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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 10 a 13:30 hores.

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. 
Demaneur 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 12 i de 16 a 22 hores 

GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977548081

ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977546100 – 977541883
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
9 a 13 hores i dilluns de 16 a 20
Biblioteca: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, diven-
dres i dissabtes de 10 a 13 hores. La biblioteca romandrà
tancada el mes d’agost.

CASAL 
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 D'HIGIENE PODAL: divendres de 15 a 19 hores
Demaneu cita prèvia a Serveis Socials els dilluns, dimecres
i dijous de 10 a 13 hores
PERRUQUERIA: dimecres a la tarda de 15 a 18:30 hores i
divendres al matí de 9 a 12:30 hores

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Castell de Masricart
HORARI: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores
En vacances escolars l'horari és: de dilluns a divendres de
9 a 13 hores

LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT

liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT

L
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

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

LaCanonjaInforma 4.qxd  6/6/06  13:02  Página 2



LA
 C

A
N
O
N
JA

in
fo

rm
a

JUNY
2006

Opinió

a

a

Núm. 4  JUNY 2006
Butlletí Municipal

Alcalde:
Roc Muñoz Martínez

Direcció:
Mila Carreté Grogués

Redacció:
Ajuntament de la Canonja

Fotografia:
Ajuntament de la Canonja
Alberich Fotògrafs

Coordinació:
Felicià Cañellas Ros

Disseny i producció:
Iniciatives Mediterrànies de
Comunicació (IMC)

Edició
Ajuntament de la Canonja
Raval, 11 (la Canonja)
Tel: 977 54 34 89
ajcanonja@canonja.altanet.org

Tirada: 2500 exemplars

Distribució gratuïta. 
Prohibida la venda

PÀGINA

3

Editorial

Les negociacions per a recuperar la plena municipalitat de la Canonja
s’estan realitzant en el sí de la Comissió Paritària formada per
representants dels ajuntaments de la Canonja i de Tarragona.  Per part
canongina, les estratègies i les posicions negociadores es consensuen
abans a la Plataforma per la Municipalitat, la composició de la qual ja és
coneguda.

Els contactes es produeixen amb normalitat (segurament més lents del
que voldríem).  Actualment ja s’ha penetrat en el nucli més dur de la
qüestió, constituït per la delimitació territorial i els recursos econòmics,
termes que estem negociant i encara no hi ha una decisió presa.  Les
negociacions són força delicades perquè estem discutint una qüestió molt
sensible i d’una gran transcendència per al nostre futur com a comunitat.
Per tant, hem de tenir una visió clara i coherent i, per damunt de tot, hem
d’actuar amb prudència.

Prudència que també cal tenir present a l’hora d’informar a la població en
general.  Per aquest motiu, ens vam posar d’acord a tenir un únic
portaveu, que és l’alcalde de la Canonja i president de la Plataforma.

Quedi clar que qualsevol informació obtinguda de fonts diferents a la que
està expressament autoritzada, no serà fiable, ni serà contestada per la
Plataforma.  No entrarem en una dinàmica que, segons el nostre criteri,
podria dificultar greument el procés negociador.

Ens cal un clima de respecte i serenitat i, per això, hem de fugir de
determinades notícies, valoracions o comentaris.  Aquests temes no se
solucionen anant a veure a tal o qual representant de la Generalitat, si
prèviament no hi ha un acord ferm i total entre els dos ajuntaments.

La Plataforma per la Municipalitat no té cap afany d’opacitat –perquè
l’empresa és col·lectiva- però també té la ferma convicció que s’ha de guiar
per uns determinats criteris i estratègies per a arribar a bon port.

Roc Muñoz
Alcalde de la Canonja

Plena
municipalitat

LA CANONJAinforma

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Des de l’inici d’any el Patronat de Cultura del Castell
de Masricart ha programat diferents exposicions
al Centre Cultural:
Del 2 al 9 de març, l’Asociación Internacional
Mujeres en las Artes presenta l’exposició col·lec-
tiva de pintura Dona-Sentiments amb la pre-
sentació de la novel·la de Núria Gómez “Petons
de pluja” 

Entre el 17 i 25 de març el grup de recerca en
teràpies naturals i bioenergètiques de l’Escola
Universitària d’Infermeria de Tarragona portà al
Castell de Masricart la primera mostra itinerant
de teràpies naturals “caminar la vida” amb un ampli
ventall d’actes que incloïen fins i tot sessions de
reflexoteràpia. 

Josep Mª Albiol, el mes de maig presentà tot un
seguit d’elements antics elaborats amb tècniques
i material moderns que pretenien donar a conèi-
xer diferents cultures i civilitzacions eclipsades en
el seu moment per d’altres, així, presentà ele-
ments precolombins, de l’Iberia prerromana o de
Babilonia i Pèrsia.

Les exposicions del Patronat de
Cultura

Mentre prenem un cafè,
xerrem sobre...
Durant els mesos de març i abril s’han dut a terme a
la sala Antoni Borràs del CEIP La Canonja diferents
xerrades organitzades de manera conjunta per l’Ampa,
el propi centre i l’Ajuntament de la Canonja.
L’eix de les xerrades era una posada en comú al voltant
d’un cafè entre pares, mares i especialistes.
La pediatra Laura Gay i la infermera Tina Cardona diri-
giren el tema “Alimentació i obesitat en els nens i nenes”

El psicòleg de l’institut Collblanc, Joan Gracia, oferí
algunes idees sobre com es pot ajudar els fills amb
els deures.

