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PRIMÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . .977556678
CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS PONÇ
DE CASTELLVÍ . . . . . . . . . . . . .616433441
CORREUS . . . . . . . . . . . . . . . . .977546712
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Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona.
Tel. 977 549 480
Línia 3: la Canonja – Torreforta – pl. Imperial Tàrraco –
Pau Casals – Arrabassada
Línia 11: Sector Nord – pl. Imperial Tàrraco – Ramón y
Cajal
Línia 35: la Canonja – Bonavista – pl. Imperial Tàrraco –
Ramón y Cajal
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça Imperial
Tàrraco – Arrabassada (nou servei nocturn)
En vigència fins al 14 de setembre
www.infonegocio.com/emt

SERVEI DE RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS I ANDRÒMINES
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei amb
antelació a les oficines de l’Ajuntament al telèfon
977543489.

MERCAT SETMANAL
Tots els dilluns no festius durant el matí a la plaça
d’Ernest Lluch

CEMENTIRI MUNICIPAL
Dissabtes de 10 a 13 hores
Diumenges de 9 a 13 hores

www.lacanonja.cat

L
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Línia 3: la Canonja – Torreforta – pl. Imperial
Tàrraco – Pau Casals – Arrabassada
Línia 11: Sector Nord – pl. Imperial Tàrraco –
Ramón y Cajal
Línia 35: la Canonja – Bonavista – pl. Imperial
Tàrraco – Ramón y Cajal
Línia 83: Sector Nord – Bonavista – Hospital
Joan XXIII
Línia N 13: La Canonja – Torreforta – Plaça
Imperial Tàrraco – Arrabassada (nou servei
nocturn)
En vigència fins al 14 de setembre
www.infonegocio.com/emt
SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES VELLS
I ANDRÒMINES
Cada dijous al vespre. Cal demanar el servei
amb antelació a les oficines de l’Ajuntament al
telèfon 977543489.
MERCAT SETMANAL
Tots els dilluns no festius durant el matí a la
plaça d’Ernest Lluch
CEMENTIRI MUNICIPAL
Dissabtes de 10 a 13 hores
Diumenges de 9 a 13 hores
OFICINES
Adreça: Raval, 11
Serveis: Serveis d’administració i atenció al
públic de l’Ajuntament de la Canonja
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h
Nou web de l’Ajuntament: www.lacanonja.cat
URBANISME
Adreça: Raval, 6
Serveis: Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de
la Canonja
Telèfon: 977 543 489
Horari d’atenció al públic:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9
a 13 h
Arquitecte municipal: dimarts de 12.00 a 14.00
h, amb cita prèvia al telèfon 977 543 489
SERVEIS PÚBLICS I BRIGADA MUNICIPAL
Adreça: camí dels Antígons,s/n
Serveis: Àrea de Serveis Públics i encarregat
de la Brigada Municipal
Telèfon: 977 050 099
PROTECCIÓ CIVIL
Adreça: Raval, 11
Serveis: Àrea de Protecció Civil
Telèfon: 977 551 256
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
SERVEI D'ATENCIÓ FAMILIAR
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari per concertar consultes: de dilluns a
dimecres de 10.00 a 13 h
Horari d'atenció al públic: dilluns i dimecres de
9.30 a 13 h
ssocials@lacanonja.cat

SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la
Dona)
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Aquest servei compta amb consultes d'una
psicòloga, una advocada, una treballadora
social i una dinamitzadora laboral.
Horari per concertar consultes: de dilluns a
dimecres de 10.00 a 13.00 h
Durant el mes d'agost estarà tancat.
siad@lacanonja.cat
SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Horari: dimarts de 9 a 11 h
Horari per concertar consultes: de dilluns a
divendres de 10.00 a 13.00 h
Durant el mes d'agost estarà tancat.
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
Adreça: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
Serveis: Poliesportiu municipal
Telèfon: 977 547 885
Horari d’activitats: de dilluns a divendres de
10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 10.00 h, socis del
gimnàs. De dilluns a divendres la pista està
oberta de 16.00 a 00.00 h. Dissabtes de 9.00 a
13.00 h i de 16.00 a 22.00 h, només competicions.
Horari d'atenció al públic:
Feiners: matins de 9.30 a 13.00 h i tardes de
15.30 a 22 h Dissabtes: matins de 10.00 a
13.00 h i tardes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 13.00 h
PISCINA
Horari: obertura al públic del 7 de juny al 7 de
setembre, tots dos inclosos. De dilluns a divendres de les 12.00 a les 20.00 h. Dissabtes, diumenges i festius de les 10.00 a les 20 h
No es permet l'entrada ni la sortida de les
instal·lacions als nens menors de tretze anys
que no vagin acompanyats d'un adult.
Horari nocturn: els dissabtes del 12 de juliol al
9 d'agost de les 22.00 de la nit a la 1 de la
matinada
GUÀRDIA URBANA
Adreça: Raval, 6
Telèfon: 977 548 081
Telèfon: 977 252 440 (Tarragona)
ESCOLA D’ADULTS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Serveis: ensenyament d’adults
Telèfon: 977 556 067
HORARI: de 15.30 a 21.30 h
Durant el mes d'agost estarà tancada.
RÀDIO LA CANONJA
Adreça: Raval, 11
Telèfon: 977 545 282 i 977 529 406
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
Adreça: plaça del Castell, 1
Telèfon: 977 545 308
Serveis: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart. Àrea de Cultura i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de la Canonja

