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TELÈFONS D'INTERÈS

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
ESTÍMUL . . . . . . . . . . . . . . . . .977553088
FARMÀCIA FUERTES . . . . . . . .977545090
FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ . . . .977546060
IES BONAVISTA – AULARI
LA CANONJA . . . . . . . . . . . . . .977551716
LLAR D’INFANTS MARE DE
DÉU DE L’ESPERANÇA . . . . . .977550550

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

AUTOBUSOS A TARRAGONA

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

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

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

Servei de Dinamització laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11 hores.
Demaneur cita a Serveis socials
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 12 i de 16 a 22 hores

HORARI: de 15 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: de dilluns a divendres de 16 a 20
hores.
En vacances escolars, l’horari és: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Biblioteca: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores,
divendres i dissabtes de 10 a 13 hores. La biblioteca
romandrà tancada per Setmana Santa
CASAL JUVENIL
ADREÇA: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
TELÈFON 977545018
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 19 hores,
dimecres i divendres de 15 a19 hores
De dilluns a divendres de 19 a 21 hores Espai obert
d'oci jove
LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
TELÈFON: 977541883
HORARIS
BAR: de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 19 hores
SERVEI DE PODOLOGIA: divendres de 15 a 19 hores
(telèfon 977546100)
PERRUQUERIA: dijous de 9 a 13 hores

Tots els dilluns no festius durant el matí a la plaça
Ernest Lluch

GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON 977548081

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Castell de Masricart
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores,
dilluns de 16 a 20 hores.
En vacances escolar l’horari és: de dilluns a divendres
de 10 a 13 hores.

CEMENTIRI MUNICIPAL

ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977546100 – 977541883

LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

MERCAT SETMANAL

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

LA
FOTO
HISTÒRICA
La fotografia és de l’any
1985 i correspon a un dels
primers carnavals que es
realitzen organitzats per
l’Entitat Local Menor.
L’autobus, molt semblant
als que unien antigament
la Canonja i Tarragona, està
farcit de petits viatgers vestits a l’antiga. Us proposem
el joc d’intentar reconèixerlos.

Fotografia: Arxiu de
l’Ajuntament de la Canonja
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Un microbi pot empènyer
una calúmnia...
Un gegant, no pot detenir-la
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Hi ha moltes classes de guerres. No només les que es viuen a l'Orient
Mitjà, i no només les que propicien els EE.UU. Les guerres, les comencem
tots nosaltres quan comencem a condemnar-nos i eliminar-nos uns als
altres en les petites coses, en l'ambient familiar, de veïnatge, de treball ...
Algunes persones exerceixen, sense fre ni mesura de cap classe, una
particular “llicència per a calumniar”. Buides d'altres coses que donin
sentit a les seves vides, l’emprenen contra objectius personals fins a
deixar la reputació o bon nom ben bruts, sempre que això els ajudi a tirar
endavant un pla desestabilitzador contra les persones, i segurament
també contra els càrrecs. Es diria que aquestes persones gaudeixen
d'unes lleis especials que els permeten calumniar, difamar i assassinar
moralment a qui els vingui de gust sense que hagin de presentar ni tan
sols excuses.
Murmurar és parlar malament d'una persona absent, de coses que el que
parla i el que escolta coneixen, però que no caldria comentar. Difamar és
treure la fama a un altre, dient d'ell, en la seva absència, coses dolentes
que els que escolten no coneixen i que no cal dir-les encara que siguin
certes. Calumniar és el pitjor, és dir “amb mentida” coses dolentes d'algú
que no hi és present, amb la finalitat de perjudicar-lo.
Des de l'anonimat es pot inventar i difondre qualsevol cosa de qualsevol
persona, sobre la seva dedicació professional i sobre la seva vida íntima,
sense cap prova contrastable i sense la més mínima ètica ni
responsabilitat per part de qui les llença. Moltes vegades, les pitjors
calúmnies estan basades en un masclisme anacrònic que recupera el
llenguatge d’altres èpoques, que semblava superat.
Des d'aquestes línies expresso el meu rebuig a aquestes tàctiques de
destrucció de col·lectius i de persones, i faig vots perquè no perdem el
nord i perquè fem ús, tots plegats, d'aquelles pautes de la nostra societat
que farien més amigable la nostra convivència, ja de per si prou carregada
de problemes.
Diu una frase de George Washington que “perseverar en el cumpliment del
deure i guardar silenci és la millor resposta a la calúmnia”.

