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serveis

Serveis de l’Ajuntament
OFICINES
Adreça: Plaça del Castell, 1
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat

-CASAL
Adreça: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.15 a 19.00h. Dimecres i
divendres de 15.00 a 19.00h

-URBANISME
Adreça: Plaça del Castell,1
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
Arquitecte municipal: dilluns, dimecres i divendres al matí, amb
cita prèvia al telèfon 977 543 489

PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 551 256
protecciocivil@lacanonja.cat

SERVEIS SOCIALS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
ssocials@lacanonja.cat
-SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona)
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
siad@lacanonja.cat
-SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari: dimarts de 9 a 12 h
Concertar cita prèvia els matins de dilluns a dijous 9.30 a 12.30 h
-LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 541 883
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h i de 15 a 18.50 h,
dissabtes de 9 a 12.50 h i de 15.30 a 19.30 h
Perruqueria
Horari: dimecres a la tarda de 15 a 18.30 h i divendres al matí
de 8.30 a 12.30 h. Permanent, tint i blens, només els dimecres.
Rentar, assecar i tallar els cabells, només els divendres
Preu: Varia depenent del servei

SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: Camí dels Antígons, s/n
Telèfon: 977 050 099
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h i
de 15.30 a 22.00 h, socis del gimnàs. De dilluns a divendres la
pista està oberta de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00h. Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00h. Diumenges de 10.00 a
13.00h.
Horari d’atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 22h. Dissabtes: matins de 10.00 a 13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h
poliesportiu@lacanonja.cat
GUÀRDIA URBANA
Adreça: Escultor Martorell, 32 baixos
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: Plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 556 067
Horari: de 15.30 a 19.00 h

Servei d’higiene Podal
Horari: El dijous de 9 a 12 h, cada dues setmanes
Concertar cita prèvia de dilluns a dijous de 9.30 a 12.30 h o al
telèfon 977 546 100
Preu: 9 €

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.

Servei de Quiromassatge
Horari: Dilluns de 15 a 18.30 h
Preu: 10 €

-BIBLIOTECA PÚBLICA
Horari de Nadal consultar pàgina 8
biblioteca@lacanonja.cat

-PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA
Adreça: plaça de Catalunya s/n
Telèfon: 977 546 100
Consulteu el Servei d’Atenció Familiar
llarmunicipal@lacanonja.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Adreça: Raval, 6 • Telèfon: 977 546 029
Horari matins: dimecres, dijous, i divendres de 9.00 a 12.00 h.
Horari tardes: dilluns de 16.00 a 21.00h.; dimecres i divendres
de 16.00 a19.00h.
joventut@lacanonja.cat

www.lacanonja.cat
Us
desitjem
bones
festes !
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Telèfons d’interès
Ceip La Canonja
Ampa del Ceip La Canonja
Centre d’Assistència Primària de La Canonja
Centre d’Assistència Primària de Bonavista
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Correus
Parròquia de Sant Sebastià
Farmàcia Fuertes
Farmàcia Òptica Miró
Llar D’infants Mare de Déu de L’Esperança
Ies Collblanc
Tanatori Municipal
Emergències
Veterinari
Camp de Futbol

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

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

Servei de recollida de
mobles vells i andròmines
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb antelació a
les oficines de l’Ajuntament al telèfon 977543489.

Mercat Setmanal
Tots els dilluns no festius durant el matí a la plaça d’Ernest
Lluch.

Cementiri Municipal
Dissabtes de 10 a 13 hores / Diumenges de 9 a 13 hores

Busca’ns al facebook
com a Canonja Cultura
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editorialopinió
La Notícia
Dia 11 de novembre de 2009. El Ple del Parlament
de Catalunya, en el seu ordre del dia, inclou el debat a la totalitat
sobre el Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja.
Presenta la iniciativa l’Honorable Senyor Jordi Ausàs, conseller de
Governació i Administracions Públiques.
Aquesta seria la notícia simple si el que l’escriu no s’hi sent implicat, i també si el lector a qui va dirigit desconeix la nostra història, la història d’un poble que un bon dia es va quedar sense
municipi, però que mai ha perdut la seva identitat. I també la
història d’unes persones que no es van resignar i que han lluitat
fins aconseguir arribar a la seva fita: la recuperació del municipi
de la Canonja.
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Per nosaltres, el poble de la Canonja, aquesta no és una notícia
més, és LA NOTÍCIA.
Si parlem de números, podríem dir que han passat 45 anys des
de la pèrdua de la municipalitat, que fa 11 anys que es va crear la
Plataforma, que l’any 2010 el Parlament aprovarà definitivament
la Llei, que serà efectiva transcorreguts 6 mesos, que serem el
municipi número 947 de Catalunya, etc. etc. etc.
Però avui voldria parlar més de sentiments.
Aquells que vam tenir la sort d’assistir a la sessió del Parlament, vam viure un d’aquells dies que no
s’obliden. Sentir el nom del nostre poble en aquell lloc emblemàtic pels catalans, i escoltar parlar de
la realitat canongina amb la claredat, la comprensió i el sentiment que van posar, tant el conseller
de Governació de la Generalitat com els diferents diputats que van intervenir en el debat, ens va
emocionar a tots.
Un cop més la unanimitat presideix el procés. Com des dels inicis. Unanimitat en els acords de la
Plataforma, unanimitat en els acords adoptats pels dos ajuntaments, el de la Canonja i el de Tarragona, unanimitat en l’acord del Govern de la Generalitat, unanimitat al Parlament de Catalunya.
Difícilment s’aconsegueix aquesta unitat en temes en que intervenen tants interessos, econòmics,
de partit, d’ideologia. I per això, encara està més fonamentat el nostre sentiment d’agraïment cap a
tots aquells que, al llarg dels anys, ho han fet possible. I també la nostra convicció de què, cadascú
des del seu lloc, s’han fet les coses bé.
Conclouré dient que, com a símbol visual d’aquesta unitat que ha presidit el procés, fins a final de
la legislatura, formarem un equip de govern unitari, en el que tots els regidors, de tots els grups
municipals que formen la Corporació de la Canonja, tindran responsabilitats de govern, amb regidories al seu càrrec.

