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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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Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona. Telf. 977549480
Línia 3: la Canonja – Torreforta – La platja Rabassada
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

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
OFICINES
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Serveis d’administració i
atenció al públic de l’Ajuntament de la
Canonja
TELÈFON: 977543489
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de
dilluns a divendres de 9 a 13 hores i
dissabtes de 9:30 a 13:30 hores.
URBANISME
ADREÇA: Raval, 6
SERVEIS: Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977552283
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
Arquitecte municipal: dijous de 9 a 13
hores
SERVEIS SOCIALS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977546100
HORARI CITA PRÈVIA: dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 hores
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns i dimecres de 9:30 a 13 hores
Servei de Dinamització laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11
hores.
Demaneu cita a Serveis Socials: dilluns,
dimecres i dijous de 10 a 13 hores i/o
truqueu al telèfon 660 41 64 19
Aquest servei romandrà tancat el mes
d'agost
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal

TELÈFON: 977547885
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i
de 16 a 21 hores, agost tancat.
PISCINES
HORARI:
CURSOS DE NATACIÓ: de dilluns a
divendres d'11 a 12 hores.
PISCINES: de dilluns a divendres de 12
a 20 hores, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 hores.
Instal·lacions obertes del 10 de juny fins
al 10 de setembre.
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 15:30 a 21:30 hores.
RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON 977545282 i 977529406
CENTRE CULTURAL CASTELL DE
MASRICART
ADREÇA: Plaça del Castell, 1
SERVEIS: Patronat de Cultura del
Castell de Masricart. Àrea de Cultura i
relacions ciutadanes de l’Ajuntament de
la Canonja. Biblioteca
TELÈFON: 977545308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa : de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
En vacances escolars, l'horari de la
Biblioteca es: de dilluns a divendres de
9 a 13 hores i dilluns de 16 a 20 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
Durant els mesos de juliol i agost es fan
activitats d'estiu per a nens i nenes de
3 a 14 anys.
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: romandrà
tancat el mes d'agost.
A partir de setembre només visitarà el
segon i quart divendres de cada mes.
Demaneu cita prèvia a Serveis Socials
els dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13
hores
PERRUQUERIA: divendres al matí de
8:30 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
El Punt d'Informació Juvenil romandrà tancat el mes d'agost.
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

LA FOTO
HISTÒRICA
Adela Llop va pintar el castell de Masricart
en el temps en què era usat com a habitatge. Tot i que la façana del castell no ha sofert
gaires canvis, l’interior es va recuperar com
a espai cultural l’any 1992. Està trevist que
l’any 2007, en una nova fase de remodelació
pugui tenir nous accessos que permitin a les
persones amb mobilitat reduïda gaudir d’aquestes instal·lacions culturals.
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El dia 27 de juny de 2006 va morir la Sra.
Marta Mata i Garriga, la mestra dels
mestres, fundadora de l'Escola de Mestres
Rosa Sensat i una de les promotores de la
renovació pedagògica de l'escola de
Catalunya. Entre les nombroses distincions
que havia rebut destaquen la medalla Alfons
X el Savi, la Medalla d'Or de Barcelona al
mèrit científic i la Creu de Sant Jordi el
1997. Des de l'any 1999 era doctora honoris
causa per la UAB. A títol pòstum ha estat condecorada amb la Gran
Creu de l'Ordre de Carles III.
La Sra. Mata ens va visitar l’estiu de 2002. Va ser la pregonera de la
nostra Festa Major i va elogiar les instal·lacions del Castell de
Masricart com a centre cultural, fent vots perquè tots plegats
avancéssim en la construcció d’aquest poble i del seu model de vida.
Ara les instal·lacions del Castell de Masricart rebran una subvenció de
30.000 Euros, dins el programa d’inversions en equipaments culturals
convocat per la Direcció General de Cooperació Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per les obres
incloses al projecte “ampliació del Centre Cultural Castell de
Masricart” .
L’edifici del Castell de Masricart fou restaurat i rehabilitat a principi
dels anys 90. L’actuació que ara se subvenciona comprèn, en aquesta
primera fase, la construcció d’un cos annex, on se situarà
principalment un nucli d’accessos, amb escala i ascensor, que permetrà
l’ús de l’edifici per a persones amb mobilitat reduïda. També inclou el
projecte la façana de ponent, la qual fa centenars d’anys es va edificar
amb la intenció de fer una ampliació que mai es va fer, deixant la
façana sense cap cos edificat al darrera.
La Corporació Municipal, en tractar-se d’un edifici emblemàtic, molt
present en la memòria històrica i col·lectiva de la població, cerca la
conservació de l’edificació i dels seus valors amb la perpetuació del seu
ús com a edifici viu i actual.
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Ha estat notícia

El poliesportiu de la Canonja
acull un míting del PSC
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El passat dia 10 de juny el poliesportiu canongí acollí un miting del
partit socialista de Catalunya que
comptà amb la intervenció del
President del Govern, Sr. José Luis
Rodriguez Zapatero, el President
de la Generalitat, Hble. Senyor,
Pasqual Maragall i Mira i el minis-
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tre d’indéstria, Sr. José Montilla.
L’alcalde de la Canonja també intervingué pronunciant-se novament,
aquest cop davant dels responsables polítics de l’Estat i la
Generalitat, sobre el tema de la
recuperació de la municipalitat perduda l’any 1964. .