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Roc Muñoz
Alcalde de la Canonja
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Pressupostos
Municipals

Francisca Orellana Ruiz
Regidora d'Hisenda

Amb els vots a favor dels grups municipals PSC
i CiU i l’abstenció del grup municipal ERC, el Ple
ordinari de l’Ajuntament de la Canonja realitzat
el dia 30 de novembre de 2005 va aprovar el
pressupost municipal per a l’exercici 2006.
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El pressupost, inclòs el del Patronat de Cultura,
suma a un total de 4.872.740 euros.
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La regidora d’Hisenda, Paqui Orellana, ha qualificat aquest pressupost d’ambiciós pel que fa a
les inversions, i de servei en la seva orientació
a les polítiques socials, d’equipaments i de medi
ambient.
“Volem un poble capaç d’integrar els nous interessos sorgits del creixement que hem tingut, i
que sigui capaç de conservar els signes d’identitat pròpia que tradicionalment ens han diferenciat”.
En definitiva, aquest pressupost per al 2006, deixant de banda la part ordinària i de gestió del
dia a dia, prioritza i amplia els temes d’atenció
a les persones de manera considerable i també
els serveis necessaris que proporcionin benestar als canongins.

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER ÀREES
SUBFUNCIÓ DENOMINACIó

011
111
121
222
313
321
422
432
442
443
444
451
452
454
461
463
464
511
611

DEUTE PÚBLIC
ÒRGANS DE GOVERN
ADMINISTRACIÓ GENERAL
SEGURETAT
ACCIÓ SOCIAL
PROMOCIÓ EDUCATIVA
ENSENYAMENT
URBANISME I ARQUITECTURA
NETEJA VIÀRIA
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
SERVEIS CULTURALS
EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
PROMOCIÓ FESTES POPULARS
JOVENTUT
COMUN. SOCIAL I PARTIC. CIUTADANA
RELACIONS CIUTAD. I PROM. ECONÒMICA
CARRET. CAMINS I VIES PÚBLIQUES
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

IMPORT EN EUROS

% sobre Pressup.

270.000,00
70.120,00
1.039.330,00
6.700,00
827.500,00
41.600,00
247.150,00
379.160,00
108.600,00
24.550,00
20,00
384.570,00
422.610,00
118.500,00
23.600,00
34.600,00
34.400,00
730.000,00
34.430,00
4.797.440,00

5,63%
1,46%
21,66%
0,14%
17,25%
0,87%
5,15%
7,90%
2,26%
0,51%
0,00%
8,02%
8,81%
2,47%
0,49%
0,72%
0,72%
15,22%
0,72%
100,00%

Els Reis d’Orient, la il·lusió dels nens
La Canonja va oferir a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
una multitudinària rebuda. Melcior, Gaspar i Baltasar s’adraçaren als nens i nenes de la Canonja des del balcó de
l’Ajuntament per a comunicar-los que enguany rebrien una
gran quantitat de regals.
L’Ajuntament de la Canonja col·laborà activament amb el
grup de joves que enguany organitzaren l’arribada de Ses
Majestats.

Les restes mortals d’un canongí
il·lustre retornen a casa
A petició del Centre d’Estudis Ponç de Castellví,
l’Ajuntament de la Canonja ha tramitat el trasllat des
de Tarragona de les restes mortals del fill il·lustre de
la Canonja, Sr. Salvador Martorell. Un cop realitzades les gestions pertinents, el trasllat a la Canonja
tingué lloc el dissabte dia 25 de febrer. Les restes
es recolliren al cementiri de Tarragona (nínxol 260
de l’illa Sant Oleguer), i foren dipositades al cementiri de la Canonja (nínxol 320).
A l’acte, hi foren presents representants de la família de l’escultor, de l’Ajuntament de la Canonja i del
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví.

