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Serveis
TELÈFONS D'INTERÈS
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
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AUTOBUSOS A TARRAGONA
Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona. Tel. 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.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.
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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

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
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 hores i
dissabtes de 9.30 a 13.30 hores.
NOU WEB DE L'AJUNTAMENT
www.lacanonja.cat
URBANISME
ADREÇA: Raval, 6
SERVEIS: Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977 543 489
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 d'Acció Social i
Ciutadania de l'Ajuntament de la
Canonja
TELÈFON: 977 546 100
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
SIAD (Servei d'Informació i Atenció
a la Dona)
Adreça: plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 977 546 100
Horari per demanar cita prèvia:
dilluns, dimecres i dijous, de 10.00 a
13.00 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 660 416
419

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977 547 885
HORARI D'ACTIVITATS:
De dilluns a dissabte, de 10.00 a
13.00 h i de 16.00 a 00.00 h.
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 10.00 a
12.00 h i de 16.00 a 21.00 h.
Tancat els diumenges i festius i els
dies 24 i 31 de desembre.

CASAL
ADREÇA: Bisbe Miquel Domènech i
Veciana, 1
TELÈFON: 977 545 018
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de
17.30 a 19 hores, dimecres i divendres de 15 a 19 hores.
De dilluns a dijous de 19 a 22 hores
espai obert d'oci jove.
CASAL JOVE
Horari: de dilluns a divendres, de
19.00 a 22.00 h, espai obert d'oci
jove.

GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977 548 081

LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
TELÈFON: 977 541 883
HORARIS
BAR: de dilluns a divendres de 9 a
12.50 hores i de 15 a 18.50 hores,
dissabtes de 9 a 12.50 hores i de
15.30 a 19.30 hores.
SERVEI D'HIGIENE PODAL:
Les visites són només el segon i
quart dilluns de cada mes.
Demaneu cita prèvia a Serveis Socials
el dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13
hores
PERRUQUERIA: Dimecres a la tarda
de 15 a 18.30 h i divendres al matí de
de 8.30 a 12.30h. Permanent, tint i
blens, només els dimecres.
Rentar, assecar i tallar els cabells,
només els divendres.

ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya. s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977 556 067
HORARI: de 15.30 a 21.30 hores.
RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON: 977 545 282 i 977 529 406
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: 977 545 308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa: de dilluns a
divendres, de 16.00 a 20.00 h.
Durant les vacances escolars, l'horari
de la biblioteca és: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h i dilluns, de
16.00 a 20.00 h.
La biblioteca romandrà tancada els
dies: 7, 24, 27, 28 i 31 de desembre

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL
(PIJ)
Adreça: c. Bisbe Miquel Domènech i
Veciana, 1
Telèfon: 977 545 018
Horari: de dilluns a divendres, de
19.00 a 22.00 h
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
pij@lacanonja.cat

www.lacanonja.cat
LA FOTO
HISTÒRICA
L’1 de maig de 1995 la regidora
Mila Carreté va fer el servei d’honor del partit que inaugurava l’ampliació del camp de futbol municipal. En aquest número podem
seguir les millores que s’han realitzat darrerament en aquest espai.
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El vell camp de futbol de la Canonja, de terra,
que quasi tots els canongins hem trepitjat, si
més no durant la nostra etapa escolar, i en el
qual sens dubte hem viscut moments
inoblidables, ja és història.
El passat dia 2 de novembre es van inaugurar les obres d'instal·lació
de gespa artificial i rec, que l'Ajuntament de la Canonja ha portat a
terme amb el suport del Consell Català de l'Esport i la Diputació de
Tarragona.
Amb aquesta instal·lació, després de la construcció dels vestidors
nous i la instal·lació d’un marcador electrònic, la Canonja disposa d’un
camp de futbol modern i atractiu, d'acord amb els temps que vivim,
que millorarà notablement la qualitat del joc dels diferents equips de
futbol que l'utilitzen i que els permetrà encarar el futur amb
optimisme.

PÀGINA

Som conscients que és obligació de l’Ajuntament dotar el poble dels
millors serveis. I per això el consistori de la Canonja ha abocat tots
els esforços necessaris per poder executar aquesta actuació.
Projectes futurs contemplen la remodelació dels vestidors antics, la
construcció d'una zona de bar nova, unes grades més àmplies amb
seient i una marquesina per cobrir-ne una part.
Ara que tenim els mitjans, és el torn dels clubs de la Canonja de
treballar de valent per millorar la formació dels petits que el dia de
demà han de configurar els primers equips i han de donar bons
moments a l'afició canongina. Formació que no ha de ser únicament
teòrica i tècnica, sinó també humana, preparant-los com a individus i
com a membres de la nostra comunitat.
Volem expressar el nostre agraïment a tots els que han fet possible
que aquestes obres siguin avui una realitat, als organismes que hi han
ajudat amb el seu suport econòmic, però no menys als clubs de futbol
canongins que, a causa de les obres, han tingut més problemes per
començar la temporada de competició 2007-2008.
No volem acabar sense manifestar un desig, que també és un repte
per a nosaltres: la unificació dels dos clubs de futbol, assignatura
pendent que voldríem que fos una realitat ben aviat i que, de ben
segur, contribuiria a donar un millor nivell al futbol canongí.