El pavelló canongí passà positivament aquesta prova de foc que
significà l’organització d’un acte
amb la presència de tan altes personalitats i un gran nombre de
públic.

Breus

Festival final de curs
Llar Municipal de
Jubiltats
El passat dilluns dia 5 de juny, com
a cloenda de les activitats de la gent
gran de la Llar Municipal de
Jubiltats i Pensionistes de la
Canonja, va tenir lloc el festival de
final de curs, un acte que va comptar amb la participacio de la coral
L’Esperança, que va oferir un concert amb cançons variades, castellà, català, i fins i tot es van atrevir
a fer una peça en anglès com a petit

homenatge a la pau amb la cançó
dels The Beatles “Imagine” i per
acabar van fer cantar tot el públic.
Va ser un concert molt participatiu
Després el grup de teatre 60 i més
va oferir al públic l’obra “Historia
d’un petit musical”. En aquest
espectacle, es va poder gaudir de
quatre peces del grans musical de
sempre: Cabaret, Cantando bajo la

lluvia, La chica ye ye i Viva la gente.
L’espectacle va ser un festival de
colors (pel vestuari) i de música
(per les coreografies). Les protagonistes van ballar com les autèntiques artistes de les pel.lícules
davant un nombros públic. Va ser
una bona manera d’acomiadar-se
del curs, amb bon ritme i amb molta alegria. Felicitats Artistes!

Durant els mesos d’estiu
l’Ajuntament de la Canonja ha cedit
diversos espais del CEIP la Canonja
per tal que la llar d’infants en faci
un ús provisional mentre durin les
obres d’ampliació de la seva seu del
carrer Major de Masricart.
El Castell de Masricart ha remodelat la sala noble amb l’adquisició
d’un nou servei de megafonia i la
instal·lació de dos equips d’aire
condicionat.

Modificació de la llei d’EMD
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, el 22 de juny de 2006,
la Llei de modificació de l’article 81 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta modificació garanteix,
d’una banda, que la presidència de les EMD es continuï cobrint mitjançant l’elecció directa dels candidats i, de l’altra, que la persona
que substitueixi l’alcalde/alcaldessa inicial, hagi estat presentada
pel partit o coalició que hagi estat la força més votada a les eleccions. La fórmula aprovada preveu que a les candidatures per l’alcaldia haurà de constar un suplent.
La modificació d’aquesta llei i el reconeixement de les EMD en el
nou text de l’Estatut són resultat de les múltiples gestions portades a terme des de la celebració del III Congrés d’EMDs per
l’Agrupació d’EMD catalanes, en la qual hi participa la de la Canonja.

El passat 30, 31
de maig i 1 de
juny diferents
regidors i regidores canongins
participaren en
un viatge a
Brussel·les organitzat pel grup
socialista de la
Diputació de
Tarragona

Compra a la canonja i
guanya 1000€
Aquests son els primers alumnes que
han finalitzat batxillerat a l’IES Collblanc.

Entrega d’orles de
l’Institut Collblanc
El passat dia 22 de juny es va celebrar l’entrega d’orles als alumens
de quart d’ESO i segon de batxillerat. Per primer cop es portà a terme a les instal·lacions de l’IES
Collblanc. L’acte, organitzat per
l’AMPA comptà amb el suport de la
regidoria d’ensenyament de
l’Ajuntament de la Canonja i en el
transcurs del mateix hi hagueren
diferents actuacions dels alumnes.

El passat dia 10 de juny es va realitzar el sorteig en el transcurs
d’un berenar popular de la campanya “compra a la Canonja i guanya 1000 €” que organitzada per la
Unió de Comerciants va comptar
amb el suport de la regidoria de
Promoció econòmica de l’Ajuntament de la Canonja.
La guanyadora va ser Maria de los
Ángeles Robles.
La botiga que ha donat el ticket
guanyador ha estat Estanc Espasa
Martorell. Rita Ruiz i Jordi Llauradó
com a membres de la junta de la
Unió de Comerciants de la
Canonja, van lliurar a la guanyadora de un talonari per valor de
1.000€ que es pot anar invertint
segons les bases del concurs.
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Serà notícia

El 5è Programa de Dinamització lLaboral
farà vacances durant el mes d’agost

SEDUEIX, ets jove!!! és el nom del projecte que la Regidoria de
Joventut està organitzant al voltant de la festa de la Castanyada
i inclou diverses activitats relacionades amb el món de la salut.
D’entre les activitats previstes destaquen una desfilada de
models, un taller de maquillatge, xerrades, una exposició sobre
el món dels tatuatges i els pírcings i la festa de la castanyada.
En aquest projecte col·labora la Unió de Comerciants de la
Canonja i la Regidoría de promoció econòmica.