Horari d’atenció al públic de l’àrea administrativa: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
BIBLIOTECA
Durant el mes d'agost romandrà tancada al
públic. Tornarà a l'horari habitual el 15 de
setembre.
De dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h,
divendres i dissabtes de 10.00 a 13.00 h
Estiu: horari de dilluns a divendres de 9.00 a
13.00 h, dilluns de 16.00 a 20.00 h.
VIU L’ESTIU'08
Serveis: adreçat als infants
Adreça: Bisbe Miguel Domenech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari:
Del 30 de juny al 29 d'agost, 4 activitats:
Acollida de 8.00 a 9.00 h
Casal d'Estiu de 9.00 a 13.00 h
Menjador i descans de 13.00 a 15.00 h
SALA JOVE
Serveis: adreçat als joves
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 19.00 a
22.00 h
Espai obert d'oci jove
LLAR DE JUBILATS
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 541 883
Horari:
Cafeteria: de dilluns a divendres de 9 a 12.50 h
i de 15 a 18.50 h, dissabtes de 9 a 12.50 h i de
15.30 a 19.30 h Aquest servei romandrà tancat
els dies 18 d'agost, 11 de setembre i 1 de
novembre.
SERVEI D'HIGIENE PODAL
Les visites són només el segon i quart dilluns
de cada mes.
Horari per concertar consultes: de dilluns a
dimecres de 10.00 a 13.00 h o al telèfon 977
546 100
Durant el mes d'agost estarà tancat.
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.
Durant la primera quinzena d'agost estarà tancada.
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: c. Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 19.00 a
22.00 h
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
joventut@lacanonja.cat

LA FOTO
HISTÒRICA
Vells companys de les mitologies i de les rondalles populars, els gegants són protagonistes
rellevants de la festa major. Participen habitualment en cercaviles i desfilades i la seva funció principal és ballar, tal com recorda la cèlebre tonada del gegant del Pi. (Antoni Dalmau
dins Les festes tradicionals que no hem de perdre)
A la Canonja, fa vint anys, de la mà de l’Orfeó
Canongí i amb el suport de l’Ajuntament, nasqueren el Bià i l’Esperança, fruit del treball
d’Antonieta Veciana i Santi Gradillas.
La fotografia correspon a la trobada gegantera
de l’any 1985 amb motiu de la Festa Major
d’Estiu.
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Editorial

Núm. 12, AGOST 2008
Butlletí municipal
Alcalde:
Roc Muñoz Martínez

Redacció:
Ajuntament de la Canonja

Obres per millorar
la Canonja

Fotografia:
Ajuntament de la Canonja
Alberich Fotògrafs
Disseny i producció:
Iniciatives Mediterrànies de
Comunicació (IMC)

Els propers mesos la Canonja continuarà executant el Pla d'obres que ha de
modernitzar el nostre poble en tots els aspectes. La urbanització dels carrers
i places és convenient i necessària per millorar no tan sols l’aspecte del poble,
sinó també la convivència entre els nostres ciutadans.
Les obres que es realitzaran de forma immediata són les següents:

Edició
Ajuntament de la Canonja
Raval, 11 (la Canonja)
Tel: 977 54 34 89
ajcanonja@lacanonja.cat
www.lacanonja.cat

1) Pavimentació de les voreres del carrer Raval, entre el carrer Nou i el
carrer Antoni Brossa, amb un pressupost de 121.294,43 euros. Està previst
canviar les vorades i les voreres i repavimentar la zona central de la plaça
Raval. Aquestes obres, que són la continuació de les del carrer Raval i
Masricart, podrien contemplar també un canvi de situació de la font, que en
una posició més centrada agafaria més protagonisme.

Tirada: 2.500 exemplars

2) Pavimentació de la plaça Bisbe Borràs, amb un pressupost de 59.999,96
euros. Amb aquesta obra es pretén rematar tota la zona alta de la vila i el
mirador, i lligar-la amb el parc dels Pins.

Distribució gratuïta
Prohibida la venda

3) Pavimentació de la plaça de la O, el Corredor i el carrer Antoni Brossa,
amb un pressupost de 84.999,37 euros. L’adequació d’aquesta plaça i la de
Bisbe Borràs són molt necessàries per tal de configurar i millorar l'actual
estructura del nucli antic de la Canonja.
4) Reforma i ampliació de l'Ajuntament, amb un pressupost de 650.000
euros. Com que la Canonja creix i cal adaptar els serveis públics a les noves
realitats, aquestes obres es consideren prioritàries perquè és del tot
necessari que les instal·lacions del nostre Ajuntament s'ampliïn i es renovin
per tal de donar un millor servei als nostres ciutadans. Durant els treballs,
que es preveu que tindran una durada de 18 mesos, s'hauran d'adaptar altres
espais com a oficines municipals provisionals. S'estan estudiant diferents
possibilitats, però, a dia d'avui, el Castell de Masricart és el que reuneix les
millors condicions per aquesta ubicació provisional.
Com podeu veure, aquest any 2008 s'hauran fet moltes coses per millorar el
nostre poble. Tots sabem que patirem incomoditats i molèsties mentre durin
les obres, però al final haurà valgut la pena i tots plegats viurem en un
entorn més coherent i més agradable.

Roc Muñoz Martínez
Alcalde de la Canonja

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Francesc Roca Gutierrez
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Ha estat notícia

BASF fa donació
de cinc ordinadors
per al Centre Cívic
El passat 27 de juny, Joan Maria
García Girona, director del centre
de producció de BASF a Tarragona i
en nom de l’empresa, va fer una
donació de cinc ordinadors al Centre
Cívic, amb la presència de l’alcalde
Roc Muñoz i la regidora d’Acció

Social i Ciutadania, Francisca
Márquez. Aquests ordinadors de
pantalla plana s’han destinat, concretament, a l’aula d’informàtica de
la gent gran.
Actualment, més de 30 persones

assisteixen a l’activitat d’informàtica
per a la gent gran. Les classes s’imparteixen en dos grups en una aula
equipada amb dotze ordinadors, dotada i actualitzada permanentment per

l’Ajuntament. La Regidoria d’Acció
Social i Ciutadania remarca la importància de la informàtica en el món
actual i vol facilitar a la gent gran l’accés a aquesta eina.
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Aquest tercer trimestre ha
estat llarg, però a la vegada
molt profitós, ja que hem pogut
fer moltes activitats, tant sortides, com les jornades i el festival de final de curs per als pares
i mares.