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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haestatNOTÍCIA
La Canonja ha acollit per primera ocasió el Teatre Màgic
El patronat de cultura va programar a l’Orfeó Canongí dues obres en col·laboració amb el festival “Teatre Màgic” de Tarragona. Així, el teatre canongí s’afegí a la sala Trono,
el Magatzem de la cooperativa i el teatre Metropol en aquesta
programació màgica.

La Fundació Topromi
estrena nou magatzem
La Fundació Topromi va inaugurar un nou
magatzem en resposta a l’augment de producció del
Centre Especial de Treball.
A l’acte van assistir l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz,
acompanyat de diferents regidores del Consistori, la
Directora-Gerent de la Fundació Topromi, Mª Paz Baena, Victoria Pelegrín, Consellera Delegada de l’Àrea de
Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tarragona,
la Directora de la ONCE, Juani Fuentes, i els membres
del Patronat de la Fundació, a més de personal tècnic,
col·laboradors, clients, proveïdors, famílies d’usuaris i
treballadors.

La Canonja, ha esdevingut d’aquesta manera el poble més màgic de la provincia al comptar amb el festival de màgia IMPOSSIBLE que la primavera vinent farà cinc anys i el Teatre Màgic
que gestiona el mag Gerard a la tardor.
Els espectacles “Deixa’t il·lusionar” i “BUUU”, de la Dama Inquieta i Yllana respectivament, van saber posar en solfa la màgia, i el bon humor aconseguint un dels objectius principals,
donar a conèixer la Canonja com a espai cultural i màgic de
qualitat als ciutadans i ciutadanes de Tarragona. El públic en
va sortir satisfet i molt content i, per tant, s’espera que en les
properes edicions l’afluència de públic sigui encara major.

El magatzem, que es va inaugurar el passat 20 de
novembre, és un element molt important per augmentar la capacitat productiva del centre. Aquest nou
espai permetrà adquirir més compromisos i satisfer,
d’aquesta manera, les necessitats dels clients, empreses i entitats a les quals la Fundació ofereix els seus
productes i serveis.

La Cinquena Edició del Festival de Màgia IMPOSSIBLE se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d’abril. Tornaran a ser tres dies de
màgia i il·lusió pels carrers de la Canonja.

La Canonja al Parlament
L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, conjuntament amb els regidors
i regidores de la Corporació de la Canonja i els membres de la Plataforma per
la Municipalitat, va assistir al Ple del Parlament el passat dia 11 de novembre.

La Castanyada a la Llar

Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques, va presentar
el Projecte de llei per a la creació de la Canonja com a municipi independent
de Tarragona, que va ser aprovat per unanimitat al Ple.
Finalment i després de molts anys de lluita, un cop aprovada la normativa, es
preveu que durant el primer trimestre del 2010, la Canonja esdevindrà el municipi 947 de Catalunya. Recuperarà la municipalitat que mai hauria d’haver
perdut.

Paraules d’agraïment de Joan Monteverde
Benvolguts canongins,
Fa disset anys, un vint-i-quatre de setembre
vaig fer cap a la Canonja i ara, després de tant temps, deixo
el poble pel motiu que ja sabeu: em jubilo.

Vull agrair, en primer lloc, a tot el Consistori per la seva
política en donar suport a tot el personal del CAP.
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He de confessar que durant els meus trenta-sis anys de
professió el temps que he passat entre vosaltres han estat,
sens dubte, els millors i el record que em queda de tota la
gent que he tractat és el més gratificant, bonic i inoblidable de tots els viscuts professionalment.
De totes les estones viscudes hi ha hagut de tot, entre bon
humor i algun que altre alt i baix hem anat passant els
anys. Disculpeu-me si alguna vegada la meva actuació
no ha estat prou del vostre gust, us asseguro que res més
lluny del meu pensament ha estat causar-vos cap molèstia.

Tan sols vull dirigir-vos unes paraules a través d’aquesta
publicació per acomiadar-me de tothom ja que no tindré
l’oportunitat de fer-ho personalment i amb cadascú de vosaltres.