El recorregut de la cavalcada i el sistema de repartiment
dels regals d’enguany ha facilitat que l’espera i l’emoció continguda dels nens i nenes no s’allargués més del necessari.

Els Reis d’Orient amb el participants del
concurs de pessebres

Els canongins i canongines s’abocaren al
carrer per a rebre a Ses Majestats
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Imatges de la festa major

La Reial societat canina organitzà de nou,
amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja,
el concurs de bellesa canina. Per als amants
dels animals, ja s’ha convertit en una cita
obligada del calendari

Els participants a les competicions de
petanca decidiren fer-se una fotografia de
record

El diumenge dia 22 se celebrà el Cros comarcal del Tarragonès, el del col·legi Aura i el
Cros Sant Sebastià
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No per petits aquests vaixells deixen de
tenir espectacularitat. Gràcies al Motor
club poguérem gaudir d’aquestes petites
belleses a la piscina municipal
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Acte de fi de festa amb 400 persones a l’escudella de la Unió de comerciants

La baixada de carretons que tingué lloc el
dijous 18 fou seguida per un nombrós públic.
Els participants comptaren amb el suport de
l’Associació de voluntaris de protecció civil

L‘Orquestra Maravella, un any més, va
demostrar que la seva fama arreu és ben
guanyada primer en el concert i, al vespre,
amb el ball de festa major

Activitats nadalenques a la
Llar de jubilats

Les darreres festes nadalenques, la Unió de
Comerciants va guarnir els carrers posant avets
a les portes de les diferents botigues. El dia 14
de gener, un cop retirats els arbres dels comerços, l’Ajuntament i l’Agrupament Escolta col·laboraren participant en la crida de la Unió de
Comerciants per plantar aquests arbres a diferents espais de l’Avinguda de la Florida.

Com cada any, a la Llar municipal de pensionistes
i jubilats de la Canonja, es va celebrar l’arribada
de Nadal. Durant el darrer trimestre de l’any, en
el taller d’aficions, les dones del grup “60 i més...”
van restaurar les figuretes del pessebre, les van
pintar i les van arranjar, fins i tot en van fer algunes de noves. Totes van lluir en un esplèndid pessebre en el qual no faltava res.
El dia del festival de cloenda, la Coral va oferir un
magnífic recital amb cançons nadalenques.
Després, un simpàtic Pare Nöel, acompanyat de
les seves ajudants, va llegir un manifest ple de
bons desitjos per a l’any 2006, per la qual cosa
es va brindar. Finalment, es va celebrar un magnífic ball.
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Actualitat

Carnestoltes, el rei dels poca-soltes, adrecant-se als canongins per tal d’exhortar-los a la disbauxa.

Els vehicles també portaven la seva particular disfressa: un vaixell pel carrer Raval

Les comparses “Orfeó Canongí i Popurrí” g
2005 organitzaren l’arribada del Carnesto
això van demanar que els assistents vingue
pitalària
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Comparsa “Chavalitos” disfressa “Futbol
rua de Carnaval 2006

L’alumna de CEIP la Canonja
Beatriz Marquez Picazo, d’11
anys, fou la guanyadora del concurs de cartells d’enguany. Des
de la regidoria de festes s’ha
valorat molt la col·laboració de
l’escola en aquesta edició del
concurs de cartells. A la biblioteca pública es pot veure una
mostra dels dibuixos presentats.
Enguany, gairebé cada comparsa portava la seva pròpia
coreografia amb moltes hores d’assaig.