Abrakadabra: Casal d’Estiu!
Abrakadabra: el món de la màgia
és el centre d’interès del Casal
d’Estiu 2008. Enguany, un total
de 190 nens i nenes han participat i participaran en el Casal la
Canonja, amb una sèrie d’activitats variades i molt divertides.
L’horari del Casal d’Estiu és de
dilluns a divendres i les activitats
que s’hi duen a terme són les
següents: a les 9 del matí arribada, passar llista i conversa; a les
9.15 h, jocs d’iniciació a l’esport;

a les 10 h, piscina; a les 11 h,
esmorzar saludable; a les 11.30
h, tallers, i, finalment, a les 12.45
h, avaluació del dia. Els tallers del
Casal d’Estiu són diversos: taller
de cuina diver tida, taller de
manualitats, taller d’educació vial,
petites excursions, teatre i
expressió corporal i titelles. Els
divendres es fan activitats
extraordinàries com castells de
fang, gimcanes, la peonada d’aigualida, el festival de cloenda i
jocs d’aigua, entre d’altres.

De sortides, n’hem fet moltes i
de molt variades. Els d’educació
infantil van anar a l’Orfeó, al teatre, al Montsant i al Mas Baget.
Els de cicle inicial també van
anar a l’Orfeó i de colònies a
Prades. Els de cicle mitjà van
anar de colònies al delta de l’Ebre, i els de cicle superior van anar a Cubelles
(5è) i a Santa Maria de Palau Tordera (6è). Alguns alumnes també van assistir
a les activitats de la 1a Fira de Mobilitat Segura a Tarragona, organitzada per
la Guàrdia Urbana.
A part, s’han fet activitats emmarcades dins del Pla Educatiu d’Entorn que hem
encetat aquest curs i que durarà dos anys més; per exemple l’espectacle de la
Via Làctia a la Sala d’Actes de l’escola i el teatre musical El geperut de Notre
Dame a l’Orfeó Canongí.
Per acabar, en les XIII Jornades Culturals que es van realitzar al mes d’abril s’hi
van fer un seguit d’activitats i de tallers per a tot l’alumnat de l’escola al voltant
del tema “A què juguem?”.

Surt a la fresca

Entrega d’orles a l’IES Collblanc

El passat diumenge 6 de juliol es portà a terme el primer dels actes del programa
Surt a la Fresca d’enguany.

El passat 19 de juny, organitzada per l’AMPA de l’IES Collblanc, va tenir lloc l’entrega d’orles als alumnes que enguany finalitzen batxillerat i ESO. A l’acte hi assistiren l’equip directiu de l’institut, l’alcalde de la Canonja, els regidors d’Educació
de Tarragona i la Canonja i nombrosos membres de la comunitat educativa.

El grup folklòric Tierra de Barros de la localitat extremenya d’Almendralejo va arribar a la Canonja en la primera etapa de la gira que els ha de portar fins a Alemanya,
oferint-nos un tast de la cultura tradicional de la seva terra. El públic present valorà molt positivament l’actuació tant de la rondalla com del cos de ball amb llargs
aplaudiments.
Malauradament, l’actuació musical del dissabte 12, a càrrec de Tarannà, es va haver
de suspendre a causa de la pluja.

En el transcurs de l’acte, en què es feren vàries actuacions musicals per part
dels alumnes i s’atorgaren diferents premis acadèmics, es lliuraren 27 orles a
l’alumnat de batxillerat i 75 al d’ESO.
La darrera actuació consistí en un ball que donà pas a un refrigeri per a totes
les persones assistents.
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Serà notícia

El setembre torna la Biblioteca
La Biblioteca de la Canonja torna a obrir les portes el dilluns 1
de setembre en horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 1
del migdia i els dilluns a la tarda des de les 4 fins a les 8 del vespre.
A partir del dilluns 15 de setembre, coincidint amb el primer dia
d’escola, la Biblioteca reemprendrà l’horari habitual: de dilluns
a divendres de les 4 de la tarda a les 8 del vespre i els divendres i dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia.
Recordem que durant el mes d’agost la Biblioteca romandrà tancada.

a

Sergi Esteve participa als
campionats mundials de
ciclisme de Sud-àfrica

L'Escola de Formació d'Adults, que depèn de
l'Ajuntament de la Canonja, obre el període d'inscripcions per al curs 2008-2009 el proper mes de setembre. La formalització de les matriculacions es realitzarà durant el període del 3 al 19 de setembre, ambdós inclosos.

El ciclista canongí Sergi Esteve va ser
escollit per la Selecció Espanyola per participar al campionat Mundial de Ciclisme
en Pista que es van disputar entre el dotze i el vint de juliol a Ciutat del Cap, a Sudàfrica. El canongí va obtenir el quinzè lloc
en la modalitat d’scratch.