Finalment, el 27 d’abril, l’educador social Xus Sesé posà
sobre la taula el tema de l’educació.
Amb una assistència mitjana d’una setantena de per-
sones, tots els organitzadors valoren positivament l’ex-
periència i van proposar la continuació d’aquest cicle.

La Biblioteca Pública ha donat per
acabat el cicle “Un senalló de con-
tes” del curs 2005/2006. Aquesta
activitat té com a objectiu la pro-
moció de la lectura dels usuaris més
petits a més de donar a conèixer la
Biblioteca i els serveis que aquesta
ofereix. Durant aquest curs han
estat nou les persones que han
col·laborat per tal de poder fer rea-

litat el projecte. Un projecte que es
va iniciar el 1997 i que aquest any
ha complert, per tant, vuit anys. Els
col·laboradors d’aquest curs i els
contes que han explicat han estat,
per ordre cronològic: El rei que no
podia dormir, Jose L. Sánchez; El
pastor i el llop, Salvador Vives;
Stelal luna, Joan Pons i Alba
Cañellas; Els tres porquets, Raquel

Asensio; El peix irisat, Glòria Virgili;
La nena que odiava els llibres, Àlex
Manzanares i Marina Buendia.
Contes d'Animals perillosos a càrrec
de Carles Alcoi ha estat l'últim con-
tacontes que ha passat per la biblio-
teca. Aquest contacontes profes-
sional ha tancat el cicle fins al nou
Senalló del curs 2006/2007.

D'altra banda, La Companyia La
Filoletera va explicar als més petits
la llegenda de Sant Jordi el dia 21
d'abril. Més d'un centenar de nens
es van apropar a la biblioteca i van
poder gaudir d'un conte teatralitzat
i complementar l'activitat pintant un
drac, fent un dibuix o fent una rosa
de paper. 

Vuit anys explicant contes

A iniciativa conjunta del CEIP la Canonja i la Regidoria
d'ensenyament el passat mes d'abril es féu, amb la
col·laboració de la brigada municipal, una plantada d'ar-
bres en la qual participaren els nens i nenes de l'esco-
la. La plantació consistí en oms, moreres i dos presse-
guers canongins. Cada aula va plantar el seu arbre i d’a-
questa manera els nens i nenes es responsabilitzen d’un
arbre en contret. En total, s’hi plantaren vint arbres.

Plantada arbres a l’escola

Durant el mes de maig diferents membres de
Protecció Civil de la Canonja han assistit al curs
de formació bàsica per a voluntaris que s’ha rea-
litzat a la sala d’actes del Centre d’Emergències
Nacionals de Catalunya a Tarragona.

Curs del Centre d’Emergències
de Catalunya

El passat dia 8 de maig, a la llar Municipal de Jubilats
i Pensionistes de la Canonja es va realitzar la inau-
guració dels espais Culturals. Tots els dilluns del mes
de maig es realitzen una sèrie d’activitats, de caràc-
ter lúdic, informatives, culturals i comunitàries. L’acte
de cloenda fou el dia 8 de juny.
El primer dia es va tractar l’espai anomenat “racons
de l’àvia” on el col·lectiu “60 i més...” va invitar a nens
i nenes de tercer i quart curs del CEIP La Canonja a
fer unes activitats a la plaça de Catalunya. Es van mun-
tar vuit “racons” dirigits per la gent gran. Els alum-
nes, dividits en petits grups, van anar passant pels
diferents espais amb manualitats i jocs que recor-
daven la infància de les àvies.
Per poder realitzar aquest acte va ser imprescindi-
ble la col·laboració de: Ascensión, Isabel, Carmen M.,
Paquita C., Fuensanta, Carmen C., Maria, Lola,
Paquita, Petra, Leonor, Catalina, Tere, Vicky, Raquel,
Marcelo i Toni. Gràcies a ells i elles.
La segona jornada d’espais culturals es realitzà el dia
9 de maig amb una exhibició de gimnàstica que mos-
trà la bona forma de la quarantena de participants.

Espais Culturals a la llar de Jubilats

Tal com s’anunciava en aquest butlletí els passats
dies 1 i 2 d’abril es realitzaren les primeres jorna-
des de “IMPOSSIBLE: Jornades de màgia a la
Canonja”
Amb aquestes jornades es pretén movilitzar canon-
gins i canongines durant tot un cap de setmana al
voltant de la màgia. El Patronat de Cultura ha estat
l’organitzador d’aquests actes que han comptat amb
la col·laboració de l’Orfeó Canongí, la Societat La
Nova Amistat i el CEIP La Canonja. L’organització tèc-
nica ha estat a càrrec de Batall –gestió cultural-.
Petits i gran pogueren gaudir de moltes d’actuacions
màgiques i variades, tan d’interior com d’exterior.
L’acte culminant es realitzà dissabte a la nit amb la
magnífica actuació del Mag Lari que desafià, fins i
tot, el futbol televisat.

Els canongins viuen un cap de
setmana de màgia

Inauguració de l'exposició sobre teràpies
naturals amb "el ball de la vida"
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El Patronat de Cultura del Castell de Masricart un any
més programa el “surt a la fresca” per tal d’oferir un
punt festiu de trobada a l’estiu sense marxar del nos-
tre poble.