Comparsa “Picarols”, disfressa “Can Can”
de Carnaval 2006
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Moments de nerviosisme abans de l’inici de la rua. Va ploure gairebe fins a un quart abans de sortir

La pluja no es va atrevir a aparèixer. Potser va ser perquè
alguns participants estaven decidits a plantar-li cara
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purrí” guanyadores del concurs de l’any
arnestoltes amb el lema “Vacuna’t”, per
s vinguessin vestits amb temàtica hos-

PÀGINA

Les ganes de passar-ho bé acompanyaren la rua des del seu
inici

Tothom escolta atentament el veredicte del jurat
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“Futbol Americà”. Grup guanyador de la

an Can”. Carrossa guanyadora de la rua

El dimarts, dia de l’enterrament de la sardina, el seguici funerari del Carnestoltes va sortir del castell de Masricart

A diferència d’altres anys el Carnestoltes ha estat incinerat en un original forn crematori

Sa majestat Carnestoltes acomiadat tots els honors, pirotècnia inclosa

Les vídues convidaren els presents a entrepans de sardines,
i... fins l’any vinent.
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El Ple del nostre Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de
maig de 2005, va aprovar manifestar el reconeixement a la
tasca realitzada pels alcaldes de la II República.
Donat que el dia 14 d’abril de 2006 s’acompleixen 75 anys
de la proclamació de la II República, amb aquest article,
fem públic homenatge als membres de les Corporacions
dels Governs Municipals de la II República a la Canonja,
recuperant la memòria històrica d’aquella època.

En bloc
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Els alcaldes de les repúbliques
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Josep Canadell Rongés

Josep Llop Dols

Al nostre país, república i monarquia són conceptes gairebé antagònics. Aquí, la monarquia
era, històricament, el sistema organitzatiu habitual i normal de l’estat. La república, en canvi,
sorgia amb connotacions revolucionàries en
oposició a les maneres caduques i poc sensibles a les noves realitats socioculturals propiciades pels temps moderns. Els dos períodes
republicans espanyols s’iniciaren amb un trencament entusiasta del sistema anterior. Als ulls
de la població, de cop, s’esmicolava una llosa
pesada i apareixia la llibertat, l’alegria, el moviment i l’espontaneïtat; i, per tant, també la diferència i el conflicte ideològic es feien més evidents a tot arreu, com a la Canonja. Un dels
denominadors comuns de les èpoques de les
dues repúbliques fou, precisament, l’arrenglerament de la població al redós de dues ideologies contraposades.

conseqüència de la victòria dels seus partidaris
en les eleccions municipals de dia 12. El primer
alcalde del nou règim fou Josep Canadell Pujol,
que l’any 1920 ja havia estat el principal impulsor de la nova societat Unió Agrícola, que també havia estat alcalde (1922-1923) fins a la dictadura de Primo de Rivera i que era el primer
president de l’Orfeó.

Durant la primera república (1873-1874), en
el context de la tercera carlinada, el poder polític representat pels alcaldes Josep Veciana
Guasch (1873) i Josep Qué Pons (1873-1876),
es veié enfrontat constantment als caps dels
voluntaris armats, tot escenificant així la divisió
profunda entre els liberals.
La segona república (1931-1939), tanmateix,
viuria el conflicte general marcat per la polarització social que capitalitzaren les dues entitats
del poble: el Casino, de presència secular, i el
recentment creat Orfeó (1930). La república va
ser proclamada el 14 d’abril de 1931 com a