L'oferta formativa s'adreça a aquelles persones de la
Canonja que volen aprendre català i castellà i també
a aquelles que volen millorar-ne el seu coneixement.
S’ofereix, així mateix, formació instrumental, que són
ensenyaments que proposen una formació general de
nivell bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

Un mes abans, al juny, Sergi Esteve va ser
proclamat campió d’Espanya de la modalitat scratch júnior, que es va celebrar al
velòdrom Miguel Indurain de Tafalla. A
més a més, es va endur dues medalles
de plata, una amb el CJAM en la persecució per equips i l’altra amb el també
ciclista del CJAM, Manuel Aranda, en la
modalitat de madison. Aquest any, el ciclista canongí ja havia estat campió de
Catalunya de fons.

e

Teatre a càrrec de
la companyia Las
Chicas de Oro

c

El passat divendres 13 de juny, per finalitzar els Espais Culturals de la Gent Gran,
es va realitzar la representació de l’obra
de teatre Ay señor señor, a càrrec de la
companyia Las Chicas de Oro de la Llar
Municipal de la Canonja.
L’obra de teatre, en la qual es van fusionar música, ball i comèdia, la van protagonitzar catorze artistes encarregades de
donar vida a les germanes del convent
Santa Monja de la Canonja. El guió el va
escriure la mateixa companyia, fent una
adaptació lliure de la comèdia Sister Act.
L’assistència de públic, una vegada més,
va ser nombrosa.
Felicitats a les artistes!

Nivell 1: iniciació a la lectura i a l’escriptura, nume-

ració i iniciació al càlcul, català, aproximació a l'entorn...
Nivell 2: millora de les habilitats de lectura i escriptura, aprenentatge de les quatre operacions bàsiques
de càlcul matemàtic, català, tècniques instrumentals,
coneixement de l'entorn...
Nivell 3: desenvolupament de la lectura i l’escriptura, coneixement de les operacions bàsiques i introducció a conceptes matemàtics, temes de cultura
general, iniciació a les noves tecnologies, català...
L’Escola d'Adults està ubicada al Centre Cívic, a la plaça de Catalunya. L’horari d'atenció al públic serà de
dilluns a divendres, de 4 a 7 h de la tarda, i el telèfon de contacte és el 977 556 067.

L’Ajuntament es renova
El projecte de
reforma
i
ampliació de
l’Ajuntament
de la Canonja
pretén la millora i modernització de l’edifici i les instal·lacions actuals, per tal
de donar un
ser vei més
còmode i eficient als ciutadans.
A nivell conceptual, cal
parlar de la
voluntat per
part del projecte de mantenir la volumetria general i l’aspecte
exterior de l’edifici existent, per tal de no alterar l’imaginari col·lectiu de l’actual Ajuntament. El projecte també ha cercat de compatibilitzar la incorporació de la façana de l’edifici del carrer Raval,
9 al conjunt de l’edificació tot mantenint-ne la façana existent.
Pel que fa a l’ampliació de la superfície de l’edifici de l’Ajuntament,
s’ha optat per utilitzar la nova construcció situada a l’edifici del
carrer Raval, 9 com a element servidor de l’edifici antic, i per
tant s’hi han col·locat l’ascensor, els banys, les instal·lacions, els
nous despatxos...; en canvi, s’ha mantingut pràcticament intacta la distribució d’espais de l’edifici original.
Quant a la planta baixa, cal remarcar que s’ha projectat una oficina d’atenció ciutadana amb façana directa al carrer per tal de
relacionar més directament l’administració amb la ciutadania.
També s’han ampliat i modernitzat els espais de recepció i relació de la planta baixa i s’ha dotat de major dimensió i il·luminació
l’espai destinat a les oficines on desenvolupen la seva feina els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
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Fotografies de
Valentí Canadell
al Castell de
Masricart
Del 26 de setembre al 24 d’octubre, a la
Sala d’Exposicions del Castell de
Masricart, es podrà visitar l’exposició
“Valentí Canadell. Fotògraf. Retrospectiva
en blanc i negre”, presentada per la
Fundació Caixa Tarragona.
L’exposició està formada per 80 imatges
seleccionades d’entre la producció de
Canadell en blanc i negre, corresponents
a les dècades dels anys cinquanta i seixanta. La mostra està comissariada per
Cristina Canadell, filla del fotògraf, i per
Ricard Ibarra, director de l’Arxiu Històric
de Tarragona, institució on la família ha
dipositat la totalitat del fons fotogràfic de
l’artista.
El Patronat de Cultura vol agrair a la
Fundació Caixa Tarragona el fet d’haver
portat a terme aquesta exposició i, encara més, les facilitats que ha donat per fer
arribar a la Canonja la mostra d’aquest
artista d’arrels canongines que va captar
les expressions de tants i tants convilatants en multitud de reportatges.
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Programa

Actualitat
Banderes de la
Canonja
L’Ajuntament de la Canonja ha confeccionat unes banderes per tal que, amb motiu
de festes majors o altres actes significatius per al poble, es puguin engalanar els
balcons del municipi.
Durant l’estiu, les persones interessades
a adquirir aquesta bandera poden passar
a recollir-la a les oficines de l’Ajuntament,
de 9 del matí a 1 del migdia, al preu simbòlic de 2 euros.

LA informa
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El 5 d’agost,
festa a Masricart
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El dia 5 d’agost se celebra la Festa de
Masricart. La celebració començarà a les
8 del vespre amb una missa a la plaça del
Castell i continuarà amb gralles i aperitiu,
per acabar amb un ball amb el conjunt
Firmament.

