCA
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Dia 29
Companyia
de titelles
La Puça
CUCUDRULU

Dia 30
Festa i
Fusta
JOCS TOT
EL MATÍ

Programa del
Parc de Nadal
Del dilluns 27 al divendres 30
Horari: d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia i de 5 a 7 de la tarda
Divendres 30 obert únicament al matí
Edat recomanada
de 3 a 12 anys
Preu : 3€ tot el dia
ACTIVITATS
Rocòdrom
Passejades a cavall
TALLERS
Pinta cares
Trenes africanes
Felicitacions decorades i traduïdes a l’àrab
Elaboració del cartell de carnaval
Mandales amb motius florals i animals
Mural sobre la biodiversitat
Figures d’animals a partir de materials reciclats
Figures de Nadal a partir de material reciclat
i molts més...
Organitza
Ajuntament de la Canonja
Regidoria de Cultura
Amb el suport de
Regidoria de Joventut
Regidoria d’esports
BASF
Col·laboren
La Canonja 3. Poble, paisatge i sostenibilitat
Agrupament escolta i Guia Bisbe Borràs
Ampa Escola la Canonja
Ampa Escola Abril
Biblioteca Pública
Càritas Parroquial
Col·lectiu de dones
Comissió de Carnaval
Grup Excursionista la Canonja
Grup hípic la Canonja

Parc de Nadal
al Poliesportiu de La

27

28

Canonja

29

30

de desembre de 2010

Organitza:

Col·laboren:

• La Canonja 3. Poble, paisatge i sostenibilitat
• Agrupament escolta i guia Bisbe Borràs

Edita: Ajuntament de La Canonja. Disseny i impressió: Inèdit Serveis Gràfics

2010, any inte

rnac
i

ona
l

D’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. (Dijous dia 30 obert únicament al matí)
Edat recomanada: de 3 a 12 anys. Preu: 3€ tot el dia
Espectacle Infantil: cada dia a les 7 de la tarda
iversitat
d
o
i
B
a
de l

Amb el suport de:

• Regidoria de Joventut
• Regidoria d’Esports

• AMPA Escola La Canonja
• AMPA Escola Abril

• Biblioteca Pública
• Càritas Parroquial

• Col·lectiu de dones
• Comissió de Carnaval

• Grup Excursionista La Canonja
• Grup hípic La Canonja

Més informació:

• www.lacanonja.cat
p à g. 9

serànotícia
La Canonja donarà la Benvinguda a
l'any 2011 des del poliesportiu
,
CAP D ANY
REVETLLA DE

LA CANONJA
2010.2011

SOPAR - COTILLÓ

Ball amb l’orquestra MELODIA
VENDA DE TIQUETS AL POLIESPORTIU DES DEL DIA 22 DE NOVEMBRE FINS EL 28 DE DESEMBRE
SOPAR I COTILLÓ:
Adult: 85 €
Infantil: 30 €
MENÚ:
- Aperitiu de benvinguda
- Amanida de llamàntol
amb llagostins

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT

- Torrons i neules

EL COTILLÓ INCLOU:
-Bossa cotilló

ORGANITZA:

-Una ampolla de cava
per cada 4 tiquets

- Filet de vedella amb salsa
de Pedro Ximenes
- Pastís de xocolata amb
crema anglesa

ÚNICAMENT COTILLÓ:
Adult: 20 € (venda anticipada)
Adult: 25 € (el mateix dia)
Infantil: 6 €

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
REGIDORIA DE FESTES

-Coca amb xocolata
desfeta a la matinada
-Raïm de la sort

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

		
Un cop més, la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de la Canonja organitza la
Revetlla de Cap d'Any al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.
Enguany, a diferència d'altres anys, l'Ajuntament també organitza el sopar a més a més
del cotilló. El ball serà a càrrec de l'orquestra Melodia. Els tiquets s'han posat a la venda al
poliesportiu al preu de 85 € sopar inclòs o 20 € únicament cotilló i es vendran fins el dia
28 de desembre.
Les persones menors de 14 anys, acompanyades sempre d'adults, gaudeixen d'un preu
reduït tant en el menú com en el cotilló.
A més del ball, i del sopar en seu cas, el tiquet dóna dret a bossa cotilló, una ampolla de cava
per cada 4 tiquets, raïm de la sort i coca amb xocolata desfeta a la matinada.
Aquesta iniciativa pretén oferir una fórmula divertida per entrar amb bon peu al 2011 sense
moure'ns del nostre poble.