L’Ajuntament de la Canonja i el
Serveis Socials del municipi han volgut que aquest any 2006 el Servei
de Dinamització Laboral seguis atenent als canongins i canongines
dues hores cada dimarts de 9 a
11, per tal de donar resposta a les
demandes dels usuaris/es que s’apropen al servei i que majorment
acostuma a estar relacionada amb
la recerca de feina, encara que
tambè comprèn altres temes (immigració, formació...).

Tal és, que els dies d’atenció usuari/a
i tècnica treballem conjuntament,
aspectes per tal de millorar l’cupabilitat de la persona en situacó de recerca de feina. Per altra banda, cada
setmana es pot accedir a ofertes de
feina del nostre territori, i com que,
un cop la persona atesa automàticament forma part de la borsa de treball del programa, quan alguna empresa del municipi o de fora ens sol·licita
algun perfil contactem amb els participants que s’ajusten al perfil demanat i que volen treballar en aquell sector concret.
De manera que volem informar-vos
que el Servei de Dinamització Laboral
paralitzarà les seves actuacions
durant el mes d’agost per vacances i
que us esperem al setembre al Centre
Cívic seguint el mateix horari.
El calendari dels mesos següents és:
Setembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Novembre: 7, 14, 21, 28
Desembre: 5, 12, 19

Modificació puntual del pla general per obtenir sòl qualificat d’equipament.
El Ple de l’Ajuntament de la
Canonja, en sessió extraordinària realitzada el dia 14 de
juny de 2006, va acordar presentar a l’Ajuntament de
Tarragona, per a la seva tramitació, el projecte de modificació puntual del Pla General
per a la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, amb la finalitat d’obtenció
de sòl qualificat d’equipament,
en la prolongació dels carrers
Miralbó, Devesa, Poetes
Bertran i av. Collblanc.
L’objecte d’aquesta modificació, és l’obtenció de terrenys
qualificats d’equipament
públic per a la construcció de
diversos equipaments vinculats amb la gestió sanitària.
L’Ajuntament de la Canonja vol
promoure, amb la participació
i subvenció del Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya i la col·laboració del
Consorci Hospitalari de
Catalunya, la construcció d’un
equipament sòciosanitari de
gran envergadura on s’englo-

bin diferents usos per tal de
donar servei al teixit social
existent. Aquests usos són,
en primera instància, un
CAP (Centre d’Assistència
Primària), un Centre de dia i
una Residència d’avis.
Aquesta delimitació i canvi
de classificació dels terrenys
s’ajusta a les determinacions
establertes en els articles 3
i 9 del Decret Legislatiu
1/2005, d’acord amb els
criteris de creixement sostenible, amb models que
garanteixin la cohesió social
i vetllin per a la qualitat de
vida i benestar de les persones.
D’altra banda, queda també
garantida la correcta distribució en el territori dels
espais destinats a equipaments i espais lliures, donat
que es crea un gran àmbit de
centralitat i pol d’atracció i
generador d’activitat, entorn
de la zona verda existent a la
Plaça Ernest Lluch i de l’espai lliure que es projecta.
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Per 5é any consecutiu el Programa
de Dinamització Laboral als
Municipis de Tarragona, que és un
programa coordinat per la UGT de
Tarragona i que rep el suport de la
Diputació de Tarragona, del Fons
Social Europeu i del Departament
de Treball,
está oferint en l’actualitat un servei
als ciutadans a la Canonja, amb
l’objectiu de donar informació,
orientació i assessorament en
matèria d’ocupació i de formació.
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Una festa participativa

Actualitat
CONSELLS SOBRE CORREFOCS
Consells per als veïns (extensius a la tronada i espectacle pirotècnic)
• Perquè no hi hagi accidents, hem de treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les taules, les cadires, etc.
• Hem d'enretirar els nostres vehicles de la zona per on passarà la
cercavila de foc, perquè la gent no hi pugui prendre mal i perquè no
es produeixin desperfectes als cotxes.
• Hem de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures per impedir que ens entrin coets i guspires, que podrien causar un incendi.
• Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es
puguin encendre.
• Per més que els assistents al correfoc ens demanin aigua per mitigar
la calor, no n'hem de llançar. Així evitarem que la pólvora es mulli i
exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.