Segona Nit del
Mamut
El dia 9 d’agost celebrem la Segona Nit
del Mamut amb el rock urbà de RSK, una
banda integrada pels músics de la Granja
i la Canonja Gustavo Santos, Javi Mantilla,
Alvaro Elias, Sisco Dols i Maria Que.
La nit no s’acaba aquí ja que al grup RSK
els acompanyarà El Secreto de Karnak,
amb un estil més pop i el jove reusenc
revelació d’enguany, Cruz.
A 2/4 d’onze de la nit a la plaça de
Catalunya.
Organitzat per la Regidoria de Festes, la
Regidoria de Joventut i el Patronat de
Cultura del Castell de Masricart

Col·laboren amb la
Festa Major d’estiu
de la Canonja
Motor Club La Canonja
Orfeó Canongí
Patronat de Cultura del Castell
de Masricart
Societat La Nova Amistat
Parròquia de Sant Sebastià
Llar de jubilats
Amics dels gegants de l’Orfeó
Canongí
Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví

Dijous, 14 d’agost
A les 8 del vespre al Castell de Masricart
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de
Núria Solé Pérez, periodista i presentadora
de TV3
A les 9 del vespre a l'avinguda de les
Garrigues
CERCAVILA amb les gralles del grup So Nat
TRONADA POPULAR a càrrec de la pirotècnica Àngel Baldayo
A continuació
CORREFOC a càrrec dels Diables de
Tarragona
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Tandem
Divendres, 15 d’agost
A 2/4 de 12 del migdia
MISSA SOLEMNE I PROCESSÓ amb l’acompanyament de la cobla Principal de
Tarragona. Inauguració de l’exposició
retrospectiva sobre la vida parroquial a la
Canonja
A 2/4 de 2 del migdia a la plaça de la Raval
SARDANES amb la Principal de Tarragona
Actuació del BALL DE BASTONS de
l’Esbart Santa Tecla
A les 6 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament
ESPECTACLE DE CIRC. Los hermanos
Inconfundibles presenten Diabólico Classic
Metal: malabars, humor i música en directe al carrer per a grans i petits.
A les 8 del vespre a la plaça de Catalunya
CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Internacional Costa Brava
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Internacional Costa Brava
Dissabte, 16 d’agost
Durant tot el dia i per diferents espais de
la Canonja
CANONJAVENTURA
Al matí
Activitats lliures al poliesportiu i a les piscines
A les 5 de la tarda
Inscripcions pels diferents circuits a la
plaça Ernest Lluch
A les 10 del matí a la zona de les Garrigues
AEROMODELISME. Activitat organitzada
pel Motor Club la Canonja
A 2/4 de 12 del matí a la plaça d'Europa
LLIURAMENT DE TROFEUS dels jocs de
la gent gran
A la 1 del migdia a la rambla de les
Garrigues
VERMUT POPULAR amenitzat per la banda Small River Dixie
COMMEMORACIÓ dels 20 anys dels
gegants Bià i Esperança
A les 6 de la tarda
PLANTADA
Sortida des de l’inici de la rambla les
Garrigues. Recorregut pel carrer Mossèn
Enric Gisper t, l’avinguda Carrasco i
Formiguera, pujant per Masricart i Raval,
fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament,
on es farà la ballada i el bateig del gegantó Gaudi. El padrí serà el Nen de
Cornudella.

A 2/4 de 8 del vespre a la rambla de les
Garrigues
TROPICAL LATIN SHOW. Balls llatins: folklore mexicà, samba, lambada, salsa cubana, etc.
A les 9 de la nit davant de l'Ajuntament
HAVANERES a càrrec del grup Port Vell
A les 12 de la nit a la plaça Catalunya
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Internacional Europa
Diumenge, 17 d’agost
A 2/4 de 2 del migdia davant de
l’Ajuntament
EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de la
colla Jove Xiquets de Tarragona i de la colla
Xiquets de Reus
A les 2 del migdia sota la vela de la Nova
Amistat
CASSOLADA POPULAR a càrrec de la
Societat la Nova Amistat
El menú constarà de cuixa de pollastre
amb cava amb prunes i xampinyons
A les 7 de la tarda a la plaça del Castell
Espectacle infantil LA CUINA NASSOS
amb Fadunito. Organitzat pel Patronat de
Cultura del Castell de Masricart
A les 8 del vespre al poliesportiu
Sessió d’AIGUAGIM
A les 9 de la nit al poliesportiu
Exhibició de KARATE
A les 10 de la nit a la rambla de les
Garrigues
BATUCADA de Brasil
A les 11 de la nit a la zona de les Garrigues
FINAL DE FESTA
CASTELL DE FOCS
Activitats de l’Orfeó Canongí
L’Orfeó Canongí també participa aportant actes al programa de les festes d’estiu:

CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
Partides prèvies els dies 8, 9, 10, 15 i 16
d’agost i la final el diumenge 17 a la tarda.
CAMPIONAT SOCIAL DE BILLAR
La final se celebrarà el dissabte 16 i el diumenge 17 d’agost.
II CAMPIONAT DE BOTIFARRA
CAMPIONAT DE SUDOKU
Se celebrarà el diumenge 17 d’agost.
Per a més informació, dirigiu-vos a l’Orfeó
Canongí (plaça del Mestre Gols) o bé a l’adreça
electrònica orfeocanongi@orfeocanongi.com.

Exposició del Centre d’Estudis Canongins
Exposició de TEXTOS REIVINDICATIUS
SOBRE LA IDENTITAT CANONGINA.
A la seu del Centre d’Estudis, plaça del
Mestre Gols
Horari:
Divendres 15: d’1 del migdia a 3 de la tarda i de 6 de la tarda a les 9 del vespre
Dissabte 16: de 6 de la tarda a 9 del vespre
Diumenge 17: d’1 del migdia a 3 de la tarda
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Festa Major 2008

El nostre reflex
Les festes majors són el mirall d’un poble, i per això
la Canonja es veu reflectida en els diferents actes
que fan sortir al carrer els canongins i canongines
durant les festes d’estiu.