També vull fer palès el meu agraïment a les dues farmacèutiques del poble: la Sra. Assumpció i al Sra. Pilar i a tot el seu
personal perquè sempre han facilitat la meva tasca. Aquest
acte de companyerisme ha estat el que ha beneficiat a tots
els nostres usuaris i ha permès una òptima assistència.

El passat dimecres 28 d’octubre es va
celebrar “la castanyada”, la festa més dolça que es
du a terme a la Llar de Jubilats i Pensionistes. Com
cada any, donem les gràcies a totes les persones
que han fet possible aquesta festa, en especial, a les
dones que van fer el taller de panellets, van sortir
al voltant de 1.000 panellets, i al grup d’homes que
van torrar les castanyes. A tots gràcies!

Gràcies doncs per tot i prometo recordar-me amb molt de
“carinyo” de tots vosaltres.
Vull agrair a tota la gent del poble que he conegut, que
sempre m’hagin mostrat la seva simpatia i el seu somriure,
cosa que per mi ha estat la major recompensa i m’ha esperonat a poder servir-vos amb orgull.

Una forta abraçada i bones festes.
Joan Monteverde
Infermer

actualitat
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Parc de Nadal
El diumenge 27 de desembre
Novament la Canonja comptarà amb la diversió del Parc de Nadal els dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre.
L’any passat, des de la regidoria de Cultura es va posar
en marxa el Parc de Nadal, al poliesportiu municipal,
amb un gran èxit de participació infantil.
Organitzat amb un esquema novedós, amb la participació d’entitats, de l’ajuntament i de l’organització de

Arribada del Patge Reial
Tallers de maquillatge
Taller de samarretes
Passejades a cavall
Actuació de Moniato Xou
Scalextric
Taller de maquillatge
Trenes africanes
Tatuatges de hena
I la presència del gegants Bià i Esperança

la cavalcada de reis, enguany el parc es dedicarà a la
figura de Xesco Boix: Iniciador de l’animació infantil

Fi de festa amb Angel Daban

a Catalunya.

Dilluns 28 de desembre
Cada dia el parc estarà farcit d’elements de diversió
i de diferents tallers a càrrec de monitors i dirigits a
infants i joves de totes les edats. Tot i així, cal destacar
que la majoria d’elements d’aquests quatre dies estan
pensats per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.
Les diferents entitats col·laboradores han organitzat
també diverses activitats per tal que el parc sigui cada
dia diferent i tothom hi trobi el seu espai de diversió.
El preu s’ha establert en 3 euros cada dia. Els adults
acompanyants no han de pagar i el diumenge 27 serà
gratuït per tothom.
Cada dia, a les 7 de la tarda, coincidint amb el tancament dels tallers es realitzarà un espectacle.

Taller de guarniments de Nadal
Scalextric
Taller de Maquillatge
Massatges
Contes amb Cesc Serrat

Dimecres dia 30
Quads
Scalextric
Taller de maquillatge
Taller de cançons
Presentació del llibre Xesco Boix
Gran fi de festa amb l’Auca d’en Xesco Boix
A càrrec de la Bicicleta i el grup Sopa de Pedres
El Parc de Nadal és possible gràcies a la · col laboració de moltes persones i diferents entitats com ara
els Amics dels gegants de l’Orfeó Canongí, Ampa del
Ceip la Canonja, Col·lectiu de Dones, Caritas Parroquial, Grup Hípic la Canonja, Orfeó Canongí, Unió de
Comerciants, Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs i
el Motor Club la Canonja.

Fi de festa amb pallassos Tururut

Dimarts dia 29
Taller de cançons
Scalextric
Taller de maquillatge
Guarniments de Nadal
Taller de danses
Massatges
Ballaruca amb Xip Xap

XESCO BOIX
“La meva finalitat és la d’arribar a ser
un flautista d’Hamelin que pogués enllaminar els
infants per tal de canviar les coses, perquè penseu
que les coses es poden arreglar començant per la
base, és a dir, la mainada”.

El diumenge 23 de març de 1980, en Xesco Boix va actuar al Cinema Centre de la Canonja, al pis de dalt de
la Societat la Nova Amistat. Va venir gràcies a l’esforç
de l’Agrupament Escolta Bisbe Borràs. Francesc Roig
l’entrevistà i a la seva crònica el va definir com “una
caixa de rialles que ens fa pensar que malauradament
no abunden massa”.
Pels vols dels anys 70 Catalunya s’omple d’agrupaments
escoltes i esplais que es consoliden gràcies a les parròquies, casals i associacions veïnals. En Xesco va decidir dedicar-se professionalment a l’animació infantil.
Ell que era mestre no va voler deixar de ser-ho mai i
va convertir el seu repertori en una mena de classe
cantada.

