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TELÈFONS D'INTERÈS

LA FOTO
HISTÒRICA

OFICINES
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Serveis d’administració i
atenció al públic de l’Ajuntament de
la Canonja
TELÈFON: 977543489
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de
dilluns a divendres de 9 a 13 hores i
dissabtes de 9:30 a 13:30 hores.
NOVA WEB DE L'AJUNTAMENT
www.lacanonja.cat

URBANISME
ADREÇA: Raval, 6
SERVEIS: Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977552283
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores
Arquitecte municipal: dijous de 9 a
13 hores

SERVEIS SOCIALS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Àrea de Benestar Social
de l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977546100
HORARI CITA PRÈVIA: dilluns,
dimecres i dijous de 10 a 13 hores
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns i dimecres de 9:30 a 13 hores

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

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977547885
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores
i de 16 a 21 hores.

GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977548081

ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977556067
HORARI: de 15:30 a 21:30 hores.

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

CENTRE CULTURAL CASTELL DE
MASRICART
ADREÇA: Plaça del Castell, 1
SERVEIS: Patronat de Cultura del
Castell de Masricart. Àrea de
Cultura i Relacions Ciutadanes de
l’Ajuntament de la Canonja. 

Biblioteca
TELÈFON: 977545308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
Àrea administrativa : dimarts, dijous
i divendres de 16 a 20 hores.
En vacances escolars, l'horari de la
Biblioteca és: de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores i dilluns de 16 a 20
hores.

La Biblioteca romandrà tancada
del 2 al 9 d'abril (Setmana
Santa)

CASAL 
ADREÇA: Bisbe Miquel Domènech i
Veciana, 1
TELÈFON: 977545018
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de
17:30 a 19 hores, dimecres i diven-
dres de 15 a 19 hores.
De dilluns a dijous de 19 a 22 hores
espai obert d'oci jove.

LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
TELÈFON: 977541883
HORARIS 
BAR: de dilluns a divendres matins
de 9 a 12:50 hores i tardes de 15 a
18:50 hores, dissabtes de 9 a 12:50
hores i de 15:30 a 19:30 hores.
Els dies 6 i 9 d'abril romandrà tancat
per festa de Setmana Santa, i el 30
d'abril i 1 de maig romandrà tancat
per festa del treball.

SERVEI D'HIGIENE PODAL: 
Les visites són només el segon
i quart dilluns de cada mes.
Demaneu cita prèvia a Serveis
Socials els dilluns, dimecres i dijous
de 10 a 13 hores
PERRUQUERIA: Dimecres tarda de
15 a 18:30 hores i divendres al matí
de 8:30 a 12:30 hores.

LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT

liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
CEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627
AMPA DEL CEIP LA CANONJA 977541540
CENTRE D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA  . . . . . . . . . . . . . . . . .977556678
CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS PONÇ
DE CASTELLVÍ  . . . . . . . . . . . . .616433441
CORREUS . . . . . . . . . . . . . . . . .977546712
PARRÒQUIA DE 
SANT SEBASTIÀ . . . . . . . . . . . .977543598
FARMÀCIA FUERTES  . . . . . . . .977545090
FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ  . . . .977546060
LLAR D’INFANTS MARE DE 
DÉU DE L’ESPERANÇA  . . . . . .977550550
IES COLLBLANC  . . . . . . . . . . .977551716
TANATORI MUNICIPAL  . . . . . .977550020
EMERGÈNCIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
VETERINARI  . . . . . . . . . . . . . . .977544907

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

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

www.lacanonja.cat

El vuit de març del 1994 l'es-
criptora Rosa Regàs va inau-
gurar la Biblioteca del Castell
de Masricart,  en presència de
les autoritats. Tots els assis-
tents a l'acte van elogiar el què
en aquell moment era l'inici
d'un equipament cultural a la
Canonja. Avui, 13 anys
després, s'ha ampliat aquest
equipament i també el servei.
A l'espera de la instal·lació de
l'ascensor, podem dir que hem
fet el possible per ajustar-nos
als canvis que la societat ens
reclama.  
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Editorial

Ja des de la creació de l'Entitat Local Menor i
després des de l'Entitat Municipal
Descentralitzada, l'Ajuntament de la Canonja
ha destinat molts recursos personals i
materials a l'àrea de Benestar Social.  L'Equip
Bàsic d'Atenció Social Primària de la Canonja
està integrat per la treballadora social,
l'educador de carrer i diferents monitors
especialitzats en les múltiples activitats que
s'hi duen a terme.  L'objectiu d'aquests
professionals és promoure els mecanismes
per conèixer, prevenir i intervenir en persones
i en famílies, especialment en aquells casos de situacions de risc
social o d'exclusió, millorant el benestar social i la integració. Així,
durant aquests anys s'han posat en marxa diferents programes
d'atenció a la infància, als joves, a les dones i a la gent gran.

Però el projecte més important que l'Ajuntament de la Canonja té
previst actualment en aquest àmbit és la creació d'un Centre de Dia
per a la gent gran a la Unitat d'Actuació 2 (futura rambla entre els
carrers Sant Isidre i Verge de les Neus). La Canonja ja supera els
5.000 habitants i al mateix temps que creix la seva població, creixen
les necessitats pel que fa a l'atenció als col·lectius més desfavorits.
Es fa indispensable comptar amb unes instal·lacions que donin acollida
als nostres avis i àvies prop de les seves llars, de les seves famílies.

El projecte, que va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el 31 de gener de 2007, ha estat redactat per
l'arquitecte municipal, amb un pressupost de 480.000 euros.  Es
tracta d'un edifici modern, actual i funcional, pensat per a cobrir les
necessitats del nostre poble en aquesta matèria, i pensat també
perquè, en el futur, pugui acollir altres tipus d'activitats.  A les
pàgines interiors de la revista podran veure els plànols de planta i en
perspectiva.

Les instal·lacions que es preveuen són el primer pas d'un projecte més
ambiciós que es realitzarà un cop es disposi dels terrenys a la zona
d'ampliació del Pla Parcial 16:  un macro complex que inclourà
Residència per a la gent gran, Centre de Dia i Centre d'Atenció
Primària.