Roc Muñoz Martínez
L’alcalde

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Direcció:
Mila Carreté Grogués
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Castanyada a la
Llar de Jubilats
El dia 30 d’octubre passat, com cada
any i amb motiu de la festivitat de Tots
Sants, els socis de la Llar Municipal
de Pensionistes i Jubilats de la
Canonja van celebrar la festa de la
castanyada.

La festa, que va ser possible gràcies
a la feina dels socis de la Llar que van
torrar les castanyes i del grup de
dones que van fer els panellets i la van
dinamitzar, va continuar a la tarda i no
hi va faltar de res: castanyes, panellets i, per acabar d’amanir la vetllada, la coral L’Esperança va oferir un
concert.
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Enguany Mila Carrete va ser la responsable d’organitzar un taller de
rebosteria per preparar els tradicionals panellets, que va ser un èxit de
participació. Després d’elaborar els
dolços, Pastisseria Martí va tenir la

gentilesa de coure’ls al forn.
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Llar d’infants
La Llar d’Infants “ Mare de Déu de l’Esperança” va obrir les seves portes el dia 6 de
setembre, per inici del curs 2007-08, després de la reforma de millora i ampliació
de les seves intal.lacions. El nou curs començà amb 91 nens/nenes i un equip educatiu de 9 persones.
Com cada any la castanyera va venir a visitar els nens de la llar d’infants. Els s’hi va
portar castanyes i panallets per poder celebrar aquesta festa tradicional.

Flama del Canigó
Un any mes, el Motor Club la Canonja va col·laborar en la
revetlla de Sant Joan i va sortir a buscar la flama del Canigó
a Reus. Des de la plaça de Catalunya es va repartir la flama a totes les fogueres de la Canonja.

Homenatge a l’alumna més
veterana de l’Escola d’Adults
El 20 de juny passat, coincidint amb la festa de cloenda
dels cursos impar tits a
l'Escola d'Adults, l'Ajuntament va retre un afectuós
homenatge a Aurora Guirado Medina per vint anys
com a alumna en aquesta
escola.
Durant l'acte, senzill i emotiu, l'alcalde i la regidora
d'Educació van voler reconèixer la voluntat, motivació
i dedicació de l'Aurora,
aquesta dona de 86 anys, que va trobar
a l'Escola d'Adults la il·lusió d'aprendre i
millorar la lectura i l'escriptura de què va
ser privada quan era nena.
L’homenatjada va rebre una escultura
al·legòrica del món educatiu i un ram de

Festa del comerç a la Canonja
flors. La lectura d'una poesia que ha compost una de les seves companyes d’estudi, un recull de l'admiració que desperta el
seu entusiasme incessant per aprendre i
agafar el que la vida li ofereix, va tancar la
celebració.

El dia 1 de setembre es va celebrar a la rambla de les Garrigues
la festa dels comerciants canongins amb una assistència que
va superar les cinc-centes persones. Tot un èxit.
La guanyadora dels 600 euros de la campanya promocional per
comprar als comerços adherits a la Unió de Comerciants va ser
Maria Teresa Llop Ferré. El regidor de Cultura i Promoció
Econòmica, Francesc Roca, va ser l’encarregat de lliurar el premi.
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S’engega el programa Gent Gran Activa

La Boella inaugura
el celler botiga

En el moment de prendre la paraula, Roc Muñoz
va destacar la relació històrica de la Boella amb
la Canonja i la magnífica renovació que ha fet
possible que el palau de la Boella recuperi l’esplendor de temps passats, amb una qualitat i
un disseny realment admirables.

La castanyada de
la gent jove

Ja ha començat el programa Gent Gran Activa 2007/2008, una iniciativa que promociona la salut,
la qualitat de vida i la participació social de la gent gran del municipi. Les activitats que s’han programat són gimnàstica, cant coral, manualitats, informàtica, sardanes, jocs i teatre.
A part d’aquestes activitats se n’han previst unes altres. Tallers monogràfics, balls de saló, introducció a Internet, sortides i xerrades, sense oblidar les festes tradicionals com la castanyada, Nadal,
Carnaval i el Dia de la Dona completen l’oferta lúdica i formativa d’aquest any.

Condol
Tots hem perdut en alguna ocasió un company de feina, un amic, una persona amb qui ens relacionem diàriament i que, per tant, forma part de les nostres vides. Nosaltres, en poc temps, hem
perdut tres persones que, per un o altre motiu, han deixat la seva empremta entre nosaltres.
El dia 16 de juliol ens va deixar l’Àngel Zumel, que va ser monitor d’esports de l’Àrea de Benestar
Social. Paral·lelament a la pràctica esportiva que feien els nens i els joves, l’Àngel treballava, juntament amb el nostre educador, valors com el diàleg, el respecte i la lluita per la superació.
El dia 31de juliol moria Severiano Capilla. Al peu del canó, a la Llar Municipal de Pensionistes i
Jubilats de la Canonja que presidia des de feia uns anys. La seva mort ha commogut tant la seva
família (la seva esposa, Maria Santamaría, col·laborava i participava amb ell en les tasques de la
Llar) com la resta de persones amb les quals es relacionava.
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El millor homenatge que podem fer a aquestes persones és reconèixer
des d’aquí les seves actituds d’esforç, participació, ajuda i il·lusió de tirar
endavant sempre... Fem que aquesta sigui la seva lliçó i tinguem sempre
el seu record als nostres cors.