Josep Queralt Veciana

Les eleccions municipals del 14 de gener de
1934 van ser apassionades i mogudes. Va resultar guanyadora la Coalició Catalanista
Republicana, sorgida de l’Orfeó, i Josep Canadell
Rongés, d’Acció Catalana Republicana, fou escollit alcalde. Però els fets del 6 d’octubre de
1934 acabaren amb l’alcalde Canadell empresonat, els regidors destituïts i amb Josep
Queralt Veciana com a president d’una comissió gestora que acabaria sent unipersonal. Fins
que es constituí un nou ajuntament el 18 de
maig següent, no legitimat per cap elecció, amb
Josep Llop Dols com a nou alcalde.
La continuïtat democràtica es reprengué després de les eleccions legislatives del 16 de febrer
de 1936, guanyades pel Front d’Esquerres. Això
permeté el retorn, sense cap mena de tensió,
de l’alcalde popular Josep Canadell i dels seus
companys de consistori d’abans dels fets d’octubre. Canadell ocupava l’alcaldia quan començà la guerra civil el juliol de 1936, controlà el
Comitè Antifeixista i va exercir el seu càrrec amb
encert fins que fou destituït, juntament amb tot
el consistori, per decret de la Generalitat del 9

Josep Canadell Pujol
de setembre de 1938. El dia 1 d’octubre, alcalde i regidors eren efectivament substituïts per
un delegat governatiu, el senyor Ycart, que
actuà com a comissari fins pocs dies abans de
l’entrada de les tropes vencedores de la guerra
el 15 de gener de 1939.
Josep Llop Tous
febrer de 2006
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Portaveus municipals

Pressupost per al 2006
El pressupost és l’eina fonamental de què disposa l’Ajuntament per a construir el futur del
seu poble. En el pressupost d’enguany, s’han
tingut en compte elements que estem segurs
que contribuiran eficaçment al millor funcionament del nostre poble i al benestar dels seus
veïns.
El pressupost per al 2006 té un destinatari principal, que són les persones. Hi ha, en aquest
pressupost, un accent marcat pels temes
socials i d’atenció a les persones amb diversos
programes destinats a diferents col·lectius,
com són els nens, els joves, els immigrants, les
persones grans, etc.
L’equip de govern ha definit tres eixos o actuacions principals, dels quals es deriva un pressupost SOCIAL, URBÀ I D’EQUIPAMENTS.
La construcció d’un Centre de Dia és un dels
objectius que ens plategem decididament.
Sabem que aquest és un objectiu ambiciós
però també necessari per a la nostra comunitat. El Centre de Dia, juntament amb el CAP,
serà l’avançada de la futura residència. Cada
dia és més important que les persones grans
tinguin cobertes les seves necessitats de la
millor manera possible i això només es pot
aconseguir amb equipaments potents,
moderns i de qualitat.
L’Ajuntament continuarà amb les reformes i
millores als carrers del nucli antic, i renovacions de l’enllumenat dels carrers Raval,
Masricart i els carrers de la zona dels Paral·lels.
Pel que fa als equipaments, està previst entre
d’altres les obres d’ampliació de les oficines de
l’Ajuntament, per tal de poder donar un millor
servei als ciutadans. També es preveuen les
obres d’ampliació del Castell de Masricart, fase
1ª, i les dels vestidors del camp de futbol,
obres que ja estan adjudicades des del passat
exercici i que ara s’executaran. En medi
ambient, aquest any es portaran a terme les
obres de la primera fase d’instal·lació de plaques solars al CEIP la Canonja.
Tot això fa que el pressupost d’inversions d’enguany hagi pujat fins a la xifra de 2.380.000
euros. Segurament, el més important que
s’hagi aprobat mai a la Canonja.

Francesc
Fortuny

Marcel
Nolla

El servei a la gent gran, una prioritat Catalunya : som una nació!
La Canonja : som un poble!