LA informa
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Consells per a les persones que segueixen el correfoc
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• Ens hem d'informar bé dels llocs per on passarà el correfoc i hem de
seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre,
perquè la participació en el correfoc sigui una festa completa.
• La roba més idònia per a participar en un correfoc és la de
cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i
unes sabates esportives de pell que ens agafin fort els peus.
• Si per qualsevol circumstància se t'encén la roba, tira't
a terra i rodolar per apagar les flames. Sobretot, no
corris, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes.
• Hem d'esperar la comitiva del correfoc en carrers
amples i evitar, en la mesura que ens sigui possible,
les aglomeracions i els taps de la gent.
• Hem de col·laborar amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades i també evitarem que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

Un any més la Festa Major d’Estiu omplirà de color i so les caloroses tardes de mitjans d’agost. De fet, gairebé, aquests dies seran
el colofó d’un estiu ple d’activitats que van començar durant tot el
juliol amb el surt a la fresca i la festa del
5 d’agost a Masricart.
Des del consistori hem intentat mantenir
les activitats que ja sabem esperades de
cada any com ara les havaneres, el concert, els balls i els espectacles pirotècnics. Però enguany hem intentat a més,
guarnir la Festa de l’Estiu amb un vestit
més participatiu i novedós segurs que
l’entrada a plaça dels xiquets del Serrallo
i la colla jove xiquets de Tarragona o actes
com el Cabaret Cafè o els canongins de
passabarrets seran una aposta segura.
D’altres activitats estan preparades per
Francisco Domínguez
les entitats que contribueixen, d’aquesta
Regidor de Festes
manera, que la festa sigui més participativa i així, entre uns i altres, hem intentat
que cada canongí o canongina trobi un espai propi a la festa. I estem
segurs que aquest propòsit es veurà acomplert.
Us vull trametre el desig de l’Alcalde i de tot el Consistori de que
gaudiu d’aquesta Festa Major.

Gaudiu de la Festa
La Festa Major d’estiu, com cada any, continuarà omplint d’activitats el nostre poble perquè tots els canongins i els visitants
puguin gaudir d’uns dies de festa i celebracions. La Regidoria
de Festes ha preparat, amb molta il·lusió i ganes, un programa
on l’Ajuntament espera que trobeu una varietat d’actes que
siguin del vostre gust. En aquestes pàgines us oferim els actes
que ompliran, un any més, la Festa Gran de la Canonja i un recull
de fotos de la Festa Major passada.
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Actualitat

Programa
A les 12 del matí a la plaça d’Europa
ENTREGA DE PREMIS I TROFEUS
DE PETANCA, BILLAR I DOMINO
organitzats per la Llar de pensionistes i
jubilats
A les 8 del vespre al Castell de Masricart
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec
de l’hble. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz.
Conseller de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
A 2/4 de 10 del vespre a l’Av. de Les
Garrigues
CERCAVILA amb SONAT
TRONADA POPULAR a càrrec de la
pirotècnia “Angel Baldayo”
A continuació
CORREFOCS a càrrec dels “Diables
de Tarragona”
REMULLADA A LA PLAÇA DEL
RAVAL
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
NIT JOVE DE ROCK amb l’actuació
de
AIRE – RSK – i XITXAREL·LOS ROCK

A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
BALL AMB LA GRAN ORQUESTRA
MUSICALIA
Dilluns 14 d’agost
A la 1 del migdia a la rambla de les
Garrigues
VERMUT POPULAR
amenitzat per la BÀSICA BANDA
A les 7 de la tarda a sota de la vela
CAMPIONAT DE PING PONG
Organitzat per la Societat La Nova
Amistat
A 2/4 de 8 del vespre a la rambla de Les
Garrigues
Gran grup de MARIACHIS “GUADALUPANO”
A les 9 del vespre davant l’Ajuntament
HAVANERES a càrrec del grup MAR
BRAVA
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra MONTESOL
A la mitja part es farà el sorteig del
viatge de la Unió de Comerciants

Diumenge 13 d’agost

Dimarts 15 d’agost

A les 11 del matí al camp de futbol municipal
EXHIBICIÓ D’AEROMODELISME
Organitza: Motor Club la Canonja
A 1 del migdia, a sota de la vela de la
Nova Amistat
ARROSSEJAT POPULAR
A 2/4 de 2 davant de l’Ajuntament
EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de
la “Colla Jove Xiquets de Tarragona”
i “Xiquets del Serrallo”
A les 7 de la tarda al camp de futbol
municipal
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA
MAJOR
A dos quarts de 8 del vespre a la plaça
del Castell
ESPECTACLE INFANTIL “Els contes
de l’Anna”
A les 9 del vespre davant l’Ajuntament
CABARET CAFÈ a càrrec de la companyia d’espectacles PA SUCAT

A 2/4 de 12 del migdia
MISSA SOLEMNE. PROCESSO amb
l’acompanyament dels Gegants Bià i
Esperança i de la cobla principal de
Tarragona.
A 2/4 de 2 del migdia a la plaza del
Raval:
SARDANES amb la Cobla Principal
de TARRAGONA
A les 6 de la tarda al carrer Raval
PASSABARRET JOGLARS
Taller-espectacle de circ LA BERTAPEQUENHO
A 2/4 de 9 del vespre a la plaça de
Catalunya
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra internacional Costa
Brava
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya
GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra internacional Costa
Brava