La biblioteca també celebra el NADAL
Arriba el Nadal i el seu esperit de festa i alegria cala per tots indrets i la biblioteca, com cada any, també
en queda impregnada.
El dia 23 de desembre a les 8 del vespre, a la sala noble del Castell de Masricart,
la biblioteca donarà la benvinguda a les festes amb un recital de música barroca
obert a tothom, Odi et Amo.
Durant el Parc de Nadal, la biblioteca muntarà un estant amb totes les
novetats perquè els petits lectors puguin orientar-se per fer la carta als reis o
desconnectin del guirigall del parc endinsant-se en una història fantàstica. A
més a més, a tots aquells que s'acostin a xafardejar se'ls hi donarà un número
per entrar en el sorteig d'una panera de llibres.
Un cop acabat el Nadal, el dia 10 de gener, la biblioteca tornarà a la normalitat
i seguirà amb el seu horari habitual i les seves activitats. El primer dissabte de
febrer es realitzarà el primer Senalló de Contes del 2011 i, com cada mes, en
dijous, se seguirà reunint el Grup de Lectura que, des d'aquí, aprofitem per
animar-vos a apuntar-vos-hi.
Si voleu estar al dia de les activitats de la
biblioteca podeu entrar a la pàgina web www.
lacanonja.cat a la secció de la biblioteca. Hi
trobareu informació sobre el Senalló de Contes,
el Grup de Lectura, podreu fer la sol·licitud
del carnet, consultar el recull de premsa local,
veure els llibres novetat de la biblioteca i
informar-vos de totes les activitats que es van
realitzant al llarg del curs.
Us esperem a la biblioteca i al Parc de Nadal!

FESTA MAJOR D’HIVERN 2011
Programació provisional
Diumenge 16 de gener

Exhibició canina.
A l’avinguda de les Garrigues a càrrec de la Reial
Societat Canina de Catalunya.
Exhibició de modelisme naval
Al poliesportiu a càrrec del Motor Club La Canonja.
Espectacle familiar
A l’Orfeó Canongí a càrrec de l’Orfeó Canongí amb
el patrocini del Patronat de Cultura.

Dimecres 19 de gener

Baixada infantil de carretons
Baixada jove de carretons
Teatre “No som res” .
A 2/4 de 10 de la nit a l’Orfeó Canongí.
Bon humor assegurat amb Xuriguera i Faixedas.
Venda d’entrades numerades al Castell de Masricart a
partir del dia 10 de gener (horari de dilluns a divendres
de 4 a 8 de la tarda) preu 10€, màxim 4 entrades per
persona.

Dijous 20 de gener

Missa solemne amb la participació de la coral
Nova Unió de Vila-seca.
A les 12 del migdia.
A continuació, processó pels carrers de la vila i
després ballada de sardanes al carrer Raval amb
la cobla de l’orquestra Maravella.
Concert de Festa major amb l’orquestra
Maravella al poliesportiu. Gran Ball de Festa Major
amb l’Orquestra Maravella

Dissabte 22 de gener

Concert “Els vents de l’OCM” direcció de José R.
Pascual Vilaplana.
A les 8 del vespre a l’Orfeó Canongí.
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart.
Orquestra Allioli.
A 2/4 de 12 de la nit al Poliesportiu.
Un ball pels més joves i on els grans es tornaran
joves.

Diumenge 23 de gener

Cros comarcal del Tarragonès.
A 2/4 de 3 de la tarda al poliesportiu.
Escudella popular amb bona teca, màgia i música.

Bon Nadal i bones festes

No som res
Els actors gironins Carles Xuriguera i Rafael
Faixedas, ex-membres de la companyia Teatre de
Guerrilla, presenten a la Canonja després de la seva
estada al festival Temporada Alta de Girona i al SAT
teatre, la comèdia No som res, que ells mateixos han
etiquetat com a “road movie teatral”. No som res és
una comèdia escrita per Francesc Serés que presenta
dos cosins que es dirigeixen a l'enterrament del seu
avi. El cotxe té pana i hauran de completar a peu el
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trajecte fins al cementiri. A través de la seva conversa anirem coneixent la
vida arrauxada del difunt i com projecta una ombra allargada que continua
determinant el present, el passat i el futur de tota la família. Una obra
teatral carregada d'humor, amb una mirada irònica i esperançada sobre el
nostre pas per la vida.
Dimecres 19 de gener a 2/4 de 10 a l'Orfeó Canongí dins del programa de la
Festa Major d'Hivern que organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament
de la Canonja.

serànotícia
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Les obres del Castell de Masricart tiren endavant
Properament començaran les obres de
consolidació estructural i ampliació del Castell de
Masricart.