En els darrers anys s’estan produint canvis substancials en les estructures bàsiques de la nostra
societat. Per una banda, la població està creixent
amb tendència a la desacceleració, per l’altra,
l’increment de l’esperança de vida està augmentant considerablement. Tot això està creant
un escenari progressiu d’envelliment de la
població de les societats industrials, dit d’altra
manera, tota aquesta evolució està accentuant
el procés d’envelliment de la nostra societat i
està creant una perspectiva on la gent gran constituirà una proporció majoritària de la societat.
Des d’aquesta perspectiva entenem que tindrà
una forta repercussió en la demanda de béns i
serveis, amb els efectes socials i econòmics que
això comporta.
Les necessitats de tipus econòmic, -recursos
econòmics suficients per a què la gent gran rebi
uns ingressos adequats per a mantenir un nivell
de vida acceptable-, les necessitats socials, -aïllament, carències materials, dependència física
i/o psíquica-, i les necessitats assistencials i sanitàries, -amb l’edat augmenta el risc de patir problemes físics o psíquics que generen dependència, solitud i demanda de centres especialitzats-.Tots aquests problemes són, i continuaran
sent-ho en el futur, els problemes més greus de
la gent gran.
Des de l’administració pública s’han de fer nous
plantejaments que donin resposta a tots aquests
reptes, per tant, és fonamental un major compromís polític envers les persones grans, creant
uns Serveis Socials dotats d’una bona cobertura, principalment els destinats a persones amb
dependència.
La Canonja no queda al marge de tots aquests
problemes i necessitats que pateixen la gent
gran i les persones amb dependència. Des de
Convergència i Unió volem donar resposta a
aquestes necessitats a fi i efecte de garantir a
aquestes persones una vida de qualitat. El primer pas és la creació d’un servei d’acolliment
diürn (Centre de Dia) però també un servei de
residència assistida (Residència de Gent Gran)
per tal d’oferir un entorn adequat i adaptat a les
necessitats d’assistència i proporcionar suport a
les famílies en l’atenció a les persones depenents. El segon pas és la creació d’habitatges
tutelats amb serveis i espais especialment dissenyats.
Des de Convergència i Unió no escatimarem
esforços per a ajudar als més grans, perquè tinguin els serveis que es mereixen i perquè tinguin una vida digna i de qualitat. Aquesta és la
nostra prioritat.

La darrera i nombrosa manifestació clamant
que som una nació, expressada per milers de
catalans als carrers de Barcelona, on a més de
reivindicar que som una nació, es reclamava
que s'acceptés allò que el 90% del Parlament
havia aprovat, i que s'està demanant a la "catalana", és, a dir, sense violència terrorista i per
vies democràtiques. Al mateix temps que tot
això, es volia fer palesa la indignació del poble
català vers la campanya que el PP manté a tot
l'Estat recuperant l'insult, els vells tòpics i el
menyspreu a la llengua i cultura catalana, amb
un nivell que produeix que se'n queixin els
mateixos catalans castellano-parlants del nostre país per la injustícia i la falsedat que representa.
I és que des de l'Estat veuen bé l'augment de
competències per a Catalunya, però sense reconèixer el finançament necessari. Això és el que
s'ha pactat hores d'ara, entre d'altres rebaixes.
S'ha aconseguit l'augment de cessió en percentatges d'impostos, que en poc temps provocaran el que sempre ha passat els darrers 25
anys, que a la consolidació de les noves competències els recursos esdevenen insuficients
perquè no s'estableix un règim de finançament
adient a les necessitats reals.
Si no vigilem, a la Canonja, ens pots passar més
del mateix. En el procés en què ens trobem
immersos tots els canongins, que fa més de 40
anys que esperem, i que no és res més que la
recuperació de la municipalitat i la comissió
paritàriaTarragona-la Canonja, un finançament
ampli i suficient, podem passar a ser un poble
amb plenes competències, prestador de més
serveis, nous o traspassats de Tarragona, però
amb carències econòmiques perquè igual com
passa entre l'Estat i Catalunya, i entreTarragona
i la Canonja, els primers ja accepten un creixement de l'autogovern del Principat i del poble,
però això d'augmentar "la pela" en la mateixa
proporció ja costa més.
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Persones
empadronades a
la Canonja i
nascudes a
Villacarrillo
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Villacarrillo
Una ciutat amb
cultura i folclore
Villacarrillo és un municipi situat a
la part oriental de la comarca de
la Loma i las Villas a la província de
Jaén. Al terme, convergeixen dos
sectors orogràfics ben diferenciats: per un cantó, una zona de
pendents suaus i, per l’altra, la
serralada de las Villas, que forma
part del conjunt del parc natural de
Cazorla, Segura i las Villas.
Ambdós sectors orogràfics estan
separats pel riu Guadalquivir.
Una gran part de les terres del
municipi estan dedicades a la producció de l’olivera que ha creat al
seu voltant una important indústria.