El pas del temps i la seva experiència van convertir
en Xesco Boix en un dels millors animadors infantils
d’Europa, va crear un model d’animador i una filosofia i va esdevenir mestre d’altres animadors que segueixen el camí per ell encetat.
Enguany fa vint-i-cinc anys de la seva mort i per tot
Catalunya s’han fet homenatges recordant a Xesco. El Patronat de Cultura del Castell de Masricart i
l’Ajuntament de la Canonja s’hi volen adherir homenatjant al cantant, però també alhora a totes les persones que es dediquen a la tasca cultural vers els nens
i nenes.
Més informació a www.xesco.cat
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serànotícia
FESTA MAJOR D’HIVERN 2010
Programació provisional
Diumenge 17 de gener
•A partir de les 10 del matí, a l’esplanada del cementiri,
exposició canina a càrrec de la Reial Societat Canina de
Catalunya.
•A les 12 del migdia, a les piscines municipals, exhibició
de modelisme naval a càrrec del Motor Club la Canonja.
•A les 7 de la tarda, a l’Orfeó Canongí, Animació infantil a
càrrec de Rah-mon Roma: Organitza l’Orfeó Canongí amb
el patrocini del Patronat de Cultura del Castell de Masricart.

Dimarts 19 de gener
•A les 6 de la tarda, al carrer Raval, Baixada de carretons.
•A les 9 de la nit, “Ven al Paralelo”, la nova revista del Molino
a l’Orfeó Canongí.
Venda d’entrades numerades al Castell de Masricart a partir
del dia 11 de gener. (horari de dilluns a divendres de 4 a 8 de
la tarda) preu 10 €, màxim 4 entrades per persona.
•A les 11 de la nit, al poliesportiu ball amb Babbel Grup.
Dimecres 20 de gener
•A les 12 del migdia, missa solemne amb la participació de
la coral Nova Unió de Vila-seca, a continuació, processó pels
carrers de la vila i després ballada de sardanes al carrer Raval
amb l’orquestra Maravella.
•A les 7 de la tarda, al poliesportiu Josep Canadell i Veciana,
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella.
•A les 11 de la nit, Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra
Maravella.
Diumenge 24 de gener
•A partir de les 10 del matí, als voltants de la plaça Ernest
Lluch, XVI Cros Sant Sebastià, XXVI Cros del Col·legi Aura i
XIV Cros Comarcal del Tarragonès.
•A 2/4 de 3 de la tarda, al poliesportiu Josep Canadell i Veciana, Escudella Popular i tarda de ball amb el grup La Crem.
Venda anticipada al mateix poliesportiu fins el dia 22 de
gener. Preus populars.

MÚSICA A LA BIBLIOTECA
La biblioteca celebra el Nadal un any més amb
un concert de petit format aquest cop a càrrec del quartet
vocal Sixters. L’acte tindrà lloc a la sala noble del Castell de

REVETLLA DE CAP D’ANY
2009 – 2010

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la
Canonja organitza per segona vegada la Revetlla de Cap
d’Any que tindrà lloc al poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

Masricart el dimecres dia 23 a les 8 del vespre. El programa
estarà format per una tria de cançons nadalenques i la
presentació del darrer disc d’aquesta formació musical.

Enguany, aquesta nit tan especial estarà amenitzada pel
conjunt Doble R. Els tiquets es posaran a la venda al mateix poliesportiu a partir del dia 7 de desembre al preu
de 20 € si es compren abans del dia 30 i de 25 € si es
compren el mateix dia
31 de desembre.
Les persones menors
de 14 anys, acompanyades sempre d’adults,
gaudeixen d’un preu
reduit de 6 € .
A més del ball, 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.
Una divertida fórmula per entrar amb bon peu al 2010
sense moure’s del nostre poble.
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Concert de Nadal

El proper diumenge 20 de desembre tindrà lloc a l’Orfeó Canongí, i organitzat pel Patronat de
Cultura del Castell de Masricart, el Concert de Nadal
d’enguany sota el patrocini del Consell Comarcal.
L’acte serà a les 9 del vespre i anirà a càrrec de la Coral
Nova Unió i l’Orquestra Händel. Amdues formacions de
Vila-seca.
El programa està format per una primera part amb
cançons nadalenques a càrrec de la coral. La segona
part, anirà a càrrec de l’orquestra amb la interpretació
del Concert per a piano i orquestra BWV 1056 de J. S.
Bach. Daniel Ruiz actuarà com a solista.
Finalment, ambdues formacions interpretaran de manera conjunta el Credo RV 591 de Vivaldi.

El Canonja Music
continua!
Degut a l’èxit dels concerts anteriors, us
passem les dates dels propers actes, així que ja podeu reservar la nit per passar-ho bé! El divendres
18 de desembre, el Canonja Music rebrà al grup de
rock ESFERA (www.myspace.com/esferareus) i el 15
de gener a EVERFROST, una combinació de Death
Metal i Folk (www.myspace.com/everfrostmusic),
tots dos al Bar Antídot.
El Canonja Music és un projecte de la regidoria de
Joventut que pretén facilitar als músics joves un
espai on poder tocar. Es realitza un concert al mes,
els divendres al Bar Antídot. Aquest octubre va ser
el mes de Sota de Palos, i l’últim concert, al novembre, va ser el de Pinball, que va ser tot un èxit
d’assistència.
El calendari encara no s’ha tancat i es continuen
buscant grups. Si algú de vosaltres vol tocar o
coneix algú que li agradaria, podeu posar-vos en
contacte a través del correu electrònic joventut@
lacanonja.cat.
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La Gent Gran
celebra el Nadal

CURS D’AEROMODELISME

CARNAVAL 2010
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de
la Canonja vol convidar-vos a participar a la Rua de
Carnaval 2010.