Recentment, el 24 de novembre de 2006, l'aleshores Consellera de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Sra.
Carme Figueras i Siñol i l'alcalde de la Canonja, van signar un conveni
per a la construcció d'una Residència, amb un pressupost de
6.500.000 euros, que disposarà de 120 places residencials i 30
diürnes.  Així mateix, el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya té previst construir un CAP al mateix complex amb un
pressupost d'1.124.000 euros.

Com es pot observar, doncs, poc a poc les idees es van convertint en
projectes, i els projectes en realitats.  L'urbanisme és una disciplina
difícil, amb una maquinària complicada d'engegar, però si es treballa
de valent, i amb dedicació, tot és possible.

LA CANONJAinforma

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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El dia 10 de febrer es van inaugurar els nous
vestuaris del camp de futbol municipal. La
seva construcció ha comptat amb el suport
econòmic de l'empresa BASF.

Cavalcada dels tres
Reis Mags d'Orient 
Aquest 2007, l'arribada dels tres
Reis Mags d'Orient a la Canonja va
aplegar una multitud de xiquets i
xiquetes que els esperaven impa-
cients a la vesprada del dia 5 de ge-
ner. Aquest any, però, els tres reis
van arribar uns mesos abans i al
mes de novembre es van començar
a recollir regals per alguns nois i
noies que van ser repartits  la
mateixa nit del dia 5. La resposta
dels canongins/es va ser notable i
així es van poder satisfer molts

xiquets.
El dia 31 de desembre,  el patge reial
va arribar a la Canonja per recollir les
cartes dels més petits i petites. Com
l'any passat va estar acompanyat
d'un pallasso que va fer més pacient
l’entrega de la carta. 
Ja al dia 5, com a tots els Països
Catalans, els reis van arribar acom-
panyats de foc i de música. Els ca-
valls i els estandards també hi van
ser presents. Set carrosses, enga-
lonades amb les tradicionals fulles de

palmeres i aquest any amb unes
teles noves, portaven més de 400
regals que van ser repartits per totes
les cases de la Canonja. Com és
habitual, els reis van llegir unes
paraules per als ciutadans, però
abans van a anar a adorar el nen
Jesús, al pessebre vivent que esta-

va instal·lat a la Plaça de la Raval. La
Cavalcada, va acabar al voltant de
dos quarts d'onze de la nit, amb tots
els regals repartits. 
Cal donar les gràcies a totes aque-
lles persones que a títol individual
han col·laborat amb la Cavalcada de
Reis i així també a les entitats.

El Conseller d'Educació
inaugura l'Institut Collblanc

El Conseller d'Educació, l'Honorable
Sr. Ernest Maragall i Mira, va inau-
gurar oficialment l'Institut Collblanc
el passat 4 de febrer.   A l'acte hi
van assistir alumnes, professors i
autoritats. Un cop descoberta la
placa i després dels diferents par-
laments a càrrec de l'Alcalde de la
Canonja, el Sr. Roc Muñoz, el direc-
tor de l'IES, Sr. Jordi Dolç i el propi
Conseller d'Educació, es va fer una
breu visita a l'institut. Aquest  va
entrar en funcionament fa aproxi-
madament 11 mesos. 

Xerrada sobre reval-

orització de pensions 

El passat 13 de febrer el Centre Cívic de la Canonja va acollir una xer-

rada sobre la revalorització de les pensions. Aquesta va anar a càrrec

de les senyores Júlia Gracia i Roser Recasens, de l'Àrea de

Pensionistes,  i va comptar amb l'assistència d'unes 70 persones.

Durant la xerrada es va tractar el tema dels augments de pensions

corresponents a aquest any 2007 i també hi va haver un torn de

paraules per resoldre els dubtes del públic assistent.  

Els escolars visiten elCastell de Masricart 
La setmana del 29 de gener al 2de febrer quatre grups de P5 delCEIP de la Canonja van visitar elCastell de Masricart. El motiu dela visita era conèixer les escul-tures de Salvador Martorell queel Castell té exposades al RacóMartorell, pròpiament dit. Elsnens i nenes tenien una tascaencomanada: fer un dibuix de “labanyista” .  Els escolars ja coneix-ien a l'escultor perquè, a més detreballar-lo a classe, tambéhavien visitat el Museu d'artModern de Tarragona. 
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Pressupost consolidat exercici 2007
Classificació econòmica - Ingressos i despeses

El Centre d'Estudis Canongins publica el primer
volum sobre la Guerra Civil a la Canonja     
El Centre d'Estudis Canongins “Ponç
de Castellví”, amb el suport de
l'Ajuntament de la Canonja i  la
Diputació de Tarragona,  ha publicat
l'extens i documentat estudi “Una
guerra a les nostres vides”. Biografia
d'un poble a la Catalunya rural. “La
Canonja 1936-1939”, obra de Juan
Borràs Llop. Es tracta del primer
volum d'un projecte editorial sobre la
Guerra Civil i la postguerra, centrat
en aquest cas en la rereguarda.
La presentació es va realitzar a la
sala noble del Castell de Masricart el
diumenge 3 de desembre i va comp-
tar amb la participació d'alguns dels
protagonistes que van viure i patir les

conseqüències de la guerra civil. Va
presidir l'acte l'alcalde de la Canonja,
Roc Muñoz, acompanyat pel presi-
dent del Centre d'Estudis Canongins,
Francesc Roig Queralt i l'autor del lli-
bre, Juan Borràs Llop. 

Tota la presentació va tenir com a
objectiu la necessària transmissió de
la memòria històrica amb motiu dels
70 anys de l'inici de la guerra civil. Per
això dos joves van realitzar una lec-
tura emotiva d'alguns fragments tes-
timonials reflectits al llibre. També es
va projectar un muntatge sobre
fotografies, documents, cartells,
material escolar i principals protago-

nistes d'aquells anys de confrontació
civil.
“Una guerra a les nostres vides” vol
aportar una visió de la guerra des de
la perspectiva
d'un poble rural
abordant aspec-
tes com la rere-
guarda i el seu
desgast psico-
lògic, amb inte-
ressants aporta-
cions sobre el
paper de les
dones; la visió
dels infants i
l'escola; la cons-

trucció dels refugis; els bombardeigs
i la por; la gana i el racionament; la
defensa passiva; les entitats cultur-
als i els partits polítics. 