Apunta’t al Carnaval 2011
Des de la Regidoria de Festes ja
s'està preparant el Carnaval 2011. El passat 9 de
novembre es va reunir la comissió de Carnaval i
entre d'altres temes, es va acordar obrir el plaç
d'inscripció per al Carnaval 2011.

El dimarts dia 9 de novembre es va signar a l'alcaldia
de la Canonja el conveni regulador de la concessió
d'una subvenció per la realització d'aquestes obres.
La Diputació de Tarragona va manifestar el seu dia la
voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament de la Canonja
per tal de tirar endavant les obres, amb l'objectiu de
preservar el patrimoni històric i arquitectònic dels
municipis de la seva demarcació.
Per part de la Diputació va signar el seu president, Sr. Josep Poblet i Tous, i per part de l'Ajuntament de la Canonja,
l'alcalde Sr. Roc Muñoz.
La Diputació de Tarragona, a través d'aquest conveni es compromet a aportar la quantitat de 100.000 Euros
per la realització de les obres citades, import que serà abonat en dues anualitats, els anys 2010 i 2011, a raó de
50.000 Euros cada anualitat.

Un nou projecte a l’Escola: “Tardes a l’Abril”
Enguany iniciem amb molta il·lusió un nou projecte: “Tardes a l’Abril”. Gràcies a la sempre present
col·laboració de la nostra AMPA, aquest curs farem realitat un ambiciós projecte.

Totes les persones que s'hi vulguin apuntar
poden adreçar-se al Castell de Masricart i omplir
el formulari d'inscripció on cal indicar el motiu
de la carrossa o comparsa, el grup, la parella o
element individual. El motiu triat serà únic per a
cada grup o carrossa, de manera que no es podrà
adoptar un motiu que hagi estat registrat amb
anterioritat.
El cartell anunciador del Carnaval 2011 s'elegirà
d'entre els cartells que es facin al taller que amb
aquest motiu es portarà a terme al Parc de Nadal
els dies 27,28,29 i 30 de desembre.
El calendari del actes de Carnaval 2011 és
el següent:
Diumenge 27 de febrer, arribada de Sa Majestat
Carnestoltes
Diumenge 6 de març, Rua de Carnaval
Dimarts 8 de març, Enterrament de la Sardina.

Us proposem dues xerrades gratuïtes al trimestre conduïdes per diferents professionals, i us garantim una
acollidora tarda, un ambient informal i una agradable conversa davant un cafè i uns pastissets... És una
activitat de l’escola oberta a tot el poble, a totes i tots aquells preocupats per l’educació i que intervenen
diàriament en aquest llarg procés d’educar els més petits de la família: avis, àvies, pares, mares... Al vidre de la
nostra porta d’entrada al centre anireu trobant les cites puntuals. Us fem cinc cèntims de la previsió:
- Octubre: “Canvis i pèrdues en l’entorn familiar: com podem ajudar els nostres fills i filles a superar-los?”
- Desembre: Anem de compres amb els Reis d’Orient i el Pare Noel!. Preocupats per la carta als Reis? Us
ajudem amb recomanacions i bones idees per regalar a nens i nenes de 0 a 6 anys.
- Gener: “El treball per projectes a parvulari. Una opció de plantejament didàctic”. L’Escola Abril ha optat per
treballar per projectes. Voleu saber el perquè d’aquesta metodologia i com es porta a terme?
- Març: “Hàbits alimentaris i convivència familiar”. Bones pautes per establir a casa a l’hora dels àpats. Consells
per conviure en un ambient agradable i equilibrat.
- Maig: “Adéu als xumets, biberons i bolquers”. Si esteu decidits a pujar un esglaó cap a l’autonomia i els bons
hàbits dels vostres fills i filles, escolteu abans uns bons consells alhora que manifesteu els vostres dubtes.
- Juny: “L’obesitat infantil. Fem un grup de famílies walker”. Sempre és millor actuar des de la prevenció. Una
mica d’exercici ens mantindrà sans i divertits.
Us esperem!!!

Escola Abril

La colla Picarols, guanyadora de la rua
de Carnaval 2010 en la modalitat de carrosses.