Villacarrillo
Habitants: 11.300
Alcaldessa:
Mª Teresa Vega Valdivia
www.villacarrillo.com

Tot i l’existència d’importants vestigis d’assentaments ibers i
romans com el “Tesoro de Mogón”
o el mosaic romà de Teatino, es pot
considerar que Villacarrillo té el
seu origen en època musulmana
com a fortalesa defensiva de l’ara
veïna població d’Iznatoraf. Un cop
conquerida aquesta per Ferran III
el Sant, l’any 1226, s’inicià l’evolució d’aquest llogarret en vila.
L’any 1449, l’arquebisbe de Toledo
Alonso Carrillo, senyor de la vila, la
segregà d’Iznatoraf i li afegí el seu
cognom. Un any més tard, Joan II
de Castella li atorgà la categoria de

vila independent, privilegi confirmat
pels Reis Catòlics el 26 de gener
de 1498.
Durant els segles XVI, XVII i XVIII
es produí la consolidació i expansió
de la seva població, que es tradueix en el seu actual casc urbà
regular i amb grans casones.
Durant el segle XIX i començament
del XX, s’hi edificaren diferents edificis modernistes, reflex de la puixança de la població.
L’any 1877, el rei Alfons XII li atorgà el títol de ciutat.

JULIAN GARCIA MOYA
RAMON LOPEZ GOMEZ
MARIA EUGENIA LOPEZ ESCUDERO
ANTONIO FERNANDES GARCIA
ANA EXPOSITO MORENO
GREGORIA QUILES CARRASCO
MANUELA SANTIAGO MARTINEZ
JUAN JOSE CABEZAS SANTIAGO
MARIA MORA SAEZ
MAGDALENA ESPINOSA TERUEL
JUANA SANTAFOSTA MARTINEZ
ROQUE MUÑOZ MARTINEZ
BARTOLOME MUÑOS BUSTOS
ELVIRA BUSTOS ROMAN
ANA MARIA MUÑOZ BUSTOS
ANA MARTINEZ NAVARRETE
JOSE FILGUERAS DIAZ
DOLORES LOPEZ ESCUDERO
ANDRES MORA LOPEZ
RAMON CORONADO FUENTES
DOLORES RODRIGUEZ PEREZ
LAURA RUIZ RODRIGUEZ
ROSARIO LINARES DE LA CRUZ
INES MARTINEZ CORONADO
ANTONIA HIDALGO CARRILLO
JOAQUIN CAMACHO SANTIAGO
M SAMPEDRO JIMENEZ TUDELA
FRANCISCO MORALES CEPILLO
JUAN FELIX RUIZ
FRANCISCO FILGUERAS DIAZ
ANTONIA MOYA CRUZ
FUENSANTA FILGUERAS DIAZ
ANTONIA CARRILLO MARTINEZ
DOLORES MARTINEZ MUÑOZ
JOSE MARTINEZ MOLERO
CARMEN MARTINEZ SOTO
CRISTOBAL MARTINEZ CORONADO
ANA FILGUERAS DIAZ
ANGEL MUÑOZ MARTINEZ
CONCEPCION GOMEZ SANTIAGO
MANUELA GOMEZ TISCAR
CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ
ROSA MOLERO MARTINEZ
FRANCISCO MOLERO MARTINEZ
LEONOR TORTOSA MOYA
MERCEDES MOLERO MARTINEZ
PEDRO GARCIA LOPEZ
ANA FELIX RUIZ
MARIA SAEZ GARBIN
ANTONIO MARTINEZ FUENTES
AMBROSIO DE LA TORRE DIAZ
AMPARO MOYA CRUZ
RAMON MARTINEZ FUENTES
ANDRES GOMEZ BUSTOS
MIGUEL CORONADO MARTINEZ
MAGDALENA RUIZ GUIRADO
JOSE MARIA DOMINGUEZ MARTINEZ
MARIA JOSEFA RUIZ MORENO
JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ
JOSEFA GARCIA MOYA
CARMEN RUIZ MORENO
LUCIANA CORONADO FUENTES
ANA FELIX MOLERO
Mª JUANA FELIX MOLERO
LUCIA AURORA GUIRADO MEDINA
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ
LUCIANA MARTINEZ CORONADO
JUANA PINEL MARIN
ISABEL MARTINEZ GARCIA
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Agenda
Jornades de màgia • Activitats per a l’estiu • Lectura per a
adults• Senalló de contes • Cinema x 1€ • Activitats AMPA
IMPOSSIBLE !!!
Jornades de màgia a la
Canonja
Més informació a la contraportada d’aquest butlletí