Presa de possessió de nous regidors 

Festa Major 2007

Obres al Rec de Bardina

El dia 30 de novembre, en sessió extraordinària
del Ple de l'Ajuntament de la Canonja, va pren-
dre possessió com a regidor el Sr. Juan Antonio
Ruiz Gila (PSC), el qual va substituir la vacant pro-
duïda per la renúncia al càrrec de la Sra. Olga
Maria Priego García.  El Sr. Ruiz Gila s'ha fet càr-
rec de l'àrea de Joventut per delegació de l'al-
caldia.    
Així mateix, el dia 18 de desembre, en el trans-
curs d'un Ple extraordinari va prendre posses-
sió del seu càrrec de regidor el Sr. Salvador
Aguadé Solé (CiU), el qual, al no estar a l'equip
de govern treballarà des de l'oposició.     

Dissabte 20 de gener, Sant Sebastià.
Va tenir lloc la Missa Solemne en ho-
nor al Sant. Concert i ball de nit a càr-
rec de l'orquestra Volcán. Per primer
cop es van celebrar actes de la festa
a la pista del poliesportiu

Diumenge 21 de gener, cross Sant
Sebastià. Amb la participació per
primera vegada dels voluntaris de pro-
tecció civil.

Per part de la brigada d'obres municipal
s'està executant la remodelació de la zona
verda situada al Rec de Bardina davant de
la piscina Municipal. Aquesta remodelació
consisteix en col·locació d'enllumenat
públic, fer un pas pels vianants a través
de la zona verda, col·locació de 2 bancs,
ajardinament i escapçar la vorera per tal
de facilitar la circulació per la zona.

LaCanonjaInforma 07.qxd  8/3/07  11:38  Página 5



Premi comparses: Hippies

Carnaval 

PÀGINA

6
MARÇ
2007

LA
 C

A
N
O
N
JA

in
fo

rm
a

Premi parelles: Drac

Premi carrosses:  Egipcis

Premi grups petits: Pressing Catch

La rua de carnaval finalitzà enguany al Poliesportiu

Premi individual: Ninfa del bosc
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Objecte del 
projecte i ubicació
El present projecte és el de la construcció d'un edifici destinat a cen-
tre de dia per atendre les necessitats de les persones grans. L'augment
de l'edat de la població i la necessitat d'evitar que l'assistència als seus
requeriments recaigui exclusivament en la família provoquen la deman-
da d'aquest tipus de centres, amb els quals es manté l'entorn social
ja que els usuaris no marxen de casa.
L'edifici se situarà a la zona destinada a equipaments, al centre de la
futura Rambla de la Unitat d'Actuació 2 de la Canonja.

Programa funcional
El programa s'adaptarà a les
condicions definides a l'annex 1
del Decret 182/2003 de 22 de
juliol, de regulació dels serveis d'a-
colliment diürn de centres de dia
per a gent gran.

Les condicions materials obli-
gatòries requerides són:

Sales grans polivalents amb espais
divisibles.
Vestuari d'usuaris.
Control medicació, infermeria i arx-
iu d'expedients assistencials.
Dutxa geriàtrica.

Cuina o office
Fisioteràpia
Vestíbul i recepció.
Serveis higiènics.
Vestidor de personal
Despatx professional.

Les condicions materials opcionals
requerides són:

Bugaderia i magatzem de roba
Perruqueria i barberia
Podologia
Espais destinats a professionals.Descripció del

projecte
L'edifici serà un prisma regular de dues alçades
i planta rectangular amb l'eix longitudinal seguint
la direcció de la Rambla, de nord-oest a sud-est.
Se situarà al mig dels 40 m de Rambla i a la
zona sud, deixant, a llevant el pas dels vehicles
i a ponent una zona de vianants fins a les
façanes. 

Les dues plantes estaran formades per una bar-
ra més compacta, que definirà la façana a lle-
vant, on se situarà l'escala al centre, els serveis
i les diferents dependències. La resta d'edifici el
formaran, en cada pis, un espai polivalent limi-
tat per tres façanes de vidre amb diferents pro-
teccions solars i per la barra de serveis. Aquest
espais seran divisibles mitjançant envans corre-
ders.

A la planta baixa la façana a sud-oest la definirà
un porxo, que s'obrirà a la zona de vianants de
la Rambla, i complementarà la porxada de les
edificacions residencials existent a l'altre costat
del vial de vianants.

En planta pis, la zona de sales es perllongarà
sobre el porxo i es protegirà amb una segona
façana definida per lamel·les mòbils verticals de
vidres de diferents colors.

La façana lateral a sud-est, que s'obrirà a la zona
final de la Rambla, i donarà front a la plaça crea-
da per la implantació de l'edifici es protegirà per
una segona façana formada per panells de
formigó a doble alçada i separats del terra per
permetre la relació amb l'espai de planta baixa. 

La façana de la barra de serveis, a nord-est serà
ventilada i acabada en xapa d'acer ondulada i d'a-
cabat galvanitzat.

Quadre general de superfícies construïdes i útils
I.1.1.1 Superfícies construïdes.
En la distribució general de l'edifici s'ha seguit el pro-
grama de necessitats plantejat pel promotor, com-
plint la Normativa Vigent.

SUP.CONSTRUÏDES
PLANTA BAIXA 448,40
PLANTA PRIMERA 591,54
TOTAL SUP. CONST. INT 1039,94
PORXO PLANTA BAIXA 143,74
PORXO PLANTA PRIMERA 45,79
TOTAL SUP. CONST.EXT. 189,53
TOTAL SUP. CONST. 1229,47

I.1.1.2 Superfícies útils.