Enguany, el “surt a la fresca” es proposa per als dis-
sabtes del mes de juliol. La programació s’ha pensat
amb criteris lúdics i culturals, per la qual cosa s’han
mantingut les sessions de cinema amb la projecció de
“La leyenda del Zorro” i “King-kong”.

Pel que fa a l’aspecte musical, s’han programat dos
actuacions que pretenen acostar a canongins i canon-
gines formacions de qualitat artística que no obliden
incloure en el seu espectacle el públic com element
participatiu.

TXALA, 15 de juliol:  ve avalat amb la seva participa-
ció a la fira d’espectacles d’arrel tradicional de
Manresa, Festes de Santa Tecla 2004 i la inaugura-
ció de la primera mostra de percussió de Valls. 

PEPET I MARIETA, 29 de juliol: és un artista de direc-
te amb una gran capacitat de narrar històries fent-ne

partícips als assistents que ha participat al Senglar
Rock, a l’acampada jove d’Arbùcies i guanyador l’any
2003 gràcies al reconeixement popular  del premi
Ajuntament de Vila-seca per la seva participació al fes-
tival de música al carrer.

Reserveu-vos els dissabtes de juliol, i sortiu a la fres-
ca.
a La Canonja, ÉS CLAR.

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Canonja inicia el
calendari d’estiu amb la Diada de Sant Joan, que com es habi-
tual es farà a la plaça de Catalunya.

La festa s’iniciarà amb l’arribada de la flama del Canigó portada
pels membres del Motor Club La Canonja i continuarà a les 11
de la nit amb la revetlla popular amenitzada per “Golden Trio”.

Per a aquelles persones que vulguin sopar a la plaça, l’Ajuntament
posarà a la seva disposició taules i cadires a partir de dos quarts
de 10 de la nit.

Festa a Masricart
El dissabte 5 d’agost la festa se centra a Masricart amb la mis-
sa a les 8 del vespre, seguida d’un aperitiu popular acompanyat
per un grup de graller i, al voltant de les 11 de la nit, sessió de
ball a la plaça del Castell a càrrec d’ALEX and GRUP.

L’Ajuntament de la Canonja té previst construir en ben aviat uns nous
vestidors per al camp de futbol de la Canonja. Es tracta d’un petit edi-
fici adjacent a l’actual per dotar l’equipament de nous vestidors, sales
de reunions i socials, a més de serveis i magatzems que necessiten.

El projecte, subvencionat en bona part per l’empresa BASF, preveu
també l’extensió de les graderies del camp de futbol i de la platafor-
ma de darrere de les grades, a més de la construcció d’una rampa
adaptada a minusvàlids.

El nou edifici dels vestidors s’ubicarà sobre una plataforma de nova
construcció, a continuació de l’edifici de vestidors existent. Aquest
esquema constructiu es tradueix en una concepció molt senzilla i eco-
nòmica de l’edifici, desenvolupat només en una planta, composada
per una sèrie de peces de les mateixes dimensions determinades per
l’estructura que permetrà, en alguns casos, que es puguin utilitzar
com a peces senceres per a acollir només un ús o subdividir-les segons
les necessitats dels diferents usos.

El passat 7 de maig tingué lloc a l’Orfeó
Canongí una vetlla musical organitzada pel
Patronat de Cultura del Castell de
Masricart que comptà amb la col·labo-
ració dels conservatoris de música de
Reus, Tarragona i Vila-seca.
Tots tres conservatoris fa anys que
col·laboren en aquestes sessions musi-
cals que es porten a terme a la nostra
localitat. Les persones assistents pogue-
ren gaudir d’un variat repertori musical
gràcies a la bona disposició d’estudiants
i professorat.

La música dels
conservatoris omple
l’Orfeó Canongí

Els dissabtes de juliol, “Surt a la Fresca”

Amb la revetlla de Sant Joan comencen les festes d’estiu

L’Ajuntament de la Canonja ha adquirit
a l’empresa Autoxandri Sau un vehicle
model Renault Modus. Amb aquesta
compra l’Ajuntament de la Canonja dis-
posarà d’un vehicle propi ja que fins ara
les gestions de l’Ajuntament a les
diverses administracions de Tarragona
es feien amb els vehicles particulars
dels funcionaris.

Nous vestidors i més reformes pel camp de fútbol
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Cal felicitar-nos tots plegats, Ajuntament de
la Canonja, AMPA del CEIP La Canonja i veïns
en general per haver aconseguit aquesta fita
tan important.  Tots junts, amb ajuts com el
del Sr. Francesc Roig i Queralt, ho hem acon-
seguit.

Ha estat un camí ple d’entrebancs que s’han
anat salvant a força de lluitar amb fermesa,
inicialment per part de l’anterior alcalde, Sr.
Josep Canadell i Veciana, que va aconseguir
que s’aprovés la construcció d’un nou insti-
tut i, també, que transitòriament, els alumnes
de la Canonja poguessin cursar els estudis de
l’ESO a les aules del CEIP com així ha estat
gràcies al suport de tot el professorat de pri-
mària.

En aquest punt, cal esmentar un nou agraï-
ment a tot el professorat i equip directiu de
l’IES Bonavista, que van copsar les inquie-
tuds de canongins i canongines i superaren
tots els entrebancs que podia ocasionar tre-
ballar amb aules externes a les dependències
originals, entenent que els beneficiaris de tot
aquest esforç comú no havien de ser única-
ment els estudiants de la Canonja, sinó tota
la comunitat educativa que estava al voltant
de l’institut de Bonavista.