El dia 31 d’octubre a la nit, després del Casal
de la Por, es va organitzar una castanyada i una
xoriçada a la plaça d’Ernest Luch, que es va allargar des de les deu del vespre fins a la una de la
matinada. Aquesta activitat, que promou la
Secretaria de Joventut, va mobilitzar veïns de
totes les edats, joves, pares i mares, que durant
unes hores es van divertir al mateix espai.

Hem sigut molts els que vam conèixer l'Àngel.
Molts nens i joves que vam jugar amb ell durant
els tretze anys que va ser l'entrenador de futbol
sala del Casal. Anys en què, a més de jugar amb
els joves tots els dilluns i dimarts, va participar
en més de trenta acampades, baixades de carretons, campionats, castanyades, filmació de muntatges audiovisuals, sopars de monitors. Tampoc
no podia faltar en la inauguració del nou casal, en
el muntatge de l'hort antic i en la granja a l'anterior local. Sempre va donar un cop de mà a la fusteria dels joves…

Molta i molta paciència esperant que cada jove descobrís el més positiu que tenia; una gran habilitat per fer de qualsevol problema un fet
sense importància i continuar mirant endavant; una proximitat envejable amb aquells joves que havia vist créixer. I sempre, sempre, amb
bon humor, ganes de fer broma i de provocar una rialla.

Les curses de festa major són alguns dels atractius clàssics de l’estiu gràcies a la col·laboració del
Club Ciclista de la Canonja.
Un element més de la festa en què petits i grans
s’ho passen d’allò més bé

José Martínez

Recordem l’Àngel: monitor del Casal

Han sigut anys d'oferir-nos el que era:

El Club Ciclista, a la Festa
Major d’estiu

PÀGINA
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Finalment José Martínez, que va morir el 17 d’agost. Va ser conserge del
CEIP La Canonja durant 24 anys. Cal destacar-ne la dedicació, el bon tracte amb l’alumnat i el professorat, la bona disposició a solucionar els problemes del dia a dia i, en definitiva, el seu treball excel·lent.

Ajuntament de la Canonja
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El dia 8 de novembre l’alcalde de la Canonja, Roc
Muñoz Martínez, va assistir a la inauguració del
celler botiga La Boella. Es tracta d’una botiga
exclusiva on es poden degustar i comprar totes
les varietats d’oli d’oliva que s’elaboren al molí
de la Boella i adquirir els primers vins del nou
celler. Un espai de referència en el món dels
gourmets i enòfils a la Canonja.

Ara ja no és amb nosaltres. El 17 de juliol passat va morir després
d’un mes de lluita a l'hospital. Ens ha deixat pena, impotència, ràbia,
confusió, buit, un estat que voldríem oblidar com si fos un somni. Però
no volem oblidar-nos d'ell, de l'Àngel, del que ens va oferir i del temps
de la seva curta vida que va compartir amb nosaltres.
L'equip educatiu del Casal i els que hem tingut la gran sort de conèixer-lo.

Siempre estará
en nuestro
recuerdo
Don Severiano Capilla Muñoz,
Quiso estar con nosotros hasta el final, y así lo hizo. Y se
marchó tal como vivió, bien
acompañado de su mujer, de
sus amigos, en paz y ganando
hasta la última partida.
Nosotros, sus amigos y amigas, damos las gracias a
Severiano por darnos su amistad, su sonrisa y lo mejor de
él: su presencia.
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Nadal
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Els Pastorets
El proper 21 de desembre al saló d’actes del CEIP DE La
Canonja els nens de 2-3 anys de la llar d’infants, faran una
representació dels pastorets

Interpretació del “Poema de
Nadal” de Josep Maria de
Sagarra
Dissabte 22 de desembre, a les 18.30 h, a la Sala Noble
del castell de Masricart, a càrrec de l’actor Josep Maria Puig
i Baiget, amb l’acompanyament musical de Xavier Pié.
Durant una hora desgranaran i transmetran amb tota la força, la tendresa i la realitat del Poema de Nadal de Josep Maria
de Sagarra que, després de setanta-cinc anys d’haver estat
escrit, encara continua viu.

Visita de Ses Majestats els
Reis d’Orient
El dia 30 de desembre, al castell de Masricart,
els patges de Ses Majestats recolliran les cartes amb les demandes de tots els nens i
nenes.
El dissabte 5 de gener la Canonja espera l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.

Segons el programa que ha fet arribar a
l’Ajuntament el servei de protocol dels reis
d’Orient, la recepció començarà a les sis de la tarda amb un breu parlament de Sa Majestat el Rei
Baltasar des del balcó de l’ajuntament i la festa
continuarà amb el repartiment de joguines per les
cases de tots els nens i nenes.

Concurs de pessebres

Organitzat pel Patronat de Cultura del Castell de Masricart
Si vols participar en el concurs de pessebres,
has d’inscriure’t al castell de Masricart abans
del 21 de desembre

El dia 28 de desembre a partir de les 18.00 h,
el jurat passarà per les cases de tots els participants per valorar els pessebres que han muntat.

De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h, i
divendres i dissabte, de 10.00 a 13.00 h.

El lliurament de premis tindrà lloc en el transcurs
del ball de festa major.