PLANTA BAIXA ÚTIL
Vestíbul 103,29
Menjador 97,68
Sala polivalent 97,68
Cuina 12,63
Vestidors 10,90
Pas serveis 6,45
Servei dones 9,20
Servei homes 7,48
Neteja 5,03
Escala 11,95
Magatzem 7,75
Conserge 7,30
Despatx 1 11,87
Despatx 2 11,90
Despatx 3 11,90
Despatx 4 11,87
TOTAL SUP. ÚTIL 568,62
Porxo 143,74
TOT. SUP. EXTERIOR 143,74
TOT. SUP. CONST. 592,14

PLANTA PRIMERA ÚTIL
Sala 1 141,16
Sala 2 54,80
Sala 3 51,47
Sala 4 141,16
Vestidor usuaris dones 18,28
Vestidor usuaris homes 18,28
Farmaciola 12,39
Fisioteràpia 22,37
Podologia 11,87
Perruqueria-barberia 11,90
Espais per professionals 1 11,90
Espais per professionals 2 11,87
TOTAL SUP. ÚTIL 507,45
Porxo de servei 45,79
TOT. SUP. EXTERIOR 45,79
TOT. SUP. CONST. 637,33

Pressupost.
El pressupost d'EXECUCIÓ MATERIAL de les obres de construcció
de l'edifici projectat s'estima en la quantitat de 
TRES-CENTS QUARANTA SET MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.
(347.725,29.- euros).

El pressupost de CONTRACTA de les obres de construcció de
l'edifici projectat s'estima en la quantitat de 
QUATRE-CENTS VUITANTA MIL EUROS 
(480.000,00- euros).
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Les obres d'ampliació de la Biblioteca del Castell de Masricart es van
inaugurar el passat 26 de gener amb un acte dedicat especialment al
públic infantil. 

Amb l'ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya s'ha intentat con-
vertir la Biblioteca en un espai més acollidor i segur per al públic infantil,
que permeti dur-hi a terme activitats adreçades especialment a aquest
segment de població.

La resta d'usuaris també podran gaudir d'aquest nou espai amb un
mobiliari més modern i còmode,  que permet una major accessibilitat a
tots els continguts de la Biblioteca, així com una nova distribució dels
documents pensada en l'elevat nombre de préstec que es realitza en
aquest espai.

La remodelació de l'espai ha permès incidir també en múltiples aspectes
tècnics i de funcionament intern. Per exemple, obrint la possibilitat de
realitzar consultes de pàgines web, disposant de connexió sense cable
per ordinadors portàtils, creant una complerta pàgina web de la
Biblioteca i informatitzant el servei de préstec. 

Els canvis afecten també al servei que s'ofereix als usuaris, amb un aug-
ment de les guies de lectura que inclouran pàgines web, major nombre
d'activitats adreçades tant a públic infantil com adult i una aposta per la
informació.

En definitiva, amb aquest triple canvi volem contribuir a fer del Castell de
Masricart un edifici que a més de ser monumental, sigui seductor. 

Una Biblioteca
més moderna i
amb millors
serveis 
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De dilluns a divendres de 4 de la
tarda a 8 del vespre.
Divendres i dissabtes de 10 del
matí a la 1 del migdia.

En vacances escolars, l'horari és:
De dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda.

Dilluns de 4 de la tarda a 8 del
vespre. 

El mes d'agost està tancada per
vacances. 

Durant l'any 2007 romandrà tan-
cada també els següents dies:

Del 2 al 9 d'abril, 30 d'abril, 10 de
setembre, 13 d'octubre, 7, 24,
27, 28 i 31 de desembre.

Dissabte 21 a les 12 del migdia a
la Biblioteca
Especial Senalló de contes

“Contes i abraçades...”

I el dilluns 23, Sant Jordi!!!

MIL llibres per Sant Jordi
Mercat d'Intercanvi de Llibres

Vols muntar una paradeta?
Millor amb la teva gent!

La Biblioteca s'ha proposat cele-
brar el dia de Sant Jordi amb un
mercat d'intercanvi de llibres.

De 4 a 8 de la tarda, t'oferim un

espai al jardí del Castel l de
Masricart per a que tu i la teva
gent munteu la vostra paradeta.

Porteu llibres en bon estat, que
puguin agradar als vostres clients

Imagineu la millor publicitat tipus
“Lot especial” o “2 x 1” 

Negocieu un bon intercanvi, sense
gastar ni un sol cèntim

Marxeu cap a casa amb una bona
dosi de lectura i bon humor

Participeu d'un Sant Jordi més
original!

Al març de 1994 l'escriptora
Rosa Regàs ens parlava de
l'agradable sensació d'assistir al
naixement d'un procés que havia
de portar fantasia i imaginació
a la vida de la Canonja.

Deu anys més tard, la mateixa
escriptora es mostrava con-
tenta que aquell germen que va
inaugurar fos un punt on s'hi tro-
ba una de les delícies d'aquest
món: la lectura.

Al gener d'aquest any 2007
hem obert l'ampliació de la
biblioteca amb la idea que
canongins i canongines s'hi
trobin més a gust, amb un espai
més agradable, climatitzat, amb
nous equipaments tecnològics...
Hem intentat pensar al màxim
en les persones, en els usuaris
i en els que encara no ho són.

Conscients que encara queden
importants coses per fer, si avui

tornés Rosa Regàs a la biblio-
teca i li hagués d'explicar l'am-
pliació li diria que hem intentat
crear un espai on la lectura, la
fantasia i la imaginació s'hi
sentin còmodes.

Lidia Jimenez Illán
Regidora de Cultura,

Relacions Ciutadanes i
Promoció Econòmica

Viu un Sant Jordi original a la Biblioteca 

L'horari habitual de la Biblioteca és:
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El Patronat de Cultura del
Castell de Masricart inicia
enguany el projecte d'organitza-
ció d'una exposició trimestral
proposada pel propi Patronat.
Es procurarà que tingui relació
amb altres activitats que es por-
tin a terme al Centre Cultural.