Per part de l’actual alcalde, Sr. Roc Muñoz
Martínez, s’ha treballat de valent en els pro-
jectes urbanístics, requalificació dels
terrenys, unitats d’actuació, reparcel·lació,
cessió de terrenys i, en definitiva, tot el neces-

sari per a què les paraules s’hagin convertit
en un fet: JA TENIM L’INSTITUT. 

Un institut on els nostres joves poden cursar
estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
de Grau Mitjà, amb la següent oferta forma-
tiva:

ESO  Ensenyament Secundari Obligatori

• Desenvolupament de noves tecnologies
• Intercanvi de llengües estrangeres
• Activitats esportives extraescolars
• Estudi assistit

BATXILLERAT

• Humanitats
• Ciències Socials
• Ciències de la Salut
• Tecnològic

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

• Equips i instal·lacions electrotècniques 2000
hores (dos cursos acadèmics)

JUNY
2006

L’entrada d’alumnes se situa al vial quCanonja i Bonavista

Les classes s’han iniciat a meitat del curs. El

fessorat tingué cura del trasllat.

La sala de calderes compta amb les
res de seguretat. La climatització es
temperatura exterior

Un cop finalitzades les obres, l’Alcalde de
la Canonja visità l’institut conjuntament a
la Regidora d’ensenyament i la inspectora
d’educació. Convidaren a la visita al Sr.
Josep Canadell, antic alcalde.

Units s’ha aconseguit la fita que demanaven aquell 19 de maig de 1995

El nou IES Collb

Mila Carreté i Grogués
Regidora d'ensenyament

El dia 17 de juny jornada de portes obertes - matí de 10 a 12 h
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Actualitat

Cada departament disposa d’un espai propi que inclou

nou mobiliari.
al vial que hi ha entre la

el curs. El mateix pro-

Les zones d’esbarjo de l’institut s’obren cap a la Canonja:

sota el porxo, la sala polivalent.

Un dels laboratoris dels quals disposa l’institut Collblanc. A

més dels laboratoris, hi ha aules específiques per a música,

tecnologia informàtica i plàstica. La sala polivalent, dedicada a gimnàs en horari lectiu, téaccès directe des de l’exterior de l’institut.

a amb les més avançades mesu-
tització es regula d’acord amb la

La cafeteria, que enguany encara no s’utilitzarà és un dels
espais més lluminosos de l’Institut Collbanc

ollblanc CRONOLOGIA
Any 1991 Escrit del Conseller d’Ensenyament Josep Laporte manifes-

tant que el Mapa escolar de Catalunya proposaria la cons-
trucció d’un IES a la Canonja.

Any 1993 Primers contactes amb el  nou Conseller d’Ensenyament, Sr.
Pujals.

Any 1995 S’elabora el Mapa escolar de Catalunya i no es preveu cap
Institut a la Canonja. Els alumnes de la Canonja haurien d’a-
nar a la Laboral. Entrevista amb el Conseller Pujals.
Manifestació multitudinària a la Canonja amb el lema SÍ,
SECUNDÀRIA A LA CANONJA. Per part de l’Ajuntament de la
Canonja es proposen els terrenys al costat del camp de fut-
bol com a millor opció per a fer un IES per a la Canonja i
Bonavista.

Any 1996 Nova manifestació pels carrers del poble. Manifestació de
l’APA davant el Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat, en
la seva visita a Tarragona. Continuen les gestions en diferents
àmbits per aconseguir els terrenys al costat del camp de fut-
bol per a fer l’institut.
Es confirma que es construirà un nou institut al lloc proposat
per l’Ajuntament de la Canonja. Es publica al DOGC de 29-10-
96 l’aprovació de la seva construcció.
S’aconsegueix que transitòriament els alumnes de la Canonja
cursin la ESO al CEIP La Canonja, amb un aulari depenent de
l’IES Bonavista. Comencen al curs 1996/97.

Any 1997 Aprovació inicial del projecte de modificació puntual dels
terrenys de les unitats d’actuació que inclouen la zona d’equi-
paments per construir l’institut.

Any 1999 Cessió de terrenys, etc. Aixecament topogràfic dels terrenys.
Any 2002 Es publica al DOGC la licitació del contracte de redacció del

projecte bàsic i d’execució i direcció de les obres de l’IES La
Canonja-Bonavista.

Any 2003 Llicència municipal per a la construcció del nou institut.
Any 2004 S’inicien les obres de construcció de l’IES La Canonja-

Bonavista el dia 18 d’octubre.
Any 2006 El dia 24 d’abril, comencen les classes al nou IES Collblanc,

nom que al seu dia va proposar l’Ajuntament de la Canonja i
que va ser aprovat pel Consell Escolar del Centre.  
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OBERTURA DE LES INSTAL·LACIONS DEL 10 DE JUNY AL 10 DE SETEMBRE

Horari:   12:00 a 20:00 dies laborables
10:00 a 20:00 dissabte, diumenge i festius

Horari nocturn del 15 de juliol al 12 d’agost 
Tots els dissabtes de 22:00 h a 1:00 h de la matinada 