Concert de Nadal
Diumenge 30 de desembre, a l’església de Sant Sebastià,
que enguany commemora els 250 aniversari de la seva construcció, La danserie de l’arxiduc a càrrec de l’acadèmia barroca Vespres d’Arnadí, amb Daniel Espasa al clavicèmbal.

Mil ores a la sala d’exposicions del castell de Masricart

En aquest espectacle podrem conèixer les músiques de compositors d’un altíssim nivell relacionats amb la Casa d’Àustria. Vespres d’Arnadí representa l’alternativa palatina a la
gran orquestra barroca. Els músics que la formen han
col·laborat amb Le Concert des Nations, l’Accademia
Bizantina i La Chapelle Royal.

Durant el mes de desembre s’executarà la
reforma de la instal·lació de la il·luminació de
la sala d’exposicions del castell de Masricart.
Aquest projecte, que també inclou millores a
la sala, ha estat elaborat pel Ser vei
d’Assistència als Municipis de la Diputació de
Tarragona amb la finalitat de transformar la

il·luminació de la sala a fi de millorar-ne la polivalència amb òptiques indirectes i carrils electrificats.
És previst que durant el primer semestre la sala
aculli una exposició sobre Marta Mata i una
altra d’Amnistia Internacional
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Programa provisional Festa Major Sant Sebastià 2008
gegants Bià i Esperança. I després,
ballada de sardanes.

DISSABTE 19 DE GENER
A la tarda, a la Societat La Nova
Amistat. Espectacle infantil.
A les 23.00 h, a l’Orfeó Canongí.
Espectacle de varietats amb Regina do
Santos, l’humor de Jordi LP i la màgia
de Yunque.

A les 19.00 h, al poliesportiu Josep
Canadell i Veciana. Concert de festa
major amb l’orquestra Musicalia.

DIUMENGE 20 DE GENER
A les 12.00 h. Missa solemne amb la
participació de la coral de la Reial
Congregació de la Puríssima Sang de
Reus. A continuació, processó amb els

A les 23.00 h, al poliesportiu Josep
Canadell i Veciana. Gran ball de festa
major amb l’orquestra Musicalia.
DILLUNS 21 DE GENER
A les 19.30 h, al castell de Masricart.
Presentació del Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD).

Carnaval

DIUMENGE 27

DE GENER

A partir de les 10.00 h. XIV Cros Sant
Sebastià, XXIV Cros del Col·legi Aura i
XII Cros Comarcal del Tarragonès.
A les 12.00 h, a les piscines. Exhibició
de modelisme naval a càrrec del Motor
Club La Canonja.
A les 14.30 h. Escudella popular amb
sobretaula màgica organitzada per la
Unió de Comerciants.

Primera Fira Multisectorial
La Unió de Comerciants de la Canonja ha previst,
entre altres activitats del 2008, la celebració de la
1a Fira Multisectorial. L’objectiu de la mostra firal
és donar a conèixer a tots els canongins, canongines i veïns de la rodalia les possibilitats que
tenen de comprar al municipi i, al mateix temps,
ensenyar el mostrari de productes i serveis de
què disposen.

Regidoria de Festes: comunicat
oficial
El dia 31 de gener de 2008 és el darrer dia d’inscripció per
participar en el concurs de disfresses de carnaval que se
celebrarà l’any 2008 a la Canonja.
La inscripció es formalitzarà al Centre Cultural Castell de
Masricart. En el moment d’inscriure’s a la convocatòria
s’hauran de facilitar a la Regidoria de Festes les dades
següents:
1. Motiu de la carrossa, comparsa, grup, parella o element
individual. Aquest motiu serà únic per a cada grup o carrossa, de manera que no es podrà adoptar un motiu que hagi
estat registrat amb anterioritat.
2. Nom, cognoms i telèfon de contacte de la persona responsable.

Concurs de cartells de Carnaval
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja convoca un concurs de cartells al·lusius al Carnaval de la
Canonja.
La finalitat d’aquest certamen, obert a participants de qualsevol edat, és trobar el motiu bàsic del cartell propagandístic de Carnaval de la Canonja 2008.
Els originals, que passaran a ser propietat de l’Ajuntament,
s’hauran de presentar abans del dia 6 de gener al Centre
Cultural Castell de Masricart o a les oficines de l’Ajuntament
de la Canonja i hauran de complir els requisits següents:
1. Han d’anar identificats al dors amb el nom, cognoms i
telèfon de l’autor.
2. Han de ser de mida din-A4.
3. S’han de poder reproduir a tot color.
El jurat el designarà la Regidoria de Festes i la seva decisió
serà inapel·lable. El lliurament de premis s’efectuarà el dia
20 de gener durant la mitja part del ball de festa major.

Així mateix, la fira vol ser un referent per difondre les activitats que organitza l’associació i per
promocionar els llocs d’interès cultural del municipi, a fi de consolidar aquest aparador, que pot

transformar-se en un dels actes estables que el
municipi organitza anualment.
La fira ha estat possible gràcies a la implicació de
comerciants, entitats, empresaris, etc. i a la
col·laboració de la Cambra de Comerç de
Tarragona, la Generalitat de Catalunya i la
Regidoria de Promoció Econòmica. Tampoc no
podem passar per alt el suport dels veïns de la
Canonja, els quals volem encoratjar perquè donin
suport i gaudeixin d’aquesta fira, feta i pensada
per a ells, el nostre suport diari.
Volem agrair per endavant la vostra assistència.