Així, del 13 al 30 d'abril la sala
d'exposicions acollirà l'exposició
itinerant de la Diputació de
Tarragona “L'univers creatiu de
Jesús Moncada”. La mostra
consisteix en 16 plafons, en els
què mitjançant imatges anti-
gues de Mequinensa i textos de
les obres de Jesús Moncada,
es pot fer un recorregut pels
elements que inspiren la seva
obra literària. 

Del 8 al 22 de juny es podrà veu-
re “República! Cartells i carte-
llistes (1931-1939)”. Aquesta
exposició està cedida pel Museu
d'Història de Catalunya i pre-

senta la reproducció d'una
selecció representativa de car-
tells de la rica col·lecció con-
servada a la Biblioteca del
Pavelló de la República, que es
nodreix de les aportacions de la
Fundació Figueras i del Centre
d'Estudis Històrics Interna-
cionals. 

Finalment, del 19 al 26 d'octu-
bre es podrà visitar l'exposició

“Viure a la Mediterrània” realit-
zada per l'Institut Europeu de la
Mediterrània. L'exposició mos-
tra la realitat de l'arquitectura
tradicional mediterrània amb
l'objectiu de generar una refle-
xió sobre els seus valors, la seva
identitat històrica i cultural.

La resta de dates, queden ober-
tes per rebre altres exposicions
i propostes visuals.

Noves exposicions

Dissabte 2 de juny, a les 8 del vespre, al
Ceip la Canonja actuaran  “Las Migas”, una
mescla en la què tangos, buleries i alegries
agafen un color afegit, sense perdre la
seva base. Són dues guitarres, violí, acor-
dió, cajón i veu que sedueixen al públic amb
rigor, força, sensibilitat i emoció.

L'any passat es van dur a terme les
primeres jornades que, amb el nom
d'”Impossible”, van omplir la Canonja
de màgia i il·lusió. Tant pel carrer
com a les seus de la Nova Amistat
i l'Orfeó Canongí es va poder gaudir
d'espectacles que tenien la màgia
com a element central. 

Aquest any 2007 les segones jor-
nades començaran amb una expo-

sició d'elements impossibles al
vestíbul del CEIP la Canonja i amb
cinema el divendres al vespre. El
dissabte hi haurà tallers per a
nens i nenes de 6 a 9 anys (prè-
via inscripció) i espectacles,  tant
a la societat la Nova Amistat
(infantil) com a l'Orfeó Canongí al
vespre,  amb màgia de prop i l'ac-
tuació musical de Lucky Gury i el
sextet de dixie.

Finalment el diumenge, a la plaça
del Castell, tindrà lloc l'espectacle
“¿Crees en lo imposible?” i a la
tarda hi haurà titelles gegants amb
“El Cau de l'Unicorn”.

Podeu veure la programació com-
pleta, els preus (populars quan no
és gratuït) i tota la informació a la
contraportada d'aquest butlletí o
bé a www.lacanonja.cat

La màgia torna a la Canonja

“Las Migas” actuaran
al CEIP la Canonja

Sala d'exposicions del Castell de Masricart: Exposició Aima 1996
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L'Orfeó Canongí serà la seu, el pro-
per dia 6 de maig a les 7 de la tar-
da, d'una vetllada musical amb la
participació dels alumnes dels con-
servatoris de Música de Tarragona
i Vila-seca. (El conservatori de Reus,
en el moment d'escriure aquesta
notícia, tot i mostrar el seu interès,
encara no ha pogut confirmar la
data). 
El dia 13 de maig, també a les 7 de
la tarda, l'Orfeó Canongí acollirà l'ac-
tuació del quintet de vent “Barcelona
Art Ensemble”. 
Barcelona Art Ensemble es forma el
2004 com un projecte essencial per
a la interpretació i difusió de la cre-
ació musical d'ara. Integrat per joves
músics de diferents parts de la
península, que han coincidit a
l'ESMUC (Escola Superior de Música
de Catalunya), el grup es caracte-
ritza per l'adaptació a tot tipus de for-
mació instrumental en funció de les
necessitats artístiques. 

El projecte de l'Ensemble pren com
a base la creació d'un repertori
bàsic a partir de la música històri-
ca i recent, en el que destaca una
idea de continuïtat i compromís
amb la realitat creadora del nostre

entorn, posant molt d'interès a la
música que s'escriu a Catalunya.
Aquest quintet ha participat a dife-
rents cicles de música contempo-
rània a l'SGAE, al Festival de Música
Contemporània de Vigo, a

Metrònom, a l'Auditori de Santiago
de Compostel· la, a l  Fest ival
Internacional de la Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols, a Sant
Joan de Vilatorrada o al Festival de
Música contemporània Contempo
de Girona. Barcelona Art Ensem-
ble, més que un conjunt instru-
mental corrent, es pot concebre
com una unitat de producció artís-
tica que s'adapta al que s'hagi d'in-
terpretar, donant al grup un caràc-
ter obert i dinamitzador fonamen-
tal en el context de la música i la
cultura catalanes dels nostres dies. 

La programació de música que es
programava f ins ara des del
Patronat de Cultura del Castell de
Masricart compta a partir d'en-
guany amb el suport de la Xarxa de
músiques de Catalunya, la qual
cosa permetrà augmentar el nom-
bre d'actuacions mantenint un alt
grau de qualitat musical.

El Ple de l'Ajuntament de la Canonja
del passat 31 de gener va aprovar
inicialment el projecte de repar-
cel·lació i urbanització de la unitat
d'actuació 2, compresa entre els
carrers Verge de les Neus, Sant
Isidre i Marina. 

Aquest mateix Ple també va apro-
var el projecte d'urbanització de la
unitat d'actuació 2301, a la pro-
longació dels carrers Escultor
Martorell i Major de Masricart.

Prèviament a la urbanització d'a-
questes dues zones, cal fer l'expo-
sició pública d'ambdós projectes
amb audiència prèvia a les com-
panyies subministradores de ser-
veis i organismes afectats. Un cop
resoltes les possibles al·legacions,
es podran iniciar les obres d'urba-
nització i posteriorment construc-
ció de gairebé 280 vivendes.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament
estan informant en aquestes dates
del projecte de reparcel·lació i urba-
nització de la unitat d'actuació 2304
compresa entre els carrers
Masricart i Bassa fonda.