Cursets de natació per a infants i joves
De l’1 de juliol al 31 de juliol de 11:00 h a 12:00 h
De l’1 de agost al 30 de agost de 11:00 h a 12:00 h 
De dilluns a divendres
Grups de nens i nenes de 4 a 6 anys 

7 a 12 anys 
13 a 17 anys 

Curset de natació per a adults 
De l’1 de juliol al 31 de juliol de 20:00 h a 21:00 h 
De l’1 de agost al 30 de agost de 20:00 h a 21:00 h
Dilluns, dimecres i divendres 

Homes i dones sense límit d’edat. Mínim de 10 persones
El preu dels cursets de natació serà de: 32,60 € per als socis de la pisci-
na i 54,40 € per als no socis de la piscina
Cursets d’aquagym

Del 20 de juny al 13 de juliol de 20:00 h a 21:00 h
Del 18 de juliol al 10 de agost de 20:00 h a 21:00 h 
Dimarts i Dijous

Homes i dones sense límit d’edat. Places limitades
L’activitat d’aquagym tindrà un cost de: 23 € tant per als socis de piscina
com no socis
Tots el cursos o activitats aquàtiques han de presentar un mínim de ins-
cripcions per a poder-se realitzar

En bloc
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Prohibit fumar en qualsevol lloc del recinte que no sigui la terrassa.
Tothom qui desitgi menjar haurà d’adreçar-se a la terrassa respectant
les seves normes.
Prohibit totalment banyar-se amb roba que no sigui pròpia de piscina.
Prohibit córrer, fer figueretes en tirar-se a l’aigua i empènyer els com-
panys.
Prohibit sortir del recinte mullat, sense sabates o amb indumentària de
bany.
Els nens que hagin de portar flotadors o similars hauran de adreçar-se
a les piscines petites.
Tots els menors que no portin banyador, hauran de banyar-se a la pisci-
na petita.
No es pot introduir al recinte cap objecte com ara pilotes, joguines d’ai-
gua, para-sols, flotadors, cadires de platja, etc...
No es permet l’entrada als nens i nenes menors de 13 anys que no vagin
acompanyats d’un adult.
Qui accedeixi a les instal·lacions haurà d’adaptar-se a aquestes indica-
cions i respectar les més elementals normes de seguretat i higiene o,
pel contrari, serà expulsat sense previ avís.

Entrada lliure per dia de menor de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 € 
Entrada lliure per dia de major de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . . . .2,60 € 
Entrada dissabte horari nocturn, també per a abonats de temporada  . . .1,50 € 
Abonament 10 usos de menors de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . .11,40 € 
Abonament 20 usos de menors de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . .15,70 € 
Abonament 30 usos de menors de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . 20,00 € 
Abonament 10 usos de majors de 14 anys   . . . . . . . . . . . . . .15,70 € 
Abonament 20 usos de majors de 14 anys   . . . . . . . . . . . . . .25,00 € 
Abonament 30 usos de majors de 14 anys   . . . . . . . . . . . . . .29,00 € 
Abonament temporada indiv. - de 14 anys  . . . . . . . . . . . . . . . 48,50 € 
Abonament temporada indiv. +de 14 anys   . . . . . . . . . . . . . . .58,20 € 
Abonament temporada familiar cònjuges . . . . . . . . . . . . . . . . .77,70 € 
Abonament temporada familiar cònjuges més 1 fill menor de 16 anys . .87,50 € 
Abonament temporada familiar cònjuges més 2 fills o més 
menor de 16 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,00 € 
Gratuït per a abonats al poliesportiu per un període mínim de 6 mesos ante-
riors a la temporada d`estiu
La quota d’entrada del dissabte en horari nocturn és única, sense excep-
cions.
Els menors de 4 anys que vagin acompanyats tindran entrada gratuïta.
Als acompanyants se’ls aplicará la tarifa que els correspongui.
A les persones que estiguin en possessió del carnet de jubilat o pensio-
nista se’ls aplicarà la tarifa vigent als menors de 14 anys, amb un des-
compte del 30% sobre la tarifa, si són residents a la població.
Les persones amb discapacitat física estaran exemptes de pagament i al
seu acompanyant se li aplicarà la tarifa vigent als majors de 14 anys, si
és resident a la població.
No es permet l’entrada als nens i nenes menors de 13 anys que no vagin
acompanyats d’un adult

TARIFES

NORMES

HORARI I CURSETS

A l’estiu, piscina

(Entre 8 i 11 participants)
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Portaveus municipals