Joventut posa en marxa els carnets del PIJ
La regidoria de Joventut posa en marxa els
carnets del Punt d’Informació Juvenil. Amb aquest
carnet, els joves socis podran gaudir de descomptes
en les activitats que organitza Joventut com el Grup
Jove de Carnaval i la Calçotada Jove. De la mateixa
manera, podran assistir i participar gratuïtament a
l’espai jove, al grup jove de futbol, als tallers de salut
sexual i hàbits saludables, etc. Els usuaris d’aquest
carnet també rebran amb freqüència informació
sobre les activitats que es duen a terme al municipi
relacionades amb Joventut.
Els comerços del poble que estiguin interessats tenen
la possibilitat de formar part d’aquest projecte de
Joventut. Els establiments que s’hi vulguin adherir

oferiran als joves amb el carnet un
descompte establert pel mateix comerç,
potenciant així l’activitat comercial
del jovent al poble. Per tal de poder
reconèixer els comerços que hi participen,
se’ls hi facilitarà un adhesiu distintiu que
identificarà que l’establiment col·labora
amb Joventut.
Els joves d’entre 16 i 30 anys interessats en fer-se el
carnet poden demanar-lo de manera gratuïta al Punt
d’Informació Juvenil, al carrer raval 6 baixos, amb el
DNI o qualsevol altre document que demostri que
actualment està vivint a la Canonja.

Per més informació us podeu dirigir al
carrer Raval, 6 Baixos o trucar al
977 546029.
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enbloc
Inici d’un 25è curs
El passat 5 d’octubre es va iniciar un
nou curs a l’Escola d’Adults, amb la particularitat
de ser-ne el 25 è.
Arran de la demanda de diferents cursos se’n van programar finalment 7, dividits en 6 grups: nivell instrumental 1 i 2 (alfabetització); nivell instrumental 3; català nivell bàsic; català nivell elemental; castellà nivell
bàsic i castellà nivell elemental.
El nombre total d’alumnat inscrit, a hores d’ara, és
de 53; xifra que ha anat incrementant-se els darrers
anys, sobretot, pel que fa a l’aprenentatge tant del català a nivells inicials com de castellà.
Les classes es duen a terme al Centre Cívic, de dilluns
a divendres, en diferents horaris depenent del grup
i, la mitjana d’alumnes és de 9, cosa que permet un
aprenentatge més eficaç i més personalitzat i alhora
es crea un ambient intern molt agradable, espontani i
de respecte mutu.

El grup de català de nivell inicial el formen homes
i dones de nacionalitats diverses i també d’aquí, que
creuen en la necessitat d’entendre i parlar la llengua
de qui els acull i que els permet ampliar les possibilitats de relació i treball.
Pel que fa a l’altre grup de català, l’elemental, els i les
participants, d’aquí i d’allà, conviuen amb distensió tot
fent ús de la llengua catalana, perdent la vergonya a
sentir-se parlar en aquesta llengua i descobrint que en
saben més del que creuen.
Les participants al nivell bàsic de castellà, dones
magribines bàsicament, assiteixen amb la voluntat
d’esforçar-se per iniciar-se amb una llengua amb què
poder entendre’s amb tothom. Per a elles suposa un
doble esforç ja que pràcticament cap ha participat mai
en un entorn escolar ni aquí, ni al seu país i no poden
ajudar-se del suport escrit. La memòria i l’interès els

és la clau. Cal afegir a més a més que la seva llengua
materna és molt diferent a la que volen introduir-se.
I pel que fa al grup de castellà, nivell elemental, cal
dir que es tracta d’un grup mixt, configurat principalment per magribins i magribines, però també d’altres
nacionalitats, com la polonesa. Tots han estat alfabetitzats i alguns compten amb estudis mitjans, cosa que
facilita l’aprenentatge i fa més ràpid el seu progrés
d’assimilació i comprensió de l’estructura de la llengua. El bon ambient entre els i les participants dóna
resultats eficaços.
És un orgull per a la regidoria d’Educació i per a tot
l’Ajuntament de la Canonja tenir i haver tingut durant
aquests 25 anys la voluntat d’invertir en formació
adreçada a la població adulta del seu municipi i tenir
així mateix la ferma creença que l’educació és la clau,
la porta que obre tot un món, i que com tothom sap,
ÉS UN PROCÉS INACABAT EN EL TEMPS!

La singularitat de cada grup es manifesta per la composició i els objectius finals a aconseguir.
Un dels grups el formen persones grans amb una gran
voluntat i il·lusió per assolir el que els va ser privat en
el seu moment, el ser capaces de poder llegir i escriure
“el paper” que se’ls posi al davant.
Un altre, el constitueixen dones i homes que troben
a l’Escola un espai on millorar, polir i ampliar els
seus coneixements, posant-hi constància i esforç de
superació.

25 anys, 25 motius ...per anar a l’Escola d’Adults de la Canonja
1
2

Ricardo Zambrana
Perquè tinc l’Escola al mateix poble
i no em cal desplaçar-me per poder
seguir el curs de català que faig.

Dolores Villalba
Para no necesitar a mi hija o a mi
marido para que rellene algunos
documentos.