Urbanisme

Sessions de música clàssica organitzades pel
Patronat de Cultura del Castell de Masricart 

Projecte d'urbanització de la UA 2, redactat per Antoni Gironès Fargas, enginyer de camins.
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Instal·lació de plaques solars al poliesportiu
Implantació al poliesportiu Josep Canadell i Veciana d'una instal·lació solar
tèrmica per aigua calenta composta per 8 captadors solars Gamesa 5000-
S.

Prevenció de la contaminació acústica
La Regidora de Medi Ambient Paqui Orellana ha assistit a les jornades tèc-
niques de prevenció de la contaminació acústica ambiental. Aquestes van
anar a càrrec de la Sra. Maite Majó, responsable d'avaluació de sorolls i
vibracions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i del Sr. Cándido
Álvarez, director del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el
Medi.

En aquesta jornada, es va informar als assistents del contingut de la Llei
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica que regula les
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pel
soroll i les vibracions.

Aquesta llei esdevé una eina de gestió per a la cada vegada més gran deman-
da i sensibilització dels ciutadans vers aquest tipus de contaminació.

L'oli per l'aigüera? no, gràcies
Durant el mes de febrer s'ha iniciat la recollida selectiva d'oli domèstic.
Amb aquesta iniciativa s'ha volgut facilitar i aproximar al ciutadà la recolli-
da dels olis vegetals usats, recuperant aquest residu especial.

Actualment la majoria d'oli vegetal que utilitzem a les cuines s'aboca a l'ai-
güera, a la tassa del vàter o es llença a la brossa. L'oli abocat a l'aigüera
pot causar problemes d'obturació de les canonades i dificulta i encareix el
procés de depuració de les aigües residuals. L'oli abocat incontroladament
és un element contaminant del terra, de l'aigua i de l'atmosfera.

A la Canonja disposem de dos punts de recollida, situats al Ceip la Canonja
i al Centre Cívic. En aquests punts trobareu un dipòsit on haureu de deixar

els bidons plens d'oli i allí mateix us retornaran un bidonet perquè conti-
nueu la recollida.

Durant el mes de gener i febrer es va fer un important esforç de difusió
amb xerrades al Castell de Masricart i al Centre Cívic i diferents punts d'in-
formació amb exposició al Ceip la Canonja, l'Avinguda Les Garrigues i Raval.
Tothom que vulgui disposar del bidonet pot recollir-lo al Castell de Masricart
en l'horari habitual de biblioteca. 

La campanya s'ha portat a terme de manera conjunta amb la Fundació
Onada i l'Agència de Residus de Catalunya ha comptat amb el suport de
l'entitat “la Canonja 3”.  

En bloc
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de la regidoria
de Medi
Ambient  
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Portaveus municipals

Una de les coses que més preocupa al ciutadà
és el bon funcionament del CAP del seu poble.
Recorden que a la Canonja no fa gaires anys
teníem un servei d'urgències, i que fins i tot
venien de Bonavista a visitar-se aquí? Això ja
és història. Un mal dia - es podria dir amb noc-
turnitat i traïdoria- davant la passivitat de l'e-
quip de govern, el van treure.
Dues de les raons que van donar aleshores van
ser la falta d'infrastructures i el fet que no s'a-
rribava als 5.000 habitants,  i que a Bonavista
n'eren més.
Fa temps, per tant, que no tenim servei d'ur-
gències. A tot això cal sumar-hi que s'ha anat
afegint un altre problema: la falta de metges.
Per tant, el servei és molt deficient.
Volem deixar ben clar que en absolut creiem
que sigui culpa del professionals que presten
servei a la Canonja, que en la majoria dels casos
tenen més pacients dels que els pertoquen. La
culpa és del responsables de Sanitat de la
Generalitat i també dels responsables de
l'equip de govern de la Canonja que es confor-
men amb les explicacions que els hi donen.  
Ens consta que han mantingut converses amb
les autoritats competents i els han dit que no
hi ha prou metges. I ja està? Aquesta és la solu-
ció? Si no hi ha metges que els portin de fora.
I si dels països del nord d'Europa és un pro-
blema portar-los per l'idioma,  que els portin de
Sud-amèrica, per exemple. 
Cada dia veiem que per les nostres fronteres
entren milers d'immigrants que en molts casos
venen a delinquir i fer maleses (afortunada-
ment no tots son així). I no poden fer venir met-
ges legalment, que segur que ni han, siguin
d'allà on siguin?
Creiem que és l'hora de demanar el servei d'ur-
gències a la Canonja, ja que té més de 5.000
habitants. I si bé les infrastructures de moment
són les mateixes, si abans prestaven servei a
Bonavista i la Canonja ara serviran millor per
la Canonja sola.
Si a Bonavista intentessin treure'ls-hi les urgèn-
cies, al menys 3.000 persones sortirien al carrer
per evitar-ho. Però és clar, aquí a la Canonja són
diferents. Qüestió de tarannà i falta d'una asso-
ciació de veïns que sàpiga moure a la gent. Des
de l'Ajuntament no semblen estar per la labor
i als altres sembla que ens faci vergonya utilit-
zar una de les vies legals que ens ofereix la
Constitució, com és el dret de manifestar-se. I
és clar,  així ens va.