Servei d’Informació i Atenció a
la Dona de la Canonja
La Regidoria d’Acció Social i Ciutadania de
l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració
de l’Institut Català de la Dona, ha posat en marxa
el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de la
Canonja (SIAD).
Es tracta d’un servei integral i gratuït de
l’Ajuntament de la Canonja, atès per un equip de
professionals, que ofereix informació, assessorament i suport a les dones en les àrees jurídica, psicològica, laboral i social.
Es dirigeix a totes les dones del municipi de la
Canonja, amb l’objectiu de donar-los suport i desenvolupar accions encaminades a millorar la seva
situació.
S’hi pot accedir amb una demanda de cita prèvia
els dilluns, dimecres i dijous de 10.00 a 13.00
hores a les dependències de Serveis Socials (plaça de Catalunya, s/n) o bé per telèfon (977 546 100
i 605 914 413).
Servei d’informació i assessorament:
Ofereix informació i assessorament a les dones
que ho sol·licitin i està a càrrec d’un equip multidisciplinar format per una advocada, una treballadora social, una psicòloga i una responsable de
reinserció laboral.

Servei de teleassistència mòbil.
Ofereix protecció i suport a la dona que hagi estat
víctima de violència de gènere. Utilitza telefonia
mòbil i sistemes de telelocalització i permet protegir i donar seguretat a les dones les 24 hores del
dia i tots els dies de l’any.
La presentació d’aquest servei es farà el dilluns
21 de gener, a les 19.30 h al castell de Masricart.
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DIVENDRES 18 DE GENER
A les 19.00 h. X Baixada de Carretons.
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L’Ajuntament de la Canonja us desitja Bones
Festes i un pròsper Any 2008
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Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) 2008-2012
LA informa
CANONJA

En el núm. 5005 del Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de 9 de
novembre de 2007, va sortir publicat el Decret 245/2007, de 6 de
novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOISC)
2008-2012. El PUOISC respon a la
cooperació econòmica de la
Generalitat en les inversions locals
per a l’execució de les obres i la
prestació dels serveis de competència municipal.
Cal destacar que, per primera
vegada i de manera excepcional,
s'ha obert una convocatòria per a
un període de cinc anys, de
manera que s'amplia en un any la
durada de plans precedents.
L’adopció d'aquesta mesura respon a la voluntat que la renovació dels governs municipals no
condicioni temporalment la
redacció del Pla.
El PUOISC es divideix en diversos
programes d'actuació: el programa
general, el programa específic de
municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat; el programa específic de dinamització i
equilibri territorial; el programa
específic de biblioteques; el programa específic d'infraestructures
de telecomunicacions i altres programes específics que es puguin
formular durant la vigència del Pla.
L'Ajuntament de la Canonja actualment treballa en la planificació de
les obres que s’han d’executar
durant el quinquenni 2008-2012 per
presentar les corresponents sol·licituds de subvenció, que s'hauran de
registrar abans del dia 27 de desembre de 2007. A títol merament
orientatiu, les previsions de despeses en inversions subvencionables
que mou l'Ajuntament, en termes
globals per al quinquenni, es poden
xifrar en 2.265.000 euros, 800.000
dels quals són subvencionables pel
PUOISC, tot i que no es pot determinar la quantitat que es concedirà finalment.
L’Ajuntament també s’acollirà a les
subvencions que concedeix la
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Diputació de Tarragona per les
mateixes inversions, per mitjà del
Pla d'Acció Municipal (PAM). La
previsió d'ingressos aproximada
per aquest concepte es pot xifrar
en 330.000 euros.
Les retribucions es destinaran a l’execució de diverses inversions en
obres de pavimentació i serveis
d’alguns carrers. En aquesta planificació s’inclouen els carrers Bisbe
Borràs, Sant Sebastià, el Corredor,
Antoni Brosa, Major de Masricart,
de la Font, Marina, Raval i els
Paral·lels i la plaça de la O. També
destaquen les obres de construcció
d'un centre de dia, un centre d'atenció primària i una residència, i la
instal·lació de contenidors soterrats
i d'un ascensor al castell de
Masricart.
El pressupost de l'Ajuntament per
a l'any 2008 ja preveu obres que
han de ser subvencionades pel
PUOISC i pel PAM, concretament
les obres del projecte d'instal·lació
de contenidors soterrats, la pavimentació de la plaça del Bisbe
Borràs, la pavimentació de la plaça
de la O, del carrer Antoni Brosa i de
les voreres del carrer Raval.
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Pressupost Municipal 2008
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El Ple de l'Ajuntament de la Canonja, que es va
reunir el dia 29 de novembre, va aprovar, amb
l'abstenció de CiU i l'absència de la regidora del
PP, el pressupost per al proper exercici 2008,
amb un import global de 4.505.275,00 euros,
tant en despeses com en ingressos.
Es tracta d'un pressupost realista, equilibrat i
continuista, alhora que ambiciós pel que fa a les
inversions (s’hi afegiran les gestionades i no executades en l’exercici del 2007), redactat amb el
propòsit d’assumir els objectius definits en el
programa de l'equip de govern. Entre els objectius establerts destaquen els canvis significatius
que es produiran al municipi amb l'obtenció
del seu reconeixement com a municipi de
ple dret.
Situar la Canonja al lloc que li correspon com a
poble comporta necessàriament disposar de la
direcció i la infraestructura humana i de mitjans
adients per tal que el pas cap a la municipalitat
tingui l'èxit desitjat per tothom. Amb aquesta
finalitat, el capítol I (despeses de personal) del
pressupost de despeses preveu la possibilitat de
retribuir econòmicament la plena dedicació de
l'alcalde al capdavant de l'Ajuntament, així com
incrementar la plantilla de personal i la dotació
tecnològica actual per desplegar i afrontar de
manera adequada els reptes del nostre futur més
immediat.