6
7

María Jiménez
Para tener más seguridad en
mi misma y corrección cuando
escribo o leo.

Manuela Sánchez

11
12

Para tener un rato para mi y dedicarlo a disfrutar aprendiendo.

Dolores Martínez
Porque en la Escuela, con las compañeras y la maestra que tenemos,
me lo paso muy bien.

Felipa Triguero
Porque con la Escuela vamos al
teatro, al cine y participamos en
otras actividades y salidas.

16
17

Ibrahima Sylla
Porque en la Escuela, con las
compañeras y la maestra que
tenemos, me lo paso muy bien.

Magdalena Millón
Porque el ir a la escuela me
sirve para ejercitar la memoria
lo cual es necesario y muy
aconsejable.

21
22

Emilia Ramos

3

María Fuentes
Porque nunca fui al colegio y para
mi poder leer y escribir era una
gran ilusión.

8

Michélè Reboud
Perquè és una ocasió per compartir vivències i cultures amb
persones de diferents països.

13

Ikram Ben Said

4
5

Magdalena Ruiz
Perquè després de viure tants anys
aquí a Catalunya m’agradaria,
d’una vegada, parlar i escriure
bé el català.

Josefa Cobo
Para salir de casa, comunicarme
con los demás y aprender más
de lo que sé.

9
10

Porque necesito aprender cuanto
antes la lengua de aquí y poder
así comunicarme con la gente
con la que me relaciono: vecinos,
vendedores, médicos, profesores,
administrativos…

Librada García
Para que las “b” , las “v”, las “h” ...
no me creen “tantos problemas” .

Antonia Granadero
Porque no sabía “ni la a” y ahora
me siento feliz de poder ya leer y
escribir palabras.

18

Juana Cobo

14

Porque entre otras cosas aprendo
a usar la calculadora, el móvil, el
ordenador, que en casa, con los
míos, no lo consigo porque nunca
encontramos el momento.

19

15

María Santamaría

20

Porque cuando estoy en la
escuela me olvido de mis problemas, me divierto y me relajo.

Perquè vull millorar el meu
català per accedir a un lloc de
treball ja que moltes vegades et
demanen tenir un determinat
nivell de català per ocupar
una plaça.

Antonia Martínez
Porque prefiero emplear mi
tiempo libre en la Escuela ya
que saco un provecho que me
sirve para el día a día.

Guadalupe Padilla
Porque lo poco que sé lo he
aprendido sola y ahora tengo la
oportunidad de que una profesora me ayude a mejorarlo.

Marta García
Perquè ara que no em sento
pressionada em ve de gust
estudiar català i sé que fent-ho
em facilitarà poder seguir, més
endavant, altres estudis.

Samuel Giermek
Porque es necesario que aprenda al menos una de las lenguas
de aquí que me permita poder
desenvolverme en un trabajo.

Neydy Salvatierra

23
24
25

Perquè si jo estudio català podré
ajudar el meu fill en les tasques
escolars i podré compartir
més amb ell cantant, llegint
contes, etc...

Jesús Castillo
Porque ahora tengo la ocasión
de hacer lo que no pude cuando
era pequeño y las circunstancias
de la vida no me lo permitieron.

Samira Senna
Perquè aprendre català i castellà
m’obrirà portes.

...i quin fóra el teu motiu?
p àg . 1 2
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Gent gran en actiu
Al mes d’octubre van començar les activitats de la Gent Gran Activa amb l’objectiu de promoure la
salut, la qualitat de vida i la participació social de la gent gran del municipi. El dia 4 es va inaugurar el curs
2010-2011 amb una sessió informativa del programa d’activitats amb la presència de la regidora d’Acció Social i
Ciutadania, Francisca Márquez.
A final de mes, en plena tardor, es va celebrar la festa de la Castanyada de la Llar de Jubilats i Pensionistes de
la Canonja. En aquest dia senyalat, a la Llar, s’hi van poder assaborir diferents classes de panellets elaborats pel
grup de dones de la Llar, sempre acompanyats per una bona paperina de castanyes calentes que els homes es van
encarregar de torrar. A més a més, per amenitzar la diada, la Coral L’Esperança de la Llar de Jubilats i Pensionistes
va oferir un recital de cançons
tradicionals.
La Castanyada va ser tot un èxit de
participació, i des de l’Ajuntament,
volem donar les gràcies a tothom
que va fer possible aquesta festa i
agrair, també, al Forn de pa Aurelio
Martín la seva col·laboració.