En els darrers temps estem essent testimonis de
grans canvis en la vida de les persones, la socie-
tat que ens envolta està en continu moviment, la
certesa d’ahir, avui es torna incertesa, on abans hi
havia  uns valors, ara hi trobem diferents visions,
individualisme i retrocés de referents socials com
la família i l’educació. Tot això influeix d’una mane-
ra significativa en la seguretat ciutadana – dret
fonamental de la persona, sentir-se segur i estar
segur són condicions bàsiques per viure en socie-
tat -, ja que es transforma en inseguretat ciutada-
na. Doncs bé, aquesta inseguretat ciutadana està
esdevenint el principal motiu de preocupació a la
societat d’avui en dia. En els darrers temps, estem
assistint a un augment alarmant dels delictes que
atempten contra la seguretat de les persones. La
província de Tarragona n’és  un clar exemple i el
poble de la Canonja tampoc en queda al marge.
Delictes com els robatoris a persones i a domici-
lis i atracaments a botigues i establiments comer-
cials a qualsevol hora del dia generen un grau
molt elevat de crispació i alarma social entre la ciu-
tadania que s’ho mira impotent.
El primer que cal fer és identificar les causes que
generen la inseguretat; falta de valors, poc sentit
de comunitat, existència d’immigració fora de la
legalitat, desprotecció social, precarietat laboral,
descordinació i falta de recursos dels cossos de
seguretat, sensació d’impunitat davant el delicte
- reforma del codi penal -. Com es pot veure, la
inseguretat ciutadana és un fenomen complex en
el qual actuen al mateix temps factors personals
i socials, per tant, estem davant un problema que
requereix mà ferma, que requereix polítiques d’ac-
tuació adequades i que requereix un alt grau de
treball dels nostres governants estatals els quals
tenen el deure i l’obligació d’intentar trobar solu-
cions i aplicar mesures  a un conflicte que s’està
escapant de les mans. Evidentment, els resultats
es veuran a llarg termini ja que tot aquest conflicte
forma part d’un engranatge prou complicat.
Mentrestant, a la Canonja el que sí que em d’exi-
gir a l’equip de govern és que es prengui serio-
sament aquest problema, en primer lloc, comen-
çant amb la prevenció i persecució de totes i
cadascuna de les accions incíviques i actes de
vandalisme que es produeixen constantment –
vehicles mal estacionats, pintades a les façanes,
mobiliari urbà fet malbé ..... – i que ara com ara
gaudeixen d’impunitat. En segon lloc, l’equip de
govern també ha de realitzar les gestions neces-
sàries als organismes competents per  intentar
incrementar la dotació d’efectius policials al poble. 
Només així es començarà a posar fre a aquest
greu problema social que ens afecta a tots i que
ara com ara no sembla trobar  les línies d’actua-
ció més adients pera  plantar-li cara.

No utilitzaré aquest espai que se’m dóna, públic i
pagat per tots vosaltres, per atacar i defensar-me
de qüestions personals, com es va fer al número
anterior, per uns comentaris, uns rumors que per
poc creïbles no mereixen que es malbarati un espai
d’informació ciutadana.
Sí que paga la pena parlar, des de la nostra modes-
ta visió, dels esdeveniments recents, que ha ocu-
pat, ocupa i ocuparà fins el 18 de juny, bona part
de la nostra vida política, l’Estatut i ERC, focus de
notícies, de punts de vista, d’elogis i retrets.
ERC ha modificat la seva posició vers el vot de
l’Estatut, canvi que ha comportat que el President
Maragall hagi fet fora del govern els consellers
d’ERC, i aquest ha respost retirant tots els càrrecs
de la Generalitat vinculats al partit. I per què es pro-
dueix aquest fet? En un primer moment, després
del pacte Zapatero-Mas (que hàbil ha estat el
President de l’Estat en cridar els que més fàcilment
es podien vendre per una foto, per un protagonis-
me, i trencar així les pesades negociacions amb
membres del tripartit, per cert, sense la presència
al capdavant, com hauria estat desitjable, del pre-
sident de la Generalitat), ERC pensava, errònia-
ment, que bona part de les reivindicacions plante-
jades es podrien negociar posteriorment (ports,
aeroports, agència tributària, concepte de nació,
competències municipals, representació europea,
etc...), però prompte veu que aquell pacte és total-
ment tancat i invariable, més aviat encara seria lli-
mat i rebaixat com faria un fuster amb una fusta,
segons paraules del Sr. Guerra.
La direcció d’Esquerra, en la seva voluntat de no
esguerrar més el tema, opta bàsicament per la fór-
mula del vot nul, però les bases del partit, en diver-
ses assemblees arreu del país (per cert, quin partit
ha convocat  reunions per conèixer les opinions
dels seus militants?. Cap, excepte ERC), opten, de
manera força unànime decantant-se pel vot nega-
tiu, i el comitè executiu d’ERC atenent allò que
diuen els seus votants, i assumint les conseqüèn-
cies, deriva cap al NO
La resta, per ser més recent, és prou conegut. El
President Maragall, escoltant les directrius de
Madrid i els poders econòmics, exclou els mem-
bres d’ERC del govern. Això provocarà en uns
mesos unes noves eleccions autonòmiques, ara un
govern provisional, amb nomenament de perso-
natges de segona fila política per ser nous conse-
llers, ja que els membres importants del PSC no
han volgut participar d’aquest projecte, deixant sol
i sense possibilitat de renovació en el seu càrrec
eeeeeel president Maragall. Lògicament, després
de tot aquest enrenou, CiU s’hi frega les mans, tot
esperant tornar al poder. Mentrestant, si guanya el
SI tindrem un Estatut retocat en un 66% de l’arti-
culat que va sorgir del Parlament català, amb un
recorregut de pocs anys, com reconeixen persones
enteses, entre elles l’Expresident Jordi Pujol.