INGRESSOS

En definitiva, el pressupost aprovat conté les estimacions dels distints recursos econòmics que
s’han de liquidar durant l’exercici i els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions

previsibles. Així mateix, també conté el programa
d’inversions i el corresponent pla de finançament.
Els estats econòmics del pressupost són els que,
de forma resumida, es detallen a continuació.
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PROGRAMA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT
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Inaugurada la remodelació del
camp d’esports municipal
El dia 2 de novembre l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va inaugurar les obres d’instal·lació i condicionament de gespa artificial del camp
d’esports municipal.
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Des de 1995, any de l’última gran remodelació del camp d’esports,
s’hi han anat fent diferents actuacions per millorar la fesomia i l’ús
d’aquestes instal·lacions esportives, entre les quals destaca especialment l’ampliació dels vestidors. Tot i les diverses intervencions,
encara no s’havia actuat en el terreny de joc fins aquest moment.
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Aquest projecte, amb un cost aproximat de 500.000 euros, s’ha pogut
tirar endavant amb l’ajut del Consell Català de l’Esport i el Pla d’Acció
Municipal de la Diputació de Tarragona.
La remodelació ha consistit en la col·locació de 6.188 metres quadrats de gespa artificial i la instal·lació d’un sistema de drenatge mitjançant una aplicació innovadora capaç de millorar les prestacions de
les instal·lacions amb asfalt, a més d’un sistema de reg automàtic per
cobrir tota la superfície de joc sense interferir en el terreny.
L’obra s’ha completat amb l’adquisició d’equipament esportiu complementari com porteries i banderons de córner. Destaca especialment el marcador electrònic.
La inauguració es va convertir en una veritable festa de l’esport amb
la presència d’autoritats del món del futbol. La jornada festiva es va
amanir amb diferents actes com partits entre pares i entrenadors de
totes les categories de futbol base, un refrigeri i el plat fort, el partit
inaugural entre la Canonja i España La Canonja.
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Una casa sempre oberta

En ocasió dels 250 anys de la inauguració
de l’església parroquial de Sant Sebastià

PÀGINA

El dia 28 de novembre de l’any
1757 es va inaugurar el temple parroquial actual, dedicat a
sant Sebastià. La comunitat
parroquial ha organitzat per
enguany un programa d’actes,
del qual us anirem informant.
Vol ser una mirada al passat,
al present i al futur de la nostra parròquia. Volem celebrar
aquesta data amb joia, amb
sentit de poble i amb una gran
esperança.
Les parròquies i els pobles
sempre han viscut junts. Han
anat de bracet en la seva història. El campanar de l’església
ha configurat el paisatge i ha
donat identitat a la Canonja. És
un símbol de la història i de la
consciència que tenim de ser
poble. I un poble que vol recuperar la seva plena identitat.
Sempre he predicat que el
poble es va agregar a la ciutat.
(Aquí no és moment de parlar
de les causes ni de les conseqüències.) Però la parròquia no
es va unir mai a la ciutat. I la
parròquia, i el terme geogràfic,
han conservat la seva personalitat i autonomia. En aquest
cas, ningú no pot dubtar que la
parròquia com a institució ha
estat per a la Canonja com una
memòria de la seva empremta
i de la seva història i un refe-
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rent per a tots. La comunitat
parroquial és la institució més
canongina i més arrelada.
Aquest mèrit ningú no li pot
prendre.
Una parròquia és més que un
edifici i un temple. És una comunitat oberta. Fins i tot, és interessant considerar-ho des del
punt de vista humà. La parròquia ha estat sempre una casa
oberta a tothom: a les persones que hi han volgut entrar,
però no menys a les que n’han
volgut sortir. I també és oberta a les persones que n’han volgut sortir i han volgut tornar-hi
a entrar. I així serà sempre.
I això, per si mateix, és positiu i
amable de constatar. Qui pot
negar l’aportació que han fet les
parròquies als nostres pobles?
La parròquia ha aportat primer,
i abans que tot, la fe cristiana.
Però també ha significat cultura, música, espai de trobada,
origen de les nostres festes,
acolliment als pobres. És per
aquest motiu que el poble deu
molt a la parròquia, però també
la parròquia deu molt al poble.
Perquè, de fet, han estat sempre una sola cosa. Han estat
fidels l’un a l’altra. En moments
difícils la parròquia ha estat fidel
al poble; però en moments difí-