La coral de la Llar Municipal de Jubilats i
Pensionistes de La Canonja ja porta una bona tempo-

Totes les persones que s’hi vulguin inscriure poden

rada preparant el esperat Concert de Nadal. L’actuació

adreçar-se al Castell de Masricart o fer-ho a través

serà el dilluns 21 de desembre a les 17 hores de la tar-

de la web de l’Ajuntament de la Canonja www.la-

da dins de la festa de Nadal. Tots plegats celebrarem

canonja.cat. El termini d’inscripció finalitza el 6 de

l’arribada de les festes nadalenques amb cançons, mú-

febrer. Cal indicar per escrit el motiu de la carrossa o
comparsa, el grup, la parella o l’element individual. El

sica, torrons i una bona companyia, una bona manera

motiu triat serà únic per a cada grup o carrossa, de

de desitjar-li a tothom un Bon Nadal.

manera que no es podrà adoptar un motiu que hagi
estat registrat amb anterioritat.

La regidoria de Joventut organitza un curs
d’aeromodelisme amè i gratuït per iniciar als joves interessats a aquest món tan apassionant d’una manera
pràctica. Està previst que el curs s’inicii aquest desembre
i es realitzarà a la sala annexa al Poliesportiu. Per més informació us podeu dirigir al Punt d’Informació Juvenil al
carrer Raval, número 6, al correu electrònic joventut@
lacanonja.cat o al telèfon 977 54 60 29.

Com a novetat d’enguany us podem avançar la creació de la Comissió assessora de Carnaval de la que
rebreu puntual informació.
CONCURS DE CARTELLS DE CARNAVAL
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja convoca un concurs de cartells sobre el Carnaval
de la Canonja, la finalitat del qual, obert a participacions de qualsevol edat, és trobar el motiu que
il·lustri el cartell del carnaval 2010.

SES MAJESTATS ELS REIS MAGS

Els originals, que passaran a ser propietat de
l’Ajuntament, s’han d’identificar amb el nom, cognoms i telèfon de l’autor o autora. S’han de presentar en din A-4 a tot color abans del dia 16 de gener

Ses Majestats els Reis d’Orient Melcior, Gaspar
i Baltasar han enviat com cada any l’avís anunciant que
vindran el dia 5 de gener a la Canonja. Enguany, el Patge
Reial, però, ens visitarà una mica més aviat. Concretament
arribarà el diumenge 27 al Parc de Nadal, perquè a més a
més de recollir les cartes dels nens i nenes de la Canonja
ha de veure com estan d’avançades les obres del carrer
Raval i de l’Ajuntament per assegurar-se que les Carrosses
Reials hi puguin passar.

al castell de Masricart. La decisió del jurat, que estarà

Des d’aquesta revista volem animar-vos a que rebeu com
es mereix a tot el Seguici Reial el proper dimarts 5 de gener.

BUSQUES FEINA?

NOVA IMATGE DEL PATRONAT DE CULTURA
El Patronat de Cultura del Castell de Masricart estrena l’any amb una nova imatge.

format per la comissió assessora de carnaval, serà
inapel·lable.
El lliurament de premis s’efectuarà el dia 20 de gener
en el transcrus del ball de Festa Major.

Al Punt d’Informació Juvenil s’ofereix a tots els
joves interessats en entrar a formar part al món laboral un
servei d’assessorament i d’ajuda per buscar feina i fer el

S’ha intentat buscar un logo que el faci proper simplificant el nom però
que alhora no perdi la imatge del Castell de Masricart. El color de fons de l’escut de la
Canonja també identifica la paraula cultura.

currículum. Només cal anar al PIJ i informar-se. L’horari és

A partir d’ara, aquest logo s’inclourà a tots els actes i projectes on participi el Patronat
de Cultura.

de 16h a 19h.

el següent: els matins de dimarts a divendres de 9h a 12h,
el dilluns a la tarda de 16h a 21h i els dimecres i divendres
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enbloc
EL GRUP DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca de la Canonja organitza
des de fa uns quants anys el “Grup de lectura”.
Aquesta activitat consisteix en un grup de persones que es reuneixen un cop al mes per comentar
un llibre llegit a casa.
A les reunions es comenta el text llegit i l’impacte
que aquest ha proporcionat al lector: la temàtica,
els personatges, l’estil, etc. i també les reflexions
que evoca.
No es tracta d’una trobada d’especialistes en literatura, sinó de lectors a qui agrada compartir el  
plaer  de la lectura.
Com funciona?
Entre tots els membres del Grup es decideix quins
llibres es llegiran.
Cada membre del Grup disposa en préstec d’un
exemplar del llibre a llegir, per a poder fer-ne la
lectura. A cada trobada es fa entrega del llibre
corresponent a la següent sessió.
El personal de la biblioteca coordina el grup i
s’encarrega d’aconseguir els exemplars a llegir,
en fa distribució i prepara un estudi sobre el llibre
corresponent.
El Grup de lectura és una activitat gratuïta, només cal apuntar-se per formar-ne part.
A més el Grup de lectura té previst organitzar d’altres activitats, com ara:
•Visites d’escriptors.
•Projeccions de pel·lícules relacionades amb algun dels llibres llegits.