L’Ajuntament de la Canonja va aprovar el
passat dia 30 de març de 2006, amb els vots
a favor del PSC i ERC i l’abstenció de CIU,
la suspensió de llicències d’obres en el nucli
antic de la Canonja i de Masricart. Això no
significa que es paralitzi totalmente l’acti-
vitat constructora o de reformes en aques-
tes zones, sinó que es podran fer obres
quan els projectes s’adeqüin allò que
l’Ajuntament de la Canonja té previst per a
aquests llocs concrets.
El planejament urbanístic vigent aplicable
a l’àmbit territorial de l’EMD de la Canonja
és el Pla d’ordenació urbana de Tarragona,
a més del Text refós de les normes urba-
nístiques del planejament general del
municipi de Tarragona. A causa de la situa-
ció especial de la nostra població, és
l’Ajuntament de Tarragona qui ha de ratifi-
car i aprovar la suspensió de llicències.
Esperem que quan aquest escrit vegi la
llum l’aprovació sigui ja un fet.
L’Urbanisme forma part del patrimoni dels
pobles, de la mateixa manera que ho con-
formen altres valors més intangibles, com
la seva situació, història, etc.  El respecte als
seus nuclis antics, dipositaris de les essen-
cies dels pobles és un dels tresors més
importants.  En el cas de la Canonja no
podem dir que tinguem una situació espe-
cialment brillant, ja que hem patit molts
anys d’abandó per part de l’administració,
amb manca absoluta d’una normativa
específica.  La nostra obligació, ara, és pre-
servar, en la mesura de les nostres possi-
bilitats, aquest patrimoni únic que ens iden-
tifica.
És sota aquestes premises que s’enfoca la
suspensió de llicències en el nucli antic de
la Canonja i de Masricart.  Hem d’evitar
alguna de les malifetes  urbanístiques que
s’han produït i altres que, malauradament,
estan a punt de produir-se.
A les futures generacions de canongins i
canongines, tenim l’obligació de transme-
tre’ls alguns signes d’identitat que ens iden-
tifiquin i distingeixin d’altres i la preserva-
ció del nostre patrimoni urbanístic és fona-
mental.  
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Francesc
Fortuny 

Mila
Carreté

Marcel 
Nolla 

Seguretat o inseguretat ciutadana ? Esquerra Republicana i l'EstatutPreservem el nucli antic
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La localitat d’Híjar restà sota domini musulmà durant
un llarg període de la seva història, fins la recon-
questa per part dels cristians sota el regnat de Ramon
Berenguer IV i Jaume I. Aquest últim la concedí com
a senyoriu al seu fill Pere Fernández d’Ixar. La casa
noble establerta des de llavors va aconseguir un
extens patrimoni gràcies als seus continus entronca-
ments amb la noblesa, i va permetre l’acumulació de
gran nombre de títols nobiliaris reflexats en la socie-
tat urbana de la localitat i, evidentment, en les seves
edificacions.

La població activa es dedica sobretot al sector primari
i fonamentalment al cereal de secà i l’horta. Tot i així,
té un sector serveis important de caràcter adminis-
tratiu, ja que és un dels nuclis més importants de la
comarca. En el terme d’Híjar hi ha diversos jaciments
arqueològics datats en l’època ibera i romana.
Destaquen la Valencianica, els Palomaricos, Val de
Nuria i las Camarillas.

El seu nucli urbà permet gaudir d’agradables passe-
jades entre edificacions senyorials, com la del baró
d’Ara, a l’interior de les quals es poden contemplar
exemples de les múltiples capelles que posseïen els
seus residents

D’entre els edificis religiosos cal destacar les esglé-
sies de Sant Antoni, Sant Francesc i la del Calvari. La
més important és l’església parroquial de Santa María
la Mayor, amb una torre de pedra vermella d’estil
gòtic-mudèjar, datada del segle XIV.

Per últim cal citar, per la seva antiguitat, la capella de
la Virgen de los Arcos, possiblement d’època anterior
a la Reconquesta. Els municipis com Híjar permeten
al visitant adonar-se del sentir popular dels seus habi-
tants, sobretot en èpoques molt determinades de
l’any com la Setmana Santa. Una de les tradicions de
què es pot gaudir en aquestes dates i molt arrelada
a la població és la Ruta del Tambor y del Bombo, on
els instruments es converteixen en els protagonistes
del sentir religiós. Moltes confraries omplen l’atmos-
fera dels carrers d’Híjar amb el so dels tambors i els
passos de la processó.

Híjar constitueix una de les entrades a l’interessant
comarca del Baix Aragó, amb una rica tradició cultu-
ral, a més de diversos enclavaments naturals de gran
bellesa com són la llera del riu Martín, amb els seus
estrets i les zones endorreiques d’Alcañiz.
El barri jueu es conserva molt bé en un raval que es
tanca sobre la plaça de Sant Antón, on hi ha situada
la sinagoga de final de l’edat mitjana, avui convertida
en ermita.

El barri morisc va des de la carretera vella fins al barri
de San Blas, i s’extén sobre una petita vall amb la mes-
quita, ara església de la Magdalena. En aquesta part
del recorregut s’aprecien edificis civils com ara la
casa de la Justícia a la mateixa plaça de San Blas.

L’altra cultura és la cristiana que té amb l’església
parroquial de Santa María la Mayor, una de les obres
mestres de l’art mudèjar de la província. 

Híjar és una població feta
urbanísticament de manera

esglaonada en un turó.
L’església parroquial de

Santa Maria i el castell en
runes se situen a la part

alta de la població. Els
carrers són decorats amb
arcs i balconades de ferro.

També hi ha una ermita
d’estil gòtic dedicada a

Sant Antoni. A l’altra banda
del riu s’aixeca el convent

del Carme. Aquesta localitt
està inclosa a la “Ruta del

Tambor i del Bombo del
Bajo Aragón”.