DESEMBRE
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cils també el poble ha estat fidel
a la parròquia.
L’Església troba en les parròquies la vida real de les persones, la vida quotidiana, amb tot
el que implica de dolor i de joia,
de problemes i d’esperances.
Aquesta jerarquia, que ens pot
semblar un gran muntatge
eclesiàstic de bisbes, conferències episcopals, cardenals,
el Vaticà..., no seria res, però
absolutament res, si no hi
hagués les comunitats cristianes, que són les comunitats
parroquials, si no hi hagués els
cristians. L’Església es justifica pels cristians, mai al revés,
ja que l’Església som tots els
batejats. Vull que la parròquia
de la Canonja sigui oberta, acollidora i participada. Tots hi
teniu entrada i tots hi teniu un
lloc. I vol mantenir-se com allò
que ha estat sempre: una casa
sempre oberta..., oberta a
tots els canongins.
Com a rector, us convido a par-

ticipar en els actes que el
Consell Parroquial ha preparat
i que són oberts a tothom. No
celebrem un passat, sinó un
present. Es així que el lema
comú d’aquesta commemoració és: 250 anys de temple
parroquial, 250 anys de vida.
De vida cristiana, també de vida
canongina, amb llum i ombres,
com la vida real dels pobles i de
les persones. Però una vida i
una història parroquials absolutament entranyables.
Que per molts anys les campanes del temple de Sant
Sebastià repiquin a joia, a festa. Quan les sentim, tinguem
l’honor i la satisfacció de sentir-nos canongins, els qui hi
hem nascut i els qui, com jo, hi
vivim.
Una salutació cordial a tots.
Dr. Rafael Serra i Abellà
Rector de l’església parroquial de Sant Sebastià de la
Canonja
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Metges

Un nou curs que comença coix

El dia 13 de novembre, a la sala d'actes del
CEIP la Canonja, es va dur a terme una
assemblea informativa per parlar de la precària situació dels serveis mèdics al municipi. Més de 400 persones es van apropar
al centre per conèixer de primera mà les
mesures que la Generalitat vol posar en
marxa per pal·liar, en la mesura que sigui
possible, el malestar que hi ha entre la
població.
Molts dels presents van voler intervenir en
el torn obert de paraules per expressar molt
clarament les seves vivències, el seu descontentament i la seva preocupació pel
deteriorament que ha patit en els darrers
mesos el servei de salut a la Canonja.
És evident que falten metges i també infermeres a tot el país, però el que no volem és
que, un cop més, la corda es trenqui pel costat més feble. El consultori de la Canonja
depèn del Centre d'Atenció Primària (CAP)
de Bonavista. Quan es va obrir el CAP,
se'ns va garantir que la Canonja no patiria
una disminució del servei, i això és el que
volem i lluitem per mantenir. La nostra
població creix i aquest augment progressiu
d’usuaris s’hauria de traduir en un increment dels serveis i no en una disminució.
La salut i l’educació són aspectes amb què
tots som molt sensibles, i és obligació dels
governs tenir una bona planificació per evitar o mitigar situacions com l'actual.
Aquests problemes no es formen en un dia,
sinó en anys...
Des de l'Ajuntament estarem atents i vigilants per tal que els compromisos que van
adquirir els responsables de l’Institut Català
de la Salut s'acompleixin i no renunciem, de
cap manera, a augmentar la plantilla del
consultori local.
Com ja hem informat en altres ocasions des
d'aquestes mateixes pàgines, amb els nous
plans urbanístics que es posen en marxa,
disposarem del terreny necessari per construir en un futur un nou CAP, que la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat ja ha
dotat amb una partida pressupostària, amb
el compromís que sigui el que en terminologia de l'organigrama sanitari es denomina una ABS (Àrea Bàsica de Salut) quan
recuperem la municipalitat.
Esperem i desitgem que les dificultats
actuals se superin amb l'ajut de tots, organismes implicats, personal sanitari... i també amb la comprensió dels ciutadans del
nostre poble.
Estem passant un moment dur. Entre tots
l’haurem de superar.

Un nou curs ha començat i a la llar d’infants
recentment reformada han hagut de deixar nens
i nenes sense plaça, el seu espai es limitat, i el
nombre places també.
Però això no eximeix a l’Ajuntament de donar
solució a aquest problema, es evident que La
Canonja necessita una altre escola bressol per
donar cabuda a tots els xiquets i xiquetes de 03 anys del nostre poble, per que l’educació es
un dret, però la llar d’infants és, també, avui
per avui una necessitat social.
Un bon govern es aquell que sap preveure les
necessitats, aquell que va per davant i no el que
intenta solucionar els problemes quan ja ens
estant ofegant. No si val a fer política de pedassos.
Des de CDC volem plantejar el que podria ser
una solució parcial: una oferta que agafa una
part de la població amb fills petits de 0-3 i que
pel seu horari laboral no necessiten deixar els
nens, nenes tot el dia, sinó només unes hores,
seria obrir una ludoteca, que funciona durant un
horari bastant ampli, però on es nens no hi
poden estar tot el dia sinó un màxim de quatre
hores al matí o a la tarda.
Això es pot complementar amb altres idees com
pot ser el que s’ha fet a Castevell al Baix Camp,
on pots deixar els nens, nenes unes hores per
poder fer alguna gestió inesperada.
Serien alternatives que mai s’han de confondre
amb un pàrquing de criatures, doncs sempre
haurien d’estar ateses per gent especialista i
que haurien de tenir uns objectius encaminats
al desenvolupament integral del nen/a que es el
fonament de l’educació infantil, tot i que el pes
específic cauria sobre el desenvolupament
social i de relació amb els altres (adults i
nens/es).
La població creix i l’estructura familiar ha anat
canviant de manera que la demanda de serveis
també creix i es diversifica. Una bona previsió
farà que els propers anys no siguin un caos, hi
ha moltes coses a planificar i a decidir i que sens
dubte seran la clau del futur del nostre poble,
de tots nosaltres i dels nostres fills.
Molts dels serveis del nostre poble hauran de
ser ampliats: serveis socials, sanitaris, serveis
educatius ( Llar d’infants, CEIP, IES,..), o replantejats per part de l’Ajuntament.
Cal viure el present, però treballar pel futur, no
hem de perdre el carro del progrés, i més,
davant les expectatives de poder recuperar el
ser municipi de ple dret.