Actualitat

LA informa
CANONJA
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Les festes, com qualsevol poble, necessiten tenir
una bona base de tradició, d’història. Per aquest
motiu, en una bona celebració no hi poden faltar
les processons, enguany acompanyades per la
cobla Principal de Tarragona, ni les sardanes, ni les
misses matinals, ni el ball de bastons, ni, sobretot,
la trobada de gegants.
Francisco Domínguez Sánchez
Regidor de Festes
Les nits han d’estar ben il·luminades, i, com que a
les nits d’estiu mai hi regna la foscor, en aquests
tres dies tan especials els diables de Tarragona i el castell de focs de final de
festes seran els encarregats d’il·luminar el cel i els carrers de la Canonja.
Les festes han d’estar plenes de joia i de jovent que se senti orgullós de ser
del poble i que el gaudeixi. Per tant, no hi poden faltar els balls de Festa Major
amb les orquestres Tandem, la Internacional Costa Brava i la Internacional
Europa.
Com a tots els pobles, els vilatans són els més importants i per aquest motiu
les festes han de ser per a tothom. La canalla ha de tenir el seu espectacle
de circ, obres teatrals i una bona activitat per cremar energies com és el
Canonjaventura. La gent gran ha de sentir que aquestes festes també són
seves i ha de poder participar a competicions esportives, havaneres, vermuts
populars i una bona cassolada.
Tot això ho aconseguim gràcies a la col·laboració de les entitats que, amb treball i dedicació, aporten alegria i prestigi a les nostres festes.
Finalment, i en nom de tots els companys i companyes del consistori, només
em queda desitjar-vos que visqueu i gaudiu de les festes.

7
AGOST
2008
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En bloc

Els amants
de Lilith
LA informa
CANONJA

El 22 de novembre a l’Orfeó Canongí
podrem gaudir d’una nit de música
dedicada a les dones i a les històries
populars, ja que Lídia Pujol pujarà a
l’escenari amb el seu treball Els
amants de Lilith.

PÀGINA
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El Patronat de Cultura de Masricart
aposta per aquesta artista catalana
que porta a l'esquena el pes de boníssimes crítiques de diferents experts
i mitjans i que és considerada una
artista completa, amb totes les lletres, amb una gran personalitat,
expressivitat i, sobretot, passió per la
música.
Amb el treball que ens du a la
Canonja, Lídia Pujol fa un recorregut
per les tradicions més populars de

la història del poble català. La mateixa artista explica aquest repertori
com un conjunt de «petits “culebrots” que s’han d’explicar prioritzant la paraula sobre la musica. Per
això el punt de partida és la història
a la qual s’afegeix amb mà cristal·lina
la guitarra, per ressaltar la situació
exposada, i, en segon terme, el contrabaix, per fixar un bon terra per on
caminar-la».
Totes les cançons d’Els amants de
Lilith han estat musicades per Lídia
Pujol i Pau Figueras a partir de diferents cançons populars, a excepció
del tema “Els somiatruites”, amb lletra i música d’Albert Pla. La direcció
musical l'ha dut a terme Daniel
Espasa.

Els amants de Lilith de Lídia Pujol
Dissabte 22 de novembre a les 22 h - Orfeó Canongí
Organitza el Patronat de Cultura del Castell de Masricart - Preu: 10 euros

Programa
L’enamorada desesperada
De com l’enamorada es fa estimar per força.
La Caterina
Dels copets o garrotades que rep la Caterina quan la seva
sogra parla amb el seu marit.
La filla del rei
Del que li va fer la mare a la filla predilecta del pare.
La dama enganyada
Del poder, el sexe, la traïció i la venjança a Reus.
Una dona tota sola
De com una són dos.
L’Amèlia
De per què l’Amèlia va canviar el seu testament.
La comtessa de dia
Del desfici inclement que sentia la comtessa per fer seu el
cavaller en lloc del seu marit.
L’ànima en pena del comte Arnau
De com l’amor no era sant, o de la nosa que li feien al comte aquells cordons ben nuats.
La pastora
De com el soldat va voler abusar de la pastora.
El moliner
De les llàgrimes amargues del moliner.
La Nina i son germà
De què és i què no és amor.
La guardadora d’un mort
De l’amor etern, o de com la guardadora es va desfer del
mort i de la seva honra.
La Mort i la donzella
Del que li oferí la donzella a la Mort a canvi de conservar la
vida.
Els somiatruites
Del perquè de les truites.
De per què les truites van ser somiades.
De per què hi ha tantes truites en els somnis.
De per què els somnis van farcits de truites.

«Llum i foscor, vida i mort...: els extrems són dues cares de
la mateixa moneda. Els amants de Lilith parla de dones.
Dones ultratjades i dones que ultratgen; dones que estimen
fins a la mort i encara més enllà; dones poderoses i dones
febles. Jo també sóc doble: sóc Lilith, la dona rebel que no
es va voler sotmetre a Adam, i, a la vegada, sóc Eva, la dona
feta a la mida de l’home. Oscil·lo entre la llum i la foscor.»
Lídia Pujol
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Portaveus municipals
Cori
Roca

Jacinto
Moreno

Cultura i tradicions

Festa Major 2008

Bona Festa Major!

Arriba l’estiu i amb ell l’època de les vacances i de
les festes majors, i d’aquí que el nostre compromís amb la cultura popular es resumeix en més
ambició, més diàleg i més recursos. És un compromís que incorpora noves arrels al nostre gresol cultural i, alhora, presta una especial atenció a
les nostres manifestacions culturals més tradicionals. És per voluntat ciutadana que cal defensar la
llengua, la cultura i les tradicions que ens ha llegat la història. Per això, des del PSC apostem amb
decisió per un discurs obert i integrador, ja que des
de la defensa de la catalanitat, volem una
Catalunya oberta al món, que sap defensar allò
propi, així com aprendre de tot allò que hi ha més
enllà, a Espanya, a Europa i al món.

Un any més s’acosta la Festa Major d’Estiu del nostre poble, una festa esperada per molts com a punt
d’inflexió de l’estiu, ja que després d’aquests dies de
festa aprofitaran per gaudir d’unes merescudes
vacances al mateix poble o cercant altres indrets,
més o menys llunyans, més o menys tranquils,
segons els gustos de cadascú.