Dimecres 16 d’agost
Tot el dia i per diferents espais de la
Canonja
CANONJAVENTURA
A les 8 del vespre a les piscines municipals
SESSIÓ D’AQUAGYM
A les 9 de la nit al Polisportiu municipal
EXHIBICIÓ DE KARATE i AEROBIC a
càrrec de Club Jordi
A les 10 de la nit a la rambla de les
Garrigues
autèntic sabor brasiler amb SABOR
BRASIL
A les 11 de la nit a la zona de les Garrigues
CASTELL DE FOCS a càrrec de la
pirotècnia Àngel Baldayo

Col·laboren amb la Festa
Major d’estiu de la Canonja
Club de Futbol la Canonja
Motor Club la Canonja
Unió Esportiva España la
Canonja
Patronat de Cultura del Castell
de Masricart
Societat La Nova Amistat
Parròquia de Sant Sebastià
Llar de jubilats
Amics del gegants
I.Q.A.

Fe d’errades:
El programa de mà que s’adjunta a
les cobertes hi figura un acte que
hauria de tenir lloc el dilluns dia 14 al
Ceip La Canonja i que no es podrà
portar a terme.
Al mateix programa hi falta l’exhibició
de Karate, Aerobic i aquagym que es
portarà a terme el dia 16.
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En bloc

Escola d'adults
21 anys de funcionament
La creació de l'Escola d'Adults a la Canonja va ser una de les conseqüències
de la dinàmica interna que es va generar al poble amb la recuperació democràtica de les seves decisions. Des del primer moment els responsables municipals van tenir molt clar que la seva acció havia d'incloure una pedagogia social.

LA informa
CANONJA

L'Ajuntament va voler oferir a la població una sèrie de serveis (educació, cultura, desenvolupament del temps lliure, etc...) a l'abast de tothom que volgués gaudir-ne i, entre altres objectius, es buscava provocar canvis d'actitud
i de conducta de les persones cap a la col·laboració i integració. Es pretenia
nivellar desajustaments existents; es volia desenvolupar una acció integrada
de cultura, costums i folklore entre la població inmigrat i l'originària...
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Es valorà com a urgent i prioritari donar resposta a la problemàtica que representava l'elevat nombre de joves que acabaven l'escolarització per haver acomplert l'edat reglamentària sense haver aconseguit el títol de Graduat escolar.
Així doncs, l'Àrea d'Acció Social, conscient d'aquesta situació i preocupada pel
tema, va desenvolupar un programa amb la intenció de possibilitar a aquests
joves l'accés al mercat de treball mitjançant una promoció acadèmica i cultural, és a dir, facilitant-los el nivell mínim exigit per a qualsevol tasca: el Graduat
escolar.
Es van obrir les Aules d'Educació Permanent on la població podia aprendre a
llegir i a escriure i on s'oferien les classes sistemàtiques de preparació per a
la consecució del Graduat escolar (Pregraduat i Graduat).
Per a l'Àrea de Formació es contractaren a dues mestres, la Rosa Vilanova i
la Montse Solé. Ambdues es responsabilitzaven, a més, d'altres projectes adreçats als preadolescents com eren els Tallers juvenils durant el curs escolar i
un Casal d'estiu, al juliol. El cos docent durant aquests 21 anys poc ha variat.
Amb el cessament voluntari de la Rosa Vilanova es contractà una altra docent,
l'Esperança López, que desenvolupà la seva tasca fins al 1998, i des de llavors, queda com a única professora d'adults de l'Escola la Montse Solé.
Durant aquests 21 anys s'ha passat d'una oferta consistent en l'alfabetització
i el Graduat escolar a una oferta de diferents nivells orals i escrits de català i
de castellà i, també, de preparació per a l'obtenció del permís B de conduir.
La desaparició l'any 2002 del Graduat escolar. la necessitat d'atendre la demanda d'un sector de població que no encaixa en el sistema educatiu estàndard
perquè té una sèrie de condicionaments que no li ho permeten i l'increment
al poble de persones nouvingudes d'altres països (marroquins, sudamèricans,
de l'est, etc...) ha comportat la reorganització de l'oferta formativa. “A noves
demandes, noves ofertes”. L'evolució i la readaptació ha estat, és i serà constant en la línia formativa d'aquesta Escola.