Cent anys d’història
Minervino Marca Fortuny, nascut el 29
d’agost de 1910 a la Canonja, pare de dos fills i avi
de quatre néts, va rebre un homenatge pel seu 100
aniversari.
L’acte va tenir lloc a l’Ajuntament de la Canonja
amb la presència de l’alcalde de la Canonja, Roc
Muñoz i Martínez, i la regidora d’Acció Social i
Ciutadania, Francisca Márquez Sola. També hi assistí
el director dels Serveis Territorials de Tarragona del
Departament d’Acció Social i Ciutadania, Jordi Tous
i Vallvé, així com familiars i amics de l’homenatjat.

DIA

Quadre d’activitats de la Gent Gran Activa
ACTIVITAT

HORA

DILLUNS

SENDERISME

De 15:30 h. a 17:30 h.

DILLUNS

INFORMÀTICA GRUP A

De 16:00 h. a 17:30 h.

DIMARTS

INFORMÀTICA GRUP B

De 9:30 h. a 11:00 h.

DIMARTS

INFORMÀTICA GRUP C

De 16:00 h. a 17:30 h.

DIMARTS

TEATRE

De 15:30 h. a 17:30 h.

DIMARTS I DIJOUS

GIMNÀSTICA GRUP I

De 10:30 h. a 11:20 h.

DIMARTS I DIJOUS

GIMNÀSTICA GRUP II

De 11:20 h. a 12:10 h.

DIMARTS I DIJOUS

GIMNÀSTICA GRUP III

De12:10 h. a 13:00 h.

DIMECRES

DIBUIX I PINTURA

De 15:30 h. a 17:30 h.

DIMECRES

BALL SARDANES

De 16:30 h. a 17:30 h.

DIMECRES

PETANCA FEMENÍ

De 15:30 h. a 17:30 h.

DIMECRES

CANT CORAL

De 17:30 h. a 19:00 h.

PETANCA MASCULÍ

De 15:30 h. a 17:30 h.

DIJOUS

Minervino Marca va rebre una placa commemorativa
per part de l’Ajuntament i la Medalla centenària de
la Generalitat. L’acte es va tancar amb un emotiu
brindis per l’homenatjat.

De la mateixa manera, està previst que el dia 10 de
desembre, Lázaro Cañete Campos, també rebi un
homenatge pel seu 100 aniversari, coincidint en el
dia exacte del seu naixement. Feliç 100 aniversari.
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Francesc Roca Gutiérrez

PRESA DE POSSESSIÓ DIA 30
El dia 30 de novembre tots vam ser un, aquest
és el discurs que des del PSC la Canonja vaig tenir l’honor
de llegir:
“Bona dia honorable Conseller Jordi Ausàs, Il·lustríssim
Alcalde de Tarragona, Alcalde de la Canonja, autoritats.
Avui sens dubte és un dia molt especial, un d’aquells dies
que tan i tants canongines i canongins havien somiat
des de fa molts anys, sí senyors avui és el dia. Avui s’han
materialitzat tots els somnis d’aquella gent que en el seu
dia van iniciar un camí cap a la plena municipalitat i que
avui amb l’esforç comú han donat els seus fruits, perquè
això no ha esdevingut per casualitat, no senyors, sinó
que gràcies al treball any rere any de totes i tots els que

Cori Roca Vila

UN NOU IMPULS PER
CATALUNYA
Uns dies i setmanes que representaran
canvis importants per la Canonja per una banda amb
l’entrada en vigor de la Llei de la Municipalitat del nostre poble aprovada el 15 d’abril i que a partir del 30
d’octubre té plena vigència.

Jacinto Moreno Macias

UN PUEBLO FELIZ
FELICIDAD: es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la posee de
un enfoque del medio positivo y un estado de paz interior. Es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada
y buena, tal estado propicia paz interior, un enfoque
del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a
conquistar nuevas metas. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. Eso es lo que
sentimos todos los canonginos y canonginas.
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han passat per aquest consistori i molts d’altres han fet
possible la independència de la Canonja. Permeteu-me la
llicència d’agrair especialment tota la feina i dedicació al
servei del seu poble, el nostre poble.
Gràcies Roc, gràcies per ser la punta de llança que
amb l’ajut de tots els que durant aquest camí t’hem
acompanyat i que, evidentment des del nostre partit hem
recolzat amb tan bon criteri com al final s’ha demostrat.
Enrere queden els llargs dies de negociacions, rifi-rafes i
perquè no, alguna desil·lusió que finalment es torna en
una gran alegria, i no és altra que aquest final i a l’hora
principi d’una etapa nova i que de ben segur continuaràs
portant amb tan bon criteri com fins ara.
A principi d’any vas proposar que tots els regidors sense
excepció forméssim part del govern, amb regidories per
treballar tots plegats cap al fi comú, un gran encert
que des del PSC de la Canonja vam votar unànimement
esperant que fos un bé pel poble, i així ha estat.