Benvolguts amics i amigues,

La cultura és sens dubte un element essencial de
benestar i de cohesió social. En un context de
major complexitat social com a conseqüència de
la suma de diversos factors, l’important flux migratori que ha arribat al nostre país en un període molt
curt de temps està significant un augment molt
important de la diversitat sociocultural de la nostra societat, ja de per si diversa i plural.
Davant d’aquesta realitat, és molt el que ens hi
juguem com a societat. La qüestió principal és com
som capaços de combinar el respecte a les diferències amb la defensa d’allò que ens uneix, la
pluralitat d’identitats amb un sentiment de pertinença comú, la pluralitat de visions del món amb
uns valors compartits i irrenunciables i les diferències culturals amb un patrimoni cultural i lingüístic comú.
És que la cultura popular no és també nacional?
És que hi ha cap cultura nacional al món que no
sigui alhora una expressió de la cultura popular i
tradicional? És que realment té cap sentit etiquetar o adjectivar la cultura? De la mateixa manera
que defensem l’Espanya plural, els socialistes catalans apostem per la diversitat cultural a Catalunya
com un factor d’enriquiment i de reconeixement
d’un fet social i històric inqüestionable: la
Catalunya moderna i contemporània —el que som
i volem ser— s’ha construït mitjançant la suma
integradora de nous ciutadans i ciutadanes que
hem sumat a les nostres arrels de naixement unes
noves arrels catalanes per a nosaltres i per als nostres fills. Per a nosaltres, doncs, la cultura popular
catalana és tota la que es fa, madura i arrela a
Catalunya.
Finalment, cal recordar que els elements que ens
identifiquen com a país són les seves institucions,
la llengua, la història i un patrimoni cultural que
s’ha anat construint i enriquint amb l’aportació de
generacions, cultures i tradicions diverses.

La Festa Major d’Estiu ha esdevingut la celebració
d’una festa que té el seu origen en el món rural i que
s’esqueia de fer-la al mes d’agost, després d’acabar
les feines del camp (la sega, el batre...) i mentre s’esperaven les de tardor (verema, l’avellana i l’oliva).
Era i és un bon moment per trobar-se amb amics i
familiars. És per això que són molts els canongins i
canongines que aprofiten aquests dies per tornar
amb la família i gaudir d’antigues i noves vivències.
Les llargues converses de sobretaula, o a la fresca
prenent el vermut sota la vela, o a la plaça de
Catalunya a l’hora del ball, recordant i explicant coses
d’abans i d’ara, posant-nos al dia de tot allò que ha
passat pel poble, els canvis que hi ha hagut, la gent
que ja no coneixem...
La Festa Major és, per tant, el punt de trobada de la
comunitat local, que es reuneix anualment a l’entorn
d’uns escenaris comuns: places, bars, cafès o a l’església, i que afirma la seva existència com a col·lectiu a partir d’uns referents simbòlics compartits.
Com a canongins i canongines ens hem d’implicar a
conservar les nostres tradicions però també esforçarnos a donar-les a conèixer i a integrar totes les persones que han escollit aquest com el seu poble. Fem
que se’l sentin seu i que al més aviat possible s’integrin al poble i al nostre país, Catalunya, i que sense
perdre les seves arrels vulguin viure i fer créixer el
que és el seu país d’acollida.
Aquest aspecte integrador és una assignatura pendent amb persones que ja porten molts anys vivint a
la Canonja i que encara són desconeixedores de moltes de les nostres tradicions, costums, entitats...
Fem, doncs, que any rere any sigui més la gent que
senti seva la festa, i gaudeixi i participi de les activitats festives i de les culturals, no només durant
aquests dies sinó al llarg de tot l’any, a l’estiu i a l’hivern, perquè, en definitiva, cada canongí i canongina trobi la seva identitat entre nosaltres i la faci seva.
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM !!!
VISCA LA CANONJA I VISCA CATALUNYA !!!

Em plau fer arribar una molt cordial salutació als amics
i veïns de la Canonja amb motiu de la nostra festa gran,
la celebració tradicional i popular d’essència més
canongina. Em complau novament dirigir-vos unes ratlles per pregonar la importància que té la Festa Major
d’un poble per a la seva projecció més fidel de la identitat i de la personalitat col·lectiva a través de les manifestacions culturals i festives.
Cal només preguntar-nos quina experiència assoleix
una massiva implicació i participació de la gent, per
deduir que és la Festa Major la que aglutina l’alegria
d’una comunitat que vibra al voltant d’allò que unànimement es comparteix perquè se sent com a propi. Per
tant, la Festa, com a patrimoni humà i cultural nostre,
ens obre també la gran oportunitat de mostrar aquells
elements i símbols que la integren, i donar-los vida i
valor perquè s’exhibeixen carregats de sentiment, emoció i il·lusió.
Així, doncs, que aquestes breus línies serveixin per
felicitar-vos les festes i encoratjar tots els veïns per tal
que continueu en aquesta línia entusiasta i participativa, que sempre és la millor garantia per tal d’assolir tots
aquells objectius que us marqueu.
Us desitjo de tot cor que aquests dies de Festa serveixin perquè imperi l’amistat, la felicitat i la germanor.
BONES FESTES!!!
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El Racó de la Gent Gran
US PRESENTEM LA NOVA SECCIÓ ANOMENADA “EL RACÓ DE LA GENT
GRAN”. EN AQUEST ESPAI, QUE S’ALTERNARÀ AMB LA SECCIÓ “VAIG VENIR
DE...”, PUBLICAREM ENTREVISTES A PERSONES QUE PARTICIPIN A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA L LAR M UNICIPAL DE J UBILATS I
PENSIONISTES DE LA CANONJA. EN AQUEST RACÓ NO PRETENEM REALITZAR GRANS INTERVIUS, NOMÉS PRETENEM QUE CONEGUEU ELS VERITABLES
PROTAGONISTES DE LA LLAR.
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Ana García Dorado