Quan arribi aquest número del Butlletí
Municipal possiblement ja sentireu un cert tuf
pre-electoral a la Canonja i arreu. A molts els
toca carregar les bateries per dur a terme una
campanya de consolidació del què ja contro-
len, o aconseguir noves fites, o ampliar els
representants els que són a l'oposició.  
Pel què fa a la Canonja esperem que siguin les
últimes eleccions municipals sota les sigles
d'E.M.D., amb el nostre doble vot, a Tarragona
i al poble, ja que durant la vigència de la pro-
pera legislatura s'hauria de produir la desitja-
da restitució de la municipalitat. Encara que-
daria un llarg camí fins al 2022 per gaudir ple-
nament dels ingressos que ens pertoquen i
que haurien de portar a la Canonja a assolir un
nivell benestant molt superior a l'actual. A par-
tir d'ara caldrà, doncs, fer una bona gestió dels
diners que aniran arribant progressivament
per dotar al nostre poble de les estructures
necessàries, tan materials com humanes, per
garantir una millor qualitat de vida. 
Aquesta última legislatura ha estat una època
apassionant. Participar de primera mà en totes
les gestions locals i supramunicipals des de la
plataforma per la municipalitat i la comissió
paritària, respectivament, tot veient l'avenç
cap a la restitució de la sobirania del nostre
municipi, ha estat una tasca molt enriquidora,
positiva personalment. I  espero que col·lecti-
vament també tingui el final que tots espe-
rem. La Canonja porta molt de temps esperant,
i ara que el creixement urbanístic i industrial
envolta el nostre entorn més que mai hem de
ser els nostres propis gestors. La Canonja no
s'ha de quedar com era, però tampoc neces-
sitem uns creixements urbanístics i humans
incontrolats, que precisament ara, desvirtuïn
allò pel que molts hem estat lluitant.
Jo personalment no representaré a ERC en la
seva capçalera en les properes eleccions muni-
cipals. Part del grup local ha optat per decan-
tar-se per un altre candidat, no renovant-se la
tasca portada fins ara. Creiem que no hauria
de canviar la línia de col·laboració oberta, par-
ticipativa i de consens en tot allò que fa refe-
rència a la gestió de la restitució de la munici-
palitat. Una salutació i el meu agraïment a tots.  

Un dels principals problemes als que s'enfronta
la humanitat és el canvi climàtic.  La tempera-
tura a Europa ha pujat entre 0,3º C i 0,6º C des
de 1900 i el nivell del mar ha crescut entre 10 i
25 cm. en els darrers 100 anys. Són canvis molt
evidents i la majoria de les causes poden atri-
buir-se a l'emissió de gasos.  Un terç de les
emissions de CO2 provenen de la generació
d'electricitat amb fonts d'energia convencio-
nals.
El sistema energètic actual, basat en gran part
sobre la combustió de fòssils, com el petroli i
el gas natural, presenta impactes negatius
importants sobre el medi ambient que cal
corregir amb urgència.  Es fa necessària, doncs,
la recerca de noves fonts alternatives d'ener-
gia que contribueixin a diversificar l'actual ofer-
ta energètica, de manera que es pugui fer front
a l'increment de consum al mateix temps que
s'és respectuós amb el medi ambient.  
La utilització directa de l'energia solar mitjan-
çant captadors representa una alternativa molt
interessant.  Es caracteritza principalment per
ser inesgotable i presentar un reduït impacte
ambiental en comparació amb altres energies.
No produeix soroll ni residus, ni emissions de
cap tipus. És gratuïta i no comporta despeses
de manteniment.   S'entén per captació tèrmi-
ca de l'energia solar al procediment de trans-
formació d'energia radiant del sol en calor o
energia tèrmica.  Aquesta energia es pot desti-
nar a escalfar l'aigua sanitària, calefacció o a
usos industrials, entre altres. Per primer cop
s'ha pres consciència per la societat de què
s'estan produint canvis que poden ser catas-
tròfics per la humanitat.  El Parlament Europeu,
en sessió de 14 de desembre de 2006, va apro-
var que al 2020 el 25% de l'energia primària que
es consumeixi a la Unió Europea tingui origen
renovable.  
Els eixos bàsics de la política energètica de la
Generalitat de Catalunya queden reflectits en
el Pla d'Energia 2006-2015, i es basen en la
racionalització de l'ús de l'energia i la reducció
de les emissions de diòxid de carboni i dels
gasos que contribueixen a l'escalfament del
planeta i el canvi climàtic.
A la Canonja també s'ha pres consciència.  Per
això el nostre ajuntament ha efectuat el primer
pas, amb una actuació al poliesportiu munici-
pal consistent en la implantació d'instal·lació
solar tèrmica.  El pressupost d'aquesta actua-
ció ascendeix a un import de 22.599,12 euros.
A tal efecte, es va sol·licitar una subvenció a
l'Institut Català d'Energia, acollint-se a les bases
reguladores per a subvencionar la instal·lació
d'energies renovables a Corporacions Locals.  
I aquesta no serà una actuació aïllada, ja que
es pretén que en un període prudencial tots els
edificis municipals disposin d'aquesta font d'e-
nergia.
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Margarita 
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Carreté

Marcel 
Nolla 

Els serveis sanitaris
a la canonja

Properes eleccions Energies alternatives
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Les cases senyorials

Fuente Obejuna ha estat un nucli
poblacional amb un important
nombre de famílies nobiliàries. A
finals del segle XVIII ascendien a
una trentena. D'entre aquestes
famí l ies destacaren els
Montenegro, Henestrosa, Boza,
Villamendiana, Soto, Sandoval i

Castel le jos. Tanmateix són
poques a l'actualitat les vivendes
que han conservat alguna petja-
da del seu antic esplendor o man-
tenen l'escut nobiliari a la seva
façana. Aquestes cases es poden
reconèixer fàcilment pel traç de
les seves portalades, presentant
dos àmplies plantes que solen
tenir un marc amb llinda de gra-
nit i una finestra principal sobre
l'entrada. 

Fuente Obejuna

És el poble de la província de
Còrdova amb major territori (587
km2), que s'estén per la conca
del riu Guadiato. El poble és al
centre del terme municipal i
repartides per tot el terme hi ha
14 aldees. La població actual és
de 6020 habitants: 3.110 for-
men part del cens urbà i 2.810
a les aldees.