La Sra. Aurora Guirado medina, dreta a l'escala és a la l'escola des del
curs 87-88

mes diferents on participen des de persones que tenen uns coneixements
bàsics de català oral i busquen poder fer un ús general de la llengua que els
permeti desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa
pròpia de les situacions més habituals de comunicació fins a persones que
volen aconseguir un domini en l'ús de la llengua que els permeti comunicar-se
amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen
l'ús d'un llenguatge mitjanament formal a nivell oral i escrit.
Teòrica del Carnet de Conduir per a persones amb dificultats en la lectoescriptura. El curs facilita a aquest col.lectiu concret els coneixements necessaris per a superar l'examen teòric del Permís B i alhora pretén incrementar
el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana que representi un canvi
de mentalitat i actituds i generi una millor convivència col·lectiva com a conductors i vianants.
Castellà, per a persones nouvingudes. El curs pretén facilitar a aquest grup
de població coneixements orals bàsics de llengua castellana per tal que es
puguin defensar en situacions i converses quotidianes de vida social, alhora
que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums,
festes,...).
Al llarg d'aquests anys s'ha promogut la participació en activitats fora de l'espai de l’aula, cosa no gens fàcil a causa dels horaris de lliure disposició de l'alumnat adult participant. Tot i així s'han fet sortides de caire cultural i lúdic a
indrets del camp de Tarragona i de Catalunya. S'ha participat en programes
de ràdio, a Ràdio la Canonja i també a la revista l'Estímul. S'han celebrat festes conjuntes per Nadal, fi de curs i d'altres més improvitzades com per exemple de cuina marroquina. S'ha assistit a actes organitzats per altres col.lectius i entitats del poble; S'ha anat al cinema i al teatre i, fins i tot, als estudis
de TV3... Per acabar, quatre xifres: es pot dir que a l'Escola hi ha participat
durant tots aquests anys més de 900 canongins i canongines i que la mitjana d'inscripcions per any acadèmic ha estat de 60 persones.
Pel que fa a resultats oficials, es poden resumir de la següent manera: els
títols de Graduat escolar aconseguits van ser 115.
Durant aquest 5 anys de funcionament de la preparació del permís B de conduir 63 persones ho han aconseguit, cosa que representa un 89% d'èxit.

Actualment els programes que s'hi desenvolupen són:
Formació instrumental.
Inclou 3 nivells que van des
de l'aprenentatge de la lectoescriptura fins a aconseguir un domini acceptable
de lectura i d'escriptura
autònomes a més de l'assoliment de continguts
matemàtics i culturals
bàsics.
Nivells de Català (elemental, intermedi, de suficiència). Es tracta de progra-

El resultat obtingut per les
persones que fent els cursos de català nivell intermedi i de suficiència s'han volgut presentar a les proves
de la Junta Permanent de
Català ha estat satisfactori,
tot i ser en nombre reduït.
Sens dubte, un resum exitós
i ple d'esperança el qual ens
encoratja per continuar
aquest llarg procés inacabat
en el temps que és la formació d'adults.
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Els presidents a la Canonja

La nostra festa major.

Esquerra Republicana i l'Estatut

El passat dia 10 de juny vam rebre a la Canonja
la visita del President del Govern espanyol, Sr.
José Luis Rodríguez Zapatero, del President de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Pasqual Maragall
Mira, del Ministre d’Industria del govern espanyol, Sr. José Montilla Aguilera (avui en dia candidat del PSC a President de la Generalitat a les
properes eleccions autonòmiques) i del Sr. Josep
Felix Ballesteros candidat del PSC a l’alcaldia de
Tarragona a les properes eleccions municipals.
Mai havia rebut la Canonja visitants tant il·lustres.
Els càrrecs que representen mereixen el respecte de tothom, al marge d’ideologies polítiques.
Motiu de la visita: la campanya a favor del sí a
l’Estatut. No sabem si per això o per altres
motius, la premsa de Tarragona destacava l’endemà del referèndum que, dins del municipi de
Tarragona, la Canonja va ser la circumscripció on
més vots a favor de l’Estatut es van comptabilitzar.
En un poliesportiu ple a vessar, va intervenir en
primer lloc l’alcalde de la Canonja, Sr. Roc Muñoz,
qui va donar la benvinguda als visitants i després
va explicar el procés en el qual està immers la
Canonja en aquests moments per aconseguir la
plena municipalitat, comparant les negociacions
que s’estan duent a terme amb les que s’han
mantingut per tirar endavant l’Estatut de
Catalunya.
Posteriorment, van prendre la paraula el Sr. Josep
Fèlix Ballesteros, alcaldable del PSC per
Tarragona, el ministre Josep Montilla, el president de la Generalitat Pasqual Maragall i, per acabar, el president espanyol Rodríguez Zapatero.
Els discurs d’en Rodriguez Zapatero va ser clar,
tant pel que fa a l’Estatut de Catalunya com al procés de pau a Euskadi, dues qüestions molt importants pel progrés del país. El Sr. Rodríguez
Zapatero va defensar aferrisadament un model
d’Espanya plural i va deixar, també, molt clara la
seva voluntat d’acabar amb el terrorisme etarra.
Certament, quan Zapatero parla de Catalunya,
ho fa amb molt de respecte i admiració, cosa que
els catalans hem d’agrair després de les constants desqualificacions i mentides que hem hagut
de patir els catalans per part d’un partit polític
que, quan estava al govern de l’Estat, tenia un
president que, en la intimitat, “parlava català”.
Agraïm als polítics que defensin clarament els
interessos dels ciutadans i ho facin amb un tarannà dialogant i respectuós. Tots els que van intervenir en l’acte del dia 10 a la Canonja, cadascun
d’ells des del seu àmbit, van demostrar la seva
gran vàlua.
Agraïm, també, des d’aquestes línies la calurosa
acollida que els nostres convilatans van donar a
aquests il·lustres visitants