LA informa
CANONJA

63 años
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¿Te presentas brevemente?
Saludos a todos. Soy Ana García Dorado, tengo
63 años y hace 40 años que vivo en la Canonja.
¿Qué actividad estás realizando actualmente?
Las actividades que realizo son: el taller de pintura y manualidades, el grupo de teatro de la
gent gran, el taller de mantenimiento de la
memoria y entreno a la petanca.
¿Has realizado alguna actividad más o tienes
en mente otras?
De momento no tengo previsto hacer más, estoy
haciendo bastantes. Si sigo así, me echan de
casa (je, je, je), todas tenemos otras obligaciones.
¿Qué encuentras en estas actividades?
En ellas soy muy feliz, sobre todo con las compañeras y con los profesores. Ahora hacer las
cosas tiene sentido; hago las cosas con ilusión
para venir aquí, hacer las actividades y estar
con ellas, con mis compañeras.
¿Qué has aprendido aquí?
De todo un poco, estoy contenta de lo que aquí
aprendo, de los profesores y sobre todo con las
compañeras. Aprendo a convivir, a estar bien
unidas. Les tengo mucho afecto. Hay días que
se necesita sentirse acompañada, entre mujeres, y aquí lo he encontrado: cuando jugamos
hablamos, no sólo en el taller sino mientras
venimos o marchamos en el camino.
¿Qué has enseñado?
Según mis compañeras, soy una buena amiga,
ayudo a quien lo necesita. Sus compañeras
comentan: “Ana es como una hormiguita, va

“

Soy muy feliz, sobre
todo con las compañeras
y los profesores
haciendo y creando buen ambiente y se está animando a pasos de gigante”.
¿Cuánto tiempo hace que participas?
Hace poco, sólo desde este curso, medio año,
sólo 6 meses.
¿Por qué crees que es necesario que las personas mayores realicen actividades?
Va bien para todo, desde los ejercicios para la
memoria hasta las manualidades nos aportan
alegría a las personas.
¿Ha notado algún cambio en tu vida desde
que estás participando en las actividades?
Mucho, todo es bueno. Mis compañeras lo han

”

explicado todo muy bien, desde que vengo soy
una persona mucho más abierta, tengo más
facilidad de explicar mis cosas, de compartir.
¿Por qué te animaste a venir?
Vine sola, buscando la alegría y comprensión de
un grupo de mujeres, por salir de casa.
¿Animarías a otras personas mayores a participar?
Por supuesto, de seguida, y se lo digo a más de
una. Se lo he recomendado a una persona que
quiero mucho, que se apunte; y a mucha gente
les animo, no sólo a mujeres sino también a
hombres. Aquí encontraréis un alivio para no
estar solos.
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Agenda
ment, esportives. Les de la tarda, en canvi, estan
dedicades a l’aventura.

Festa a Masricart
5 d‘agost. Mare de Déu de les Neus

Cada participant té un carnet on consta l’itinerari de
les activitats que cal seguir.

II nit del mamut

El Canonjaventura està pensat per a nens i nenes
d’entre 4 i 14 anys. Per al desenvolupament adequat
de les activitats, s’han dividit els «aventurers» en dos
grups: el primer grup, d’entre 4 i 8 anys i el segon,
d’entre 9 i 14.

9 d’agost
2/4 d’11 de la nit, plaça de Catalunya
RSK / El secreto de Karnak / Cruz

El funcionament d’aquestes activitats està coordinat
per dos animadors socioculturals.

Festa Major

DILLUNS
De 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del
vespre
7 x 60
L’actualitat de la setmana

Exposició de Valentí Canadell
Del 26 de setembre al 24 d’octubre
Exposició “Valentí Canadell. Fotògraf.
Retrospectiva en blanc i negre”
Sala d’exposicions del Castell de Masricart
Patrocinat per Caixa Tarragona

Exposició retrospectiva sobre
la vida parroquial a la Canonja
A partir del 15 d’agost
Església de Sant Sebastià
Organitzat per la Parròquia de Sant Sebastià

en seixanta minuts

DIVENDRES
A partir de les 11 de la nit
Cançons per al record
Musical

Canonjaventura

Lídia Pujol Els amants de
Lilith

16 d’agost
El Canonjaventura es divideix en dos blocs d’activitats, el del matí i el de la tarda. Les activitats del matí
es realitzen al voltant del poliesportiu i són, bàsica-

22 de novembre
A les 10 de la nit a l’Orfeó Canongí
Organitza Patronat de Cultura del Castell de Masricart
Preu 10 euros

El rock urbà de RSK a la segona nit del mamut
La banda integrada pels músics de la Granja i la
Canonja Gustavo Santos, Javi Mantilla, Alvaro Elias,
Sisco Dols i Maria Que, actuaran a la Canonja el 9
d’agost

DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del
migdia Música i veu

PÀGINA

Musical

Els dissabtes i diumenges, a partir de la 1 del
migdia es repeteixen els
programes de la setmana

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

Donant suport a

LA informa
CANONJA

LA informa
CANONJA

14, 15, 16 i 17 d’agost
Vegeu el programa a les pàgines centrals.

Fes-ho saber

PROGRAMACIÓ

11
AGOST
2008
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ESCOLA D'ADULTS DE LA CANONJA
Oferta formativa curs-2008/2009

Aprendre a llegir i a escriure
Millorar els coneixements instrumentals
Català: Nivells A, B o C
Castellà

ORGANITZA:

Informació i matrícules
AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Del 3 al 19 de setembre, de 4 a 7 h de la tarda
Centre Cívic, pl. de Catalunya, s/n - Tel. 977 55 60 67