Enguany el calendari de lectures ha quedat
fixat de la següent manera:
-16 d’octubre
Reunió del grup per decidir els llibres que es llegiran.
-20 de novembre
“Mil soles esplendidos“ de Khaled Hosseini.
-18 de desembre
“Casa de Misericòrdia“ de Joan Margarit.
-15 de gener
“Contra el viento“ de Ángeles Caso (Premi Planeta 2009).
-19 de febrer
“La mujer justa“ de Sandor Marai.
-19 de març
“Un món feliç“ de Aldous Huxley.
-16 d’abril
“El hombre es un gran faisán en el mundo“
de Herta Müller (Premi Nobel 2009).
-21 de maig
“Arte“ de Yasmina Reza.
-18 de juny
Fi del Grup de lectura.
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Soy María, nacida en Ciudad Real, pero llevo
50 años en Cataluña, aunque solo hace
cuatro años en la Canonja y estoy muy a
gusto de vivir en este pueblo.

elracódelagentgran
María Mora Mendiola
Quines activitats estàs realitzant
actualment?
Manualidades, sardanas, coral, gimnasia, senderismo, petanca, teatro y ludoteca.
N’has realitzat alguna més o en tens
en ment alguna altra?
Me gustaría aprender el catalán.
Que hi trobes en aquestes activitats?
Mucha tranquilidad, compañerismo,
estaba algo triste pero desde que vengo
estoy mucho más alegre y contenta.

Quant temps fa que participes a les
activitats que es realitzen a la Llar Municipal de
Jubilats i Pensionistes?
Hace tres años.

Què has après?
Muchas cosas, cantar, bailar, hacer teatro, hablar en público, el compañerismo, la amistad,
estoy muy contenta de mis compañeros y de los
monitores.

Leonor Domínguez Basilio
Quant temps fa que participes a les
activitats que es realitzen a la Llar Municipal de
Jubilats i Pensionistes?
Llevo ocho años viniendo al centro a hacer muchas
actividades.
Quines activitats estàs realitzant actualment?
Petanca, manualidades, senderismo, ludoteca y teatro.
N’has realitzat alguna més o en tens en ment
alguna altra?
De tener en mente tengo muchas pero tengo poco
tiempo, lo que sí me gustaría es aprender catalán.
Que hi trobes en aquestes activitats?
Me hacen falta, me relajan mucho, estoy contenta
con mis compañeras, los ratos que estoy aquí me
olvido de todo lo malo...aquí estoy feliz.
Què has après?
A relacionarme, a poder hablar con mis amigas, a
colaborar con las fiestas: castañada, Navidad, Sant

Què has ensenyat tu?
María se sonroja ,su compañera Leonor se echa a
reir y dice que María ha aportado al grupo sensatez
y tranquilidad, transmite cariño y confianza.
Per què creus que és necessari que les persones
grans realitzin aquestes activitats?
En casa a veces las personas mayores se deprimen
mucho y piensan en cosas que no hay que pensar
demasiado, si haces actividades te distraes, encuentras amigas y el pensamiento acaba siendo positivo.
Per què et vas animar a venir?
Mi amiga Lola Molina, me animó a venir, no me hacía a la idea pero me animé, al principio no sabía a
qué actividades apuntarme.
Aconsellaries a altres persones grans que
s’animessin a participar?
Sin lugar a dudas, yo animo a todos a que vengan
a disfrutar y a aprender ya que hay muchas actividades.

Me llamo Leonor, soy de un pueblo de
Huelva, “Calañas”. Hace cuarenta y cuatro
años llegué al pueblo de la Canonja
y aquí soy muy feliz..

Jordi y a subirme a un escenario y representar una obra de teatro.
Què has ensenyat tu?
Según su compañera María ha aportado al
grupo muchas cosas ya que es una persona alegre, divertida, una persona activa y
positiva.
Per què creus que és necessari que les
persones grans realitzin aquestes activitats?
Aquí nos distraemos, aprendemos muchas
cosas, a tener amigos como dice María
Mora, aquí uno deja de comerse la cabeza
y los problemas se quedan fuera.
Per què et vas animar a venir?
Al principio solo venía a los actos festivos, a las
fiestas de Navidad, etc... pero Mila me animó y me
apunté y al final han pasado ya ocho años.