Quan aquest butlletí o revista d’informació
municipal arribi a les mans dels canongins i
canongines estarem a les portes de la Festa
Major d’estiu i no cal dir que no hi ha cap
moment tan especial per a un poble com la
seva festa major. La tradició de les festes
majors està fortament arrelada amb l’època
de la collita dels fruits de la terra, quan les
grans feines del camp ja havien acabat; la
sega, el batre, etc., la gent es lliurava a uns
dies d’esplai i de relació amb els amics i
familiars, avui en dia però, en una societat
profundament urbana, les festes agafen
unes connotacions cíviques i culturals ben
diferents de les d’anys enrere. Hi ha una cosa
però, que no ha canviat amb el transcórrer
dels anys, la festa és el premi als esforços
realitzats i als objectius assolits, d’altra
manera no tindria sentit celebrar res. - Cal
que ens preguntem però, si la Canonja ha
assolit els seus objectius -. Per uns dies el
nostre poble es transforma i canvia d’hàbits,
la gent surt al carrer, la gent fa vida al carrer,
la gent fa festa al carrer i tots els actes que
s’hi duen a terme esdevenen un espai de
convivència incomparable per a estrènyer
els lligams d’amistat entre veïns.
Durant aquest dies, la Canonja ha de mostrar el millor de sí mateixa, en aquest aspecte, la tasca que duen a terme les entitats i les
associacions són un element imprescindible
per a la festa major, però no són per ells
mateix participació, es la gent qui ha de mostrar el seu esperit participatiu. El fet local, és
allà on vivim, allò que coneixem, és el teixit
social que mou el poble. En aquest context,
s’estan produint canvis en les formes de participació ciutadana, estan emergent nous
reptes que reclamen la participació i implicació dels canongins i canongines en la vida
cultural, esportiva, social i política del poble.
Voler donar resposta a tots els conflictes
existents, assumir responsabilitats, generar
opinió, tot això es comunicar-se amb els
altres, és admetre que cadascú de nosaltres
té molt a dir en allò que ens afecta directament. Només així crearem les bases que
ajudin a desenvolupar una Canonja solidaria,
responsable i coherent.
Ara doncs, ha arribat el moment de viure i
gaudir la nostra festa major!

En aquests darrers dies, estant de vacances
pel nord de l’estat, a la ciutat de Santander
he vist dues mostres ben diferents d’allò que
vol expressar el títol. Per un costat, a l’entrada del Palau de la Magdalena, hi havia
una xurreria ambulant, ben estacionada, en
un lloc que semblava autoritzat i condicionat
per estar-hi, però precintada per la policia
municipal per ordre de l’Alcaldia, per què?,
et preguntes, per no haver pagat una taxa,
potser?
I simultàniament, a la mateixa ciutat, en un
far, al final de la platja del Sardinero, entenc
que dins el mateix terme municipal, i ho
remarco per allò de qui té la competència
sobre la seva llicència, hi ha un bar on, a
mica que t’hi estiguis, vas observant una
gran quantitat de referències franquistes.
Des de calendaris amb la fotografia del dictador, a ninots amb la seva efígie, ampolles
de vi i diversos objectes amb la bandera
espanyola pre-constitucional, i fins i tot, el
més greu, una petita exposició de bales i
granades.Tota una exhibició franquista en un
bar i aquest establiment per què continua
obert, o no se’l cita a complir la normativa
vigent sobre símbols no constitucionals?.
Tot això vol fer referència als criteris que en
molts casos tenen els governs municipals
sobre les persones, grups, associacions,
entitats, etc... del seu municipi. Si l’alcalde
de Santander és del Partit Popular i sent
enyorança del règim franquista, ha de sentir-ho individualment, no com a alcalde. No
es pot barrejar els teus sentiments, les teves
preferències, les teves simpaties vers cap
persona o col·lectiu en funció de si és dels
teus o no ho és.
Governar d’aquesta manera no és una actitud positiva cap als teus ciutadans i ciutadanes. Afavorir els de la teva corda, i perjudicar o ignorar els que no ho són, en cap cas
facilita la convivència pública al teu municipi.
Tant si la localitat és gran o petita, l’alcalde
i l’equip municipal han de governar per a
tothom, perquè totes les persones que hi
viuen fan el poble. Que participin, s’integrin,
col·laborin, contribueixin i es considerin
orgullosos de viure on viuen, sí que ja és funció, en gran part, del govern municipal.
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Vaig venir de...