Carmen
Bermudez

Una política de vivienda sin
demagogia ni despilfarro: un
premio al esfuerzo a las personas
La vivienda es uno de los elementos esenciales para la creación y el desarrollo de las familias, verdadero núcleo de bienestar y de estabilidad social.
Por ello, la vivienda debe ser accesible, pero
para aquel que tenga la voluntad de asumir el
esfuerzo para conseguirla.
Los poderes públicos y, concretamente, el
ayuntamiento, debe apoyar el acceso a la
vivienda, pero de una forma selectiva y eficiente.
La vivienda en régimen de propiedad, pero
accesible, se convierte en uno de los aspectos
que cimentan la formación de las familias, con
efectos favorable colaterales, como garantizar
la mejor conservación de las construcciones,
su plena habitabilidad y la seguridad de que,
difícilmente, se crearán espacios degradados.
Los ayuntamientos disponen de suelo, proveniente de las cesiones urbanísticas y de los
aprovechamientos medios, que pueden utilizar
para generar vivienda en propiedad y accesible.
Adicionalmente, los mecanismos de protección oficial son suficientemente efectivos
como para poner en el mercado viviendas de
tamaño medio: 80 metros cuadrados útiles, a
un precio no superior a los 100.000 euros.
Por ello, la política de vivienda se concreta en
dos medidas básicas:
• Venta del suelo público disponible,
mediante concurso, a los promotores
privados, para que edifiquen vivienda
accesible, de protección oficial.
• Creación de una batería de incentivos a
la compra de la vivienda, que podrían
llegar hasta el 10% del valor de adquisición, en función de las circunstancias
económicas y familiares, premiando a
aquellas familias que estén dispuestas
a arrostrar un mayor esfuerzo.
Una cultura basada en el "que me den un piso",
no es ni prudente ni sostenible. Sin embargo,
una actitud de ayuda a aquellas familias que
trabajando, ahorrando y realizando un gran
esfuerzo, desean tener una vivienda en propiedad, debe se premiada.
Es el futuro de la sociedad.
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Agenda
Presentació del SIAD

22 de desembre. A les 18.30 h.
Al castell de Masricart.
A càrrec de Josep Maria Puig i Baiget, amb música de Xavier Pié.
Organitza el Patronat de Cultura del Castell de
Masricart.

Arribada del patge reial
30 de desembre.
A les 12.00 h, al castell de Masricart.
Recollida de les cartes per Ses Majestats els Reis
d’Orient.

Concert de Nadal
30 de desembre. A les 19 h.
A l’església de Sant Sebastià.
Per commemorar els 250 anys de l’església de
Sant Sebastià La Danserie de l’Arxiduc, a càrrec de
l’Orquestra Vespres d’Arnadí. Organitza Patronat
de Cultura del Castell de Masricart.

21 gener. A les 19,30
Al castell de masricart.
Presentació del Servei d’Informació i Atenció a la
Dona (SIAD)

PROGRAMACIÓ

Escudella popular
27 de gener. A les 14.30 h.
Al CEIP la Canonja.
Organitzada per la Unió de Comerciants .

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

Presentació del llibre del
Centre d’Estudis Canongins
27 de gener.
Al castell de Masricart.
Per què lluitàvem? Escrits i paraules del front i la
reraguarda 1936-1939, de Juan Borràs Llop.

7 x 60
L’actualitat de la setmana
en seixanta minuts

DIVENDRES

Senalló de contes
2 de febrer. A les 12 h.
A la biblioteca del castell de Masricart .

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

Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient
5 de gener. A les 18.00 h.

Festa Major de Sant Sebastià
20 i 21 de gener.

Carnaval
ARRIBADA DEL CARNESTOLTES.
26 de gener.
RUA DE CARNAVAL.
3 de febrer.
ENTERRAMENT DE LA SARDINA.
5 de febrer.

Regidoria de Joventut
Vols ballar capoeira?
Truca al 977 545 018, de 19.00 a 22.00 h o passa pel Casal i pregunta pel Marcelo.

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

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

Informàtica per a joves
Si en vols més informació, truca al 977 545 018.

Fes-ho saber

DIUMENGE

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
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Poema de Nadal,
de Josep Maria de Sagarra

PÀGINA

15
DESEMBRE
2007
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BANDERA DE LA CANONJA

PÀGINA

16
desembre
2007

Vols aconseguir-la?
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.
Alumnes del CEIP La Canonja i l’IES Collblanc treballaran els elements de l’escut durant la primera quinzena de gener a partir de textos explicatius redactats pel Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví.
AJUNTAMENT

Les persones interessades a adquirir aquesta bandera poden passar a recollir-la a partir del
dia 14 de gener al castell de Masricart, en horari de biblioteca, al preu simbòlic de dos euros.

DE LA CANONJA