També ha estat molt important la posició del nostre
Govern de la Generalitat, cosa que sabem apreciar i així
volem constatar. Un Govern que ha sabut sumar i no
restar i que ha entès perfectament la realitat del nostre
poble, quedant reflectit en les votacions de l’aprovació
de la creació del nou municipi de la Canonja, sent una
votació aclaparadora per unanimitat.
En els cors dels que vam tenir la sort d’assistir-hi quedarà
per sempre el color verd del panell de votacions totalment
verd sense excepcions. Símbol d’entesa perfecta i saber
fer del mateix Govern.
Perdoneu si l’emoció d’aquest acte em supera però no
tots els dies es recupera una plena municipalitat, la nostra
municipalitat, perquè recordem que poble ho vam ser, ho
som i ho serem sempre.
Gràcies a totes i a tots els presents i als absents.”

Dit això vull agrair la seva contribució a l’Il·lustríssim Sr.
Josep Félix Ballesteros, perquè tot arribes a bon port, això
no és una separació sinó un fins ara perquè la nostra
ciutat veïna Tarragona, continuarà essent el nostre
referent, gràcies Pep.

I des del PSC de la Canonja volem felicitar a CIU la
Canonja per la seva victòria en les últimes eleccions a la
Generalitat, i desitjar a tot el Poble Canongí unes bones
festes nadalenques i millor entrada d’any, amb salut i
força per començar l’any bé.

I per l’altra banda el canvi significatiu que representen per Catalunya, els resultats de les eleccions, del
passat 28 de novembre, al Parlament de Catalunya.

Cal anar adquirint una normalitat de municipi, que
amb el dia a dia i amb les coses importants la Canonja
es faci el seu espai i la seva personalitat, però això no
es només feina del consistori sinó de tots els canongins i canongines i de totes les entitats, associacions…
en definitiva de tots, l’Ajuntament i la societat civil.

Des d’aquesta columna volem agrair a tots els canongins i canongines que han donat suport a la nostra
proposta.
Des de CIU continuarem treballant per la Canonja i
amb la Canonja.
Són uns temps difícils i complicats per a molts, però
no hem d’estalviar esforços per aconseguir tirar endavant, i treballar per tal que la Canonja estigui a
l’alçada que li pertoca, cal fer-se un lloc dins la nostra
comarca i dins del territori. Per això és important que
esdeveniments com el de l’entrega de premis Tarragonès 2010 del Consell Comarcal es duguin a terme
a la Canonja.

La Canonja, al fin es independiente. A partir de este
momento culminamos el proceso con el que hemos
soñado más de 5.000 vecinos de la Canonja y todos
aquellos que nos han precedido durante más de 40
años. Hoy, finalmente, somos lo que siempre nos hemos sentido: un pueblo por derecho propio.
Ha sido un camino largo en el que hay que agradecer,
entre muchos otros, la generosidad mostrada por la
vecina Tarragona. Sólo puedo decir que el consenso
político que ha levantado nuestra petición de ser un
pueblo legalmente reconocido, es el mayor ejemplo
que la nuestra era una petición justa. Es de justicia
que la Canonja sea pueblo y con esa justicia se ha logrado el hito de unir voluntades políticas con intereses legítimamente muy distintos.
Este camino que iniciamos ahora tuvo un momento
de gloria el pasado día 15 de abril en el Parlament de
Catalunya. Esa histórica jornada los representantes
del pueblo de Catalunya nos reconocían como una
más de ellos.

Canongins, canongines com vaig dir el dia del Ple de la
creació del nostre municipi: Ara és el nostre moment,
hem de posar tot l’esforç per construir el futur. Sense
oblidar el passat i tenint un record per a totes aquelles
persones que han ajudat a arribar a la meta i que ja
no són entre nosaltres.
I acostant-se les dates que venen, aprofitem per desitjar-vos a tots un Bon Nadal i un millor any 2011.