A més de la tradicional
Setmana Santa, són famo-
ses les seves festes patro-
nals en honor a la Mare de

Déu del Carme i Mare de
Déu dels Arcs, del 19 al 23

d’agost. D’entre tots els
actes sobresurten les pro-
cessons del pa beneit i el

“Rosario de Cristal (los
farolicos)”

Vaig venir de...
Persones
empadronades a
la Canonja i
nascudes a
Híjar
TERESA FERRER LAHOZ

Híjar
Habitants: 1.912
Alcalde: 
Luis Carlos Marquesan
www.hijar.com 

Passejar per 
Híjar és fer-ho 
per tres cultures

Híjar 
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Donant suport a LA CANONJAinforma

Jornada de portes obertes
a l’IES Collblanc
Matí de 10 a 12 h
Sopar fi de curs organitzat
per L'AMPA del CEIP la
Canonja. Al CEIP la Canonja

Entrega d’orles IES
Collblanc, 19 h

Revetlla de Sant Joan
11 de la nit.
Revetlla popular a la plaça de
Catalunya amb “Golden trio”

Festa fi de curs de la Llar
d’Infants

Exhibició fi de curs de l’es-
cola de dansa Evani’s al CEIP
la Canonja

Cinema
“La Leyenda del Zorro”
A 2/4 d’11 de la nit
al carrer Escultor Figueras

Música
Coneix les txalapartes amb
“Txala”

A 2/4 d’11 de la nit 
a la plaça del Castell

Cinema
“King Kong”
A 2/4 d’11 de la nit al carrer
Ravaleta

Cançó i humor des de les
Terres de l’Ebre. Pepet i
Marieta
A 2/4 d’11 de la nit a la plaça
del Castell

Festa a Masricart
Gralles, aperitiu i ball amb 
“Alex and Grup”

Agost, 5

Juliol, 29

Juliol, 22

Juliol, 15

Juliol, 8

Juliol, 2

Juliol, 1

Juny, 23

Juny, 22

Juny, 17

PROGRAMACIÓ 
DILLUNS
de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del ves-
pre
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 reli-
giosa
DIJOUS
De les 10 a 2/4 de 12 de la nit
Creuant la nit
Programa participatiu d’ac-
tualitat local i comarcal
DIVENDRES
De 5 a 6 de la tarda
La utopia
Musical
A partir de les 11 de la nit
Cançons per al record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del mig-
dia
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

AC T I V I TAT S  
D ' A N I M AC I Ó  
S O C I O - C U LT U R A L

CORAL els dijous de 18:30 a 20:30 hores
BALL els dissabtes de 17 a 19 hores, preu

entrada: 2 €
TEATRE els dimarts de 16 a 18 hores
TÈCNIQUES D'ARTESANIA els dilluns i

dimecres de 16 a 18 hores
INTRODUCCIÓ A NOVES TECNOLOGIES

els dilluns i dijous de 16 a 17 hores
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT els

dimarts i dijous al matí de 10:30 a 12:30
hores(en dos grups)

C O L . L E C T I U  
D E  D O N E S

IOGA els dilluns de 11 a 12 hores i el diven-
dres de 9:20 a 10:30

GIMNÀSTICA els dimarts i dijous al matí de 8
a 9 hores i de 9:15 a 10:15 hores

PUNT DE CREU els divendres de 16 a 18
hores

PUNTA DE COIXÍ els dijous de 15:30 a 17:30
hores

MANUALITATS els divendres al matí de 9:30
a 11:30

AIKIDO els dissabtes de 17 a 19 hores

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 Fes-ho saber

Revetlla de Sant Joan  • Festes de fi de curs • Cinema a la
fresca • Música a la fresca • Festa a Masricart

Per a més informació segon i tercer dimecres de cada mes de 10 a 12 del matí al Centre Cívic
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TXALA

SURT A LA FRESCA
Dissabte 8 de juliol

Carrer Escultor Figueras
Cinema
“La leyenda del zorro”

Dissabte 15 de juliol
Plaça del Castell
“TXALA”
Un espectacle increïble amb la percussió com a princi-
pal protagonista. TXALA representa l'obertura de
mires, inquietud i atreviment dels seus membres que,
transgredint tabús i prejudicis, fusionen d'una manera
natural i desenfadada la cultura tradicional catalana i
la basca. Per altra banda, els móns de la música tradi-
cional i moderna s'agafen de la mà creant un especta-
cle no només sonor, sinó també visual, on la multicul-
turalitat és protagonista i la paraula fusió es dimen-
siona fins a tota la seva significació.
Servei de bar

Dissabte 22 de juliol
Carrer Ravaleta
Cinema
“King Kong”

Dissabte 29 de juliol
Plaça del Castell
PEPET I MARIETA
Pop rock reivindicatiu i humorístic de les Terres de
l’Ebre. Pepet i Marieta s’han convertit en una banda
contundent i trallera que “l’arma ben grossa” allà on
es presenten amb la seva música i els seus gags.
Actualment, la banda consta de veus, guitarra acústi-
ca, guitarra elèctrica, acordió, percussions, baix,
bateria i una secció de vents composada per un saxo i
un trombonista 
Servei de bar

Tots els actes començaran a les 22.30 hores i són gratuïts

ORGANITZA:

PATRONAT DE CULTURA 
DEL CASTELL DE MASRICART

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

Pepet i Marieta
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