Tradicionalment s'assenyala que
l 'actual topònim de Fuente
Obejuna es troba a l'antiga vila

romana de fons Mel lar ia
(Mellarienses és el gentilici de
fuente Obejuna) o font de mel,
que hauria donat lloc a Fuente
Abejuna primer i Fuente Obejuna
més tard. Aquesta relació nomi-
nal no és possible establir-la cien-
tíficament donat que l'actual
població fou fundada a comença-
ments del segle XIV degut a la
política repobladora portada a
terme pel “Concejo de Cordoba”
a la vall del Guadiato. Serà Lope
de Vega qui a la seva obra sobre
els fets ocorreguts en aquesta
població l'any 1476 (ovejas sois,
bien lo dice de Fuenteovejuna el
nombre) recul l i  e l  nom de
Fuenteovejuna que és com apa-
reix en la documentació medieval.

Paisatge

Fuente Obejuna té un gran patri-
moni natural que s'uneix als valors
culturals, històrics, medi ambien-
tals i etnogràfics que posseeix  la
zona  de la Serra Nord de
Còrdova. Compta amb nombro-
sos senders i camins rurals des
dels temps de la Mesta i una
extensa vida històrica que han
deixat grans petjades arqueològi-
ques com aqüeductes, vies roma-
nes i sínies.

Fuenteovejuna: l'obra

L'obra de Lope de Vega narra els
fets històrics de l'aixecament del
poble de Fuente Obejuna contra
el Comendador Major de la ordre
de Calatrava Fernán Gómez de
Gúzman, l'any 1476.  

Persones
empadronades a
la Canonja i
nascudes a
Fuente Obejuna
PILAR AMARO CÁRDENAS

DOLORES BENAVENTE BRAVO

ENCARNA CABALLERO JURADO

JOSÉ LUÍS CABALLERO MÁRQUEZ

M. ANTONIA CABALLERO MÁRQUEZ

ISABEL CABALLERO MÁRQUEZ

JOSEFA CABALLERO PÉREZ

MANUEL CABALLERO PÉREZ

ENRIQUE CABALLERO PÉREZ

JOSÉ MANUEL CAMACHO BENAVENTE

JOSÉ CAMACHO CABALLERO

ISABEL CONSUEGRAS ESQUINA

FRANCISCO DE LA COBA PRADO

BRIGIDA DE LA COBA PRADO

CARMEN DE LA COBA PRADO

LUISA GONZÁLEZ DE LA COBA

MANUELA JURADO CÁRDENAS

DOLORES MÁRQUEZ AGREDANO

FRANCISCO MÁRQUEZ AGREDANO

CARMEN MÁRQUEZ AGREDANO

GREGORIA MÁRQUEZ ALEJANDRE

MANUELA MÁRQUEZ ALEJANDRE

MANUEL MÁRQUEZ MONTES

ASCENSIÓN MONTES CARMONA

IRENE MURILLO PASCUAL

ANTONIA RAMÍREZ MÁRQUEZ

MANUEL RAMÍREZ MÁRQUEZ

DOLORES RODRIGUEZ GORDILLO

JOSÉ SERENA CARDENAS

ÁNGELES SERENA CÁRDENAS

ANTONIO SERENA CÁRDENAS

ANTONIO SERENA DE LA COBA

LA
 C

A
N
O
N
JA

in
fo

rm
a

PÀGINA

14
MARÇ
2007

Vaig venir de...

Fuente Obejuna
Habitants: 6.020
Alcalde: 
Agustín Martín Fernández
www.fuenteovejuna.org

Tradició nobiliària i solidaritat
Fuente Obejuna
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Donant suport a LA CANONJAinforma

6 de maig. A 2/4 de 6 de la tarda. Trobada de
puntaires a la plaça de Catalunya.

6 de maig. A les 7 de la tarda, a l'Orfeó
Canongí:  Interpretació musical a càrrec dels con-
servatoris de música de Reus, Tarragona i Vila-seca.
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart, amb la col·laboració dels Conservatoris.

13 de maig. A les 7 de la tarda, a l'Orfeó
Canongí. Barcelona Art Ensemble (Quintet de vent)
“De Mozart a Ligeti”.
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart, amb la col·laboració de la Xarxa de
Músiques de Catalunya.

2 de juny. A les 8 del vespre, al Ceip la Canonja
“Las Migas en concert”
Un nou flamenc
Organitza: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart,  amb la col·laboració de la Xarxa de
Músiques de Catalunya

Del 13 d'abril al 27 d'abril
Centre Cultural Castell de Masricart
L'”univers creatiu” de Jesús Moncada

7, 8, 14, 21 i 28 de maig
Amb el lema “Drets i deures de la gent gran”

21 i 22 d'abril

Fira del Batibull

21 d'abril. 12 del migdia.

Especial Senalló de contes

Contes i abraçades

23 d'abril Sant Jordi 

De 4 de la tarda a 8 del vespre, al jardí del Castell

de Masricart 

MIL Mercat d'intercanvi de llibres 

18 d'abril: taller de ritmes. Fem xivarri!!!

26 d'abril a les 19'30 h: Capoeira

27 d'abril a les 21 h: Capoeira

2 de maig: escalada

9 de maig: cinema

25 de maig: parlem sobre sexe segur

Totes les activitats es faran al Casal a les 20 h, excepte

la capoeira (que es farà al poliesportiu) i l'escalada (que

es farà a Vila-seca. Es  necessita vehicle i autorització per

als menors de 18 anys). Casal obert de dilluns a diven-

dres de 19h a 22 h. Telèfon 977 545618, preguntar per

Marcelo o Oriol.   

Joventut 

Biblioteca

Agrupament Escolta i Guia Bisbe
Borràs

Espais culturals de gent gran

Exposicions

Música

Col·lectiu de dones

PROGRAMACIÓ 

DILLUNS

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

vespre

7 x 60

L’actualitat de la setmana

en seixanta minuts

DIVENDRES

a partir de les 11 de la nit

Cançons per al record

Musical

DIUMENGE

A partir de 2/4 de 12 del

migdia Música i veu

Musical

Els dissabtes i diumen-

ges a partir de la 1 del

migdia es repeteixen els

programes de la setmana

Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col·lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves

activitats, només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: pcultura@lacanonja.catFes-ho saber
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