Pero el día que pasamos a ser población 947 de Catalunya, el día que vio la luz la gestora de la que tuve
el honor de formar parte, fue el día que los vecinos y
vecinas de la Canonja firmamos un compromiso con
nuestro futuro.
Todos sabemos que ya no hay marcha atrás, que ya
no hay excusas, a partir de ahora la Canonja será el
pueblo que sus vecinos y vecinas quieran, el pueblo
que sus vecinos y vecinas levanten con su esfuerzo, y
puedo asegurar que la Canonja será solidaria con sus
vecinos, que la Canonja mirará siempre con cariño y
aprecio hacia Tarragona y hacia todo el Tarragonés,
somos un pueblo de pleno derecho, que reconoce la
capitalidad de Tarragona y que quiere aportar su grano de arena en dar solución a los problemas no sólo
de nuestros vecinos, sino de todos aquellos que nos
necesiten.
Señores y señoras permítanme que termine con un
grito que seguro que será unánime:
VISCA LA CANONJA!

agenda
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Parc de Nadal

Nadal de la Gent Gran

Any internacional de la biodiversitat

Dia: 20 de desembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Centre Cívic

Recollida d’andròmines velles
per fer carretons

Dies: 20, 21 i 22 de desembre
Hora: de 7 de la tarda a 9 de la nit
Lloc: al pati de darrera del Poliesportiu
Pots portar sofàs, bicicletes, armaris, estructures
metàl.liques, carretes, tot allò del que et vulguis
desfer servirà per transformar-ho, durant el Parc
de Nadal, en carretons per a la Baixada de 2011.
Per més informació pots trucar al Punt d’Informació
Juvenil: 977 546 029

Concert de Nadal de la Biblioteca
Odi et amo, música de cambra
Dia: 23 de desembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart

Dies: 27, 28, 29 i 30 de desembre
Hora: d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a
les 7 de la tarda
Divendres 30, obert únicament al matí
A les 7 de la tarda espectacle infantil
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

TALLERS:
Rocòdrom
Pinta cares
Trenes africanes
Felicitacions decorades i traduïdes a l’àrab
Elaboració del cartell de carnaval
Mandales amb motius florals i animals
Mural sobre la biodiversitat
Figures d’animals a partir de materials reciclats
Figures de Nadal a partir de material reciclat
i molts més...

Festa de Cap d’Any

Dia: 31 de desembre
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Sopar i Revetlla de cap d’any amb
l’orquestra Melodia
Preu sopar, ball i cotilló: 85€
Preu ball i cotilló: 20€
Infants preus especials
Venda de tiquets al Poliesportiu

Cavalcada de Reis

Dia: 5 de gener
Arribada de Ses Magestats els Reis Mags d’Orient a
les 6 de la tarda davant de l’Ajuntament
Repartiment de regals durant tota la nit a les cases
dels nens i nenes de la Canonja

Inscripcions per participar a la
Rua de Carnaval
Dies: fins el 25 de febrer
Hora: de 4 de la tarda a 8 del vespre
Lloc: Castell de Masricart

Cada dia, a les 7 de la tarda espectacle infatil
Dia 27: “Jordi Tonietti” especial per als més petits
Dia 28: “Companyia Farsants” ball i gresca
Dia 29: “Companyia de titelles La Puça” Cucudrulu
Dia 30 tot el matí: Jocs amb Festa i Fusta
Preu 3€ cada dia

Visita dels Patges Reials

i recollida de cartes dirigides
a Ses Magestats els Reis Mags d’Orient
Dia: 26 de desembre
Hora: 12 del migdia
Lloc: Poliesportiu Josep Canadell i Veciana

FES-HO SABER

FE
D’ERRATES

Els protagonistes de la Foto Històrica de
l’anterior número de la Canonja Informa
són:
L’alcalde Roc Muñoz Martínez, el Sr. Ángel
Baldayo i el pregoner, Sr. Josep Subirats
Piñana.

Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col.lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves
activitats només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: pcultura@lacanonja.cat
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,
CAP D ANY
REVETLLA DE

LA CANONJA
2010.2011

SOPAR - COTILLÓ

Ball amb l’orquestra MELODIA
VENDA DE TIQUETS AL POLIESPORTIU DES DEL DIA 22 DE NOVEMBRE FINS EL 28 DE DESEMBRE
SOPAR I COTILLÓ:
Adult: 85 €
Infantil: 30 €
MENÚ:
- Aperitiu de benvinguda
- Amanida de llamàntol
amb llagostins

SOPAR A LES 9 DEL VESPRE
COTILLÓ A 2/4 DE 12 DE LA NIT
ORGANITZA:

- Torrons
p àg
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EL COTILLÓ INCLOU:
-Bossa cotilló
-Una ampolla de cava
per cada 4 tiquets

- Filet de vedella amb salsa
de Pedro Ximenes
- Pastís de xocolata amb
crema anglesa

ÚNICAMENT COTILLÓ:
Adult: 20 € (venda anticipada)
Adult: 25 € (el mateix dia)
Infantil: 6 €

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
REGIDORIA DE FESTES

-Coca amb xocolata
desfeta a la matinada
-Raïm de la sort

HI HAURÀ SERVEI DE BAR