Aconsellaries a altres persones grans que
s’animessin a participar?
Sí, por supuesto, pienso que todos tenemos derecho
a venir a aprender, a compartir, me encantaría que
mis hermanas viniesen como yo.
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portaveusmunicipals
Francesc Roca Gutiérrez

TOTS A UNA
Aquest és l’últim butlletí del qual sóc Director, i
vull agrair des d’aquestes línies als meus companys de Govern la confiança que varen dipositar en mi per desenvolupar
aquesta tasca, també agrair la feina ben feta de les persones
que fan possible la seva edició, gràcies també per fer-ho possible i que en la nova etapa segur que treballaran perquè tot
surti perfecte.
El relleu ve donat com a conseqüència de la propera segregació que tant a prop tenim, amb aquesta nova fita hem vol-

Misericòrdia Roca Vila

gut, des de tot l’equip de Govern,  fer partícips de la gestió
municipal a tots els membres de la Corporació, i quina millor
manera de fer-ho que delegant algunes de les responsabilitats i regidories que fins ara portàvem nosaltres. Així doncs,
donarem el relleu en la regidoria de Comunicació Social a
la regidora de CIU, Cori Roca, a qui encoratgem a afrontar
amb tota la il·lusió aquesta responsabilitat, també volem
informar-vos que la resta de regidors de l’oposició tindran
regidories a càrrec seu que assumiran ben aviat.
Això vol ser un pas més, la unitat i col·laboració de tot el consistori serà el reflex de la voluntat totalment majoritària del
canongins i canongines, a l’igual que la decisió que totes les
forces polítiques representades al Parlament de Catalunya
van mostrar el passat dia 11 de novembre, coincidint en què
el greuge que fa 40 anys va patir la Canonja, era de justícia
retornar-ho. I així serà ben aviat. També vol significar una
crida a favor de la classe política que treballa i fa possible que
totes les necessitats dels ciutadans es facin realitat, que el
mal que s’ha fet per part d’una ínfima minoria des d’algunes
administracions no sigui extensible a totes les persones que
realment treballen per un futur millor,  i que des de tots els
estaments es lluiti contra aquestes conductes que perjudiquen en gran manera la credibilitat del nostre sistema demo-

mateix però amb paraules diferents, enfocat des de perspectives diferents, però com va dir un d’ells hi havia consens,
cosa no gaire habitual en el Parlament.
L’esperit i les ganes de voler tancar el deute, de voler passar pàgina a una història que no es pot oblidar, per tal que
mai no es pugui repetir. Perquè està escrita per canongins
i canongines que van haver de viure una època fosca, on
no es podia dir el que es pensava. Era una època de callar
i empassar.

MÉS APROP
El passat 11 de novembre, va ser un dia força especial, molt especial: al Parlament de Catalunya es va aprovar
l’inici del tràmit parlamentari que permetrà que la Canonja
sigui el poble 947, que siguem d’una vegada per totes allò
que  hem  deixat de ser “legalment” durant 45 anys.
Va ser un dia especial perquè tots els portaveus dels partits
polítics estaven d’acord, tots eren al mateix costat. Van dir el

Jacinto Moreno Macias

Per   això ara cal passar pàgina i mirar el futur amb esperança, deixar que la història i els homes i dones d’avui tornin
les coses al seu lloc i en aquest cas sigui el Parlament de Catalunya, la nostra màxima institució, qui prengui la decisió
de tornar allò que ens van prendre l’any 1964.
Que el consens i la bona feina guii als parlamentaris.
Tornant a l’11 de novembre, cal agrair les paraules del Conseller i dels parlamentaris, en especial del Sr. Nadal, perque
ell ha viscut el “tema de la Canonja” d’una altra vessant dife-

bles recuerdos de cuando uno era un crío. Se aprovechan
esos días para reunirse con familiares que hace tiempo no
ven. Una excusa perfecta para volver a unirse en unas fecha
tan especiales.
Sin embargo, la mayoría se olvida del verdadero significado y
de porque se celebra esta antigua tradición.

DIFERENTES FORMAS DE VIVIR
LA NAVIDAD
Las navidades son para pasar junto a familiares y
amigos, hecho que no siempre es posible para algunos debido
a las difíciles circunstancias de la vida.
La navidad crea en la atmósfera un ambiente especial, de ilusión, magia. Para muchas personas es una época de bellos
recuerdos y a su vez nostálgica. Llegan a la mente imborra-
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La navidad no consiste solamente en regalar cosas materiales, es mucho más que todo eso, hay que regalar amor y si
es posible no sólo en estas fechas, lo que realmente debe
estar en la mente de la gente es el cariño, el amor, el pensamiento positivo hacia las personas queridas y que en estas
fechas aún se profundiza mucho más. Precisamente estos
sentimientos son la esencia de las fiestas. Poder estar en la
mesa con los seres queridos, en muchos casos recordando
a los que ya no están, pero percibiendo en todo momento
su cercanía, disfrutando, repartiendo cariñosamente, con
sensación de que también transmitimos felicidad y alegría.
Todo esto hace de estas fiestas algo realmente único y muy
especial. Es ya todo un ritual decorar la casa con motivos
navideños, figuras, pesebres e incluso el árbol de Navidad.
Los más jóvenes disfrutan ayudando a colocar cada una de
las piezas del belén. Observar sus caras mientras ayudan,   

cràtic, de forma que tot es faci amb transparència i fiabilitat
i sobre tot complint i fent complir les lleis.
És per això que tot l’equip de govern, que fins ara havia portat la gestió política de l’ajuntament de la Canonja, s’ha mostrat favorable a aquest canvi, donant responsabilitats a tots
els membres de la Corporació, per treballar en conjunt per
un objectiu comú i tan important com és la recuperació de
la nostra identitat com a poble. Òbviament que les polítiques
de cadascun dels nostres partits són diferents però sempre,
des del PSC s’han buscat els punts en comú i no els que ens
diferencien, perquè només així es pot arribar a consensos
importants per tot el poble com els que s’han aconseguit.
Des del PSC de la Canonja i del grup municipal socialista,
encoratgem als que fins ara eren a l’oposició per treballar
ara més que mai pel be comú, per la nostra segregació o
com m’agrada dir a mi per la nostra independència, amb
la col·laboració i enteniment que hem tingut sempre amb
l’ajuntament de Tarragona, part important també d’aquest
moment històric i excepcional que estem vivint tan intensament.
Bones festes.