Joventut
Tots els interessats a preparar
alguna activitat d’estiu poden passar pel castell de Masricart de
dilluns a divendres de 4 a 8 o els
divendres i dissabtes de 10 a 1 o
escriure a l’adreça electrònica
liemlaja@hotmail.com
Totes les tardes de 7 a 9 el Casal
Juvenil està a la disposició dels
joves per poder fer diferents activitats : futbolí, ping pong, projecció de pel.lícules, xerrades, jocs de
taula, internet, i el que surti de les
propostes dels propis joves

També podeu obtenir més informació sobre aquestes activitats a
jovecasal@hotmail.com

Lectura per adults
Les persones interessades a
participar en el grup de lectura
per a adults poden informar-se
a la biblioteca en l’horari habitual de dilluns a divendres de
16 a 20 hores i els divendres i
dissabtes de 10 a 13 hores

Senalló de contes
Biblioteca Pública del Castell
de Masricart
Dissabtes 1 d’abril, 6 de
maig, 3 de juny (cloenda
amb el contacontes professional Carles Alcoy)
A les 12 del migdia. Contes
per a nens i nenes explicats
pels lectors i lectores de la
biblioteca

Cinema x 1 €
Darrera sessió d’aquest cicle
“Los Dalton contra Lucky Luke”
Diumenge 9 d’abril a les 6 de la
tarda a l’Orfeó Canongí

AMPA CEIP la Canonja
8 d’abril
jornada intercomarcal de judo
al Poliesportiu amb la participació dels alumnes del CEIP la
Canonja
Activitats de setmana Santa
Setmana esportiva organitzada pel Consell Esportiu del
Tarragonès amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja i el Consell Comarcal
del Tarragonès. Dies 10, 11, 12 i
13 d’abril

M U N I C I PA L I TAT
L'Ajuntament, per tal que tots poguem manifestar i expressar suggeriments i idees en relació a la municipalitat de la Canonja, posa a la disposició de tots els interessats els següents mitjans:
1) L'adreça de correu electrònic:
municipalitat@canonja.altanet.org
2) Bústies de suggeriments Col·locades a la Casa Consistorial i al Castell de Masricart. En aquesta bústia tots
els interessats poden dipositar els vostres escrits, amb adreça o telèfon de contacte en el cas que desitgi
rebre informació puntual sobre la vostra proposta o suggeriment

Fes-ho saber

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
De les 9 a 2/4 de 10 de la nit
Desvetlla’t Jerusalem
Programa de temàtica religiosa
DIJOUS
De les 10 a 2/4 de 12 de la nit
Creuant la nit
Programa participatiu d’actualitat local i comarcal
DIVENDRES
De 5 a 6 de la tarda
La utopia
Musical
A partir de les 11 de la nit
Cançons pel record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del migdia
Música i veu
Musical
Els divendres a partir de
les 9 del vespre es repeteixen
els programes de la setmana
Els dissabtes i diumenges
a partir de l’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@canonja.altanet.org

Donant suport a
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