rent dels altres portaveus: ell ha estat l’Alcalde de Tarragona
durant molts anys, i amb ell al capdavant de Consistori de
Tarragona i el de la Canonja van començar les converses i els
treballs per arribar on som avui.
Ell ens ha donat suport quan des de la Canonja es van demanar totes les competències que permetia la llei i ara des
del Parlament de Catalunya formant part de la Comissió Parlamentària que portarà la Llei a la cambra per ser votada i
aprovada properament.
Però són moltes més les persones que han intervingut en el
procés, i a totes elles cal donar les gràcies per haver cregut
des del principi en aquest projecte, per haver dedicat esforços per tal que aquest no fos un procés traumàtic, per cap
de les parts i que les bones relacions i el respecte presidissin
sempre el camí cap a la fita.
Ara caldrà continuar treballant plegats perquè Tarragona i
la Canonja, dos POBLES veïns, sempre es necessiten l’un a
l’altre, perquè junts fem País, junts fem Catalunya.

llena de satisfacción a cualquiera. Para los peques de las
casa la Navidad es entendida como un mundo de magia e
ilusión muy diferentes al resto del año. También disfrutan del
ambiente más que nadie. La espera de que venga Papá Noel
con algún regalo se hace eterna. La noche se eterniza, a la
mañana siguiente se les ilumina la cara al comprobar que,
Santa Claus o Papá Noel, les ha dejado uno o varios regalitos.
La felicidad de nuestros seres queridos es lo que nos aporta
mayor satisfacción interior verles felices es por lo que luchamos día tras día.
En el extremo contrario encontramos a gente que se siente
sola aunque esté muy acompañada, gente que no tiene a nadie con quien reunirse, que no reciben afecto, amor, algunos
de ellos malviven en la calle durante todo el año y que esta
época para ellos, es una más sin nada especial. Probablemente por estas fechas aun sienten más tristeza por el hecho de
estar solos, perdidos, sin nadie que se preocupe por ellos y
sobre todo sin nadie a quien entregar su amor y afecto. La
Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas,
la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de
seguir adelante.
FELIZ NAVIDAD!

agenda
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Esfera (Canonja Music)

Parc de Nadal
Homenatge a Xesco Boix

-Dia: 18 de desembre
-Hora: a les 10 de la nit
-Lloc: al Bar Antídot

-Dies: 27, 28, 29 i 30 de desembre
-Lloc: al poliesportiu
-Preu: 3€ (l’entrada dels adults acompanyants és
gratuïta)
-Diumenge 27: gratuït

Concert de Nadal
Coral Nova Unió i Orquestra
Händel

Visita del patge de Ses Majestats
els Reis d’Orient

-Dia: 20 de desembre
-Hora: a les 9 del vespre
-Lloc: a l’Orfeó Canongí

-Dia: 27 de desembre
-Hora: a les 12 del migdia
-Lloc: al Parc de Nadal

Festa de Nadal de la Gent Gran
Actuació de la Coral l’Esperança Revetlla de Cap d’Any
-Lloc: Al poliesportiu
-Venda d’esntrades al poliesportiu
-20 € anticipada i 25 € el mateix dia
-Preu especial per menors acompanyats

-Dia: 21 de desembre
-Hora: a les 5 de la tarda
-Lloc: al Centre Cívic

Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient

Música a la biblioteca
Sixters

-Dia: 5 de gener

-Dia: 23 de desembre
-Hora: a les 8 del vespre
-Lloc: a la Sala Noble del Castell de Masricart

Everfrost (Canonja Music)
-Dia: 5 de gener
-Hora: a les 10 de la nit
-Lloc: al Bar Antídot

FES-HO SABER

Festa Major d’Hivern
-Dia: 20 de gener Sant Sebastià
-Actes durant els caps de setmana anterior i
posterior.
Consulteu la informació completa a la revista

TDT
-A partir del mes de gener
únicament es podrà veure
la televisió a través de la
TDT.

EL MOLINO
-Reviu les nits del Molino
amb la revista “Ven al Paralelo”
Dins dels actes de Festa Major
-Dia: 19 de gener
-Hora: a les 9 del vespre
-Lloc: a l’Orfeó Canongí
Venda d’entrades numerades
al Castell de Masricart a partir del dia 11 de gener.
(horari de dilluns a divendres
de 4 a 8 de la tarda) preu
10€, màxim 4 entrades per
persona.

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

Donant suport a
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