La Guardia

LA informa
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El millor del món
rural a la vora
del nucli urbà
La seva situació geogràfica oferix la possibilitat de realitzar múltiples excursions com per exemple a la
“Cañada del Santo” o per la riba del riu Gauadalbullón.
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La localitat de La Guardia
de Jaén està situada a la
vall del riu Guadalbullón, a
l’oest de la serralada de
Mágina. És un poble molt
ben comunicat, ja que té
tres carreteres que la
uneixen a la ciutat de
Jaén, que és només a 11
quilòmetres.

Els primers assentaments humans en aquesta població s’identifiquen a la “cueva cabrera” i a la “cambra
sepulcral de corredor”, d’època neolítica.
Posteriorment fou un oppidum ibèric (Eras de San
Sebastián), que ocupat pels romans es va convertir
en un enclau de primera magnitud.
Durant l’etapa visigòtica fou capçalera de diòcesi, i
envià els seus bisbes als concilis de Toledo. Amb l’arribada dels àrabs, es va convertir en capital de la
“Cora” de Jaén, fins l’emirat d’Abd al Rahman II, passant a denominar-se Mantissa. Conquerida l’any 1244
per Fernando III el Santo, es converteix en baluard
defensiu de la ciutat de Jaén sobre la vall del riu
Guadalbullón, fins a la definitiva conquesta del regne
de Granada. La seva proximitat amb la ciutat de Jaén
fa de La Guardia un petit poble ubicat en una ciutat,
que té el millor del mon rural sense sentir-se al marge del mon urbà.

Persones
empadronades a
la Canonja i
nascudes a La
Guardia
PILAR VALENZUELA TORRES
Mª DE

LA

O IBAÑEZ TORRES

ANTONIO MONTIEL SANCHEZ
ROSARIO DOMINGUEZ ESCOBAR
JOSE DOMINGUEZ ESCOBAR
FRANCISCO IBAÑEZ TORRES
JOSE IBAÑEZ LOPEZ
Mª JESUS CASTROS CUEVAS
EMILIA TORRES CASTRO
LUIS SOTO LOPEZ
EDUVIGUIS MONTIEL SANCHEZ
JACINTA MONTIEL SANCHEZ
FRANCISCO TORRES CASTRO

de la Mare de Déu de l’Asunción que en el seu origen
fou convent dels Dominics
Igual que la Canonja, la seva Festa Major d’hivern és
en honor a Sant Sebastià i al voltant del 10 d’agost
se celebren les festes d’estiu en honor a la seva patrona, la Divina Pastora.
La gastronomia de La Guardia està basada en tres
elements bàsics: els productes derivats del porc, les
verdures i fruites de les hortes del riu Guadalbullón i
l’oli d’oliva. El municipi de fet, forma part de la zona
de producció d’un producte que sobresurt per la seva
qualitat: l’oli d’oliva verge extra, que es comercialitza
amb el segell de qualitat de “Sierra Mágina”

A La Guardia podem admirar multitud de racons típics
en el seu traçat urbà. Destaca per sobre de tots, el
castell construït pels àrabs, que fou reforçat pels
almohades i en el segle XIII reformat pels castellans.
També cal esmentar les esglésies de Santa Maria i

La Guardia
Habitants: 2811
Alcalde:
Juan Morillo García
www.laguardiadejaen.com

El passat 29
d’octubre
poguérem
gaudir de l’actuació de la
banda de música “Sierra
Mágina” de La
Guardia. I a
més d’una
magnífica
actuació musical, oferiren a
l’Ajuntament
una mostra del
seu Oli Verge.
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Agenda

BALL els dissabtes de 17 a 19 hores, preu entrada: 2 €
CURS DE FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS AL CENTRE
CIVIC
"Ús de la telefonia mòbil".
Inscripcions, durant tot l'estiu, al Centre Cívic els
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 hores.

Col·lectiu de dones
Inscripcions els dies 12 i 13 de setembre d'11 a
12 hores del matí al Centre Cívic.
Per a més informació truqueu al telèfon
977545717, Sra. Manoli Vico.
El Col·lectiu de Dones en el mes d'octubre celebra el 15 anys de la seva constitució.
A l'octubre reprenen totes les activitats: IOGA,
GIMNÀTICA, PUNT DE CREU, PUNTA DE
COIXÍ, MANUALITATS I AIKIDO.

Reunio Informativa Gent gran

durant el curs 2006- 2007. S’explicaran les activitats de sempre i les novetats del proper curs.
La reunió serà el dilluns dia 2 d’octubre a les 17h
a la sala polivalent del Centre Civic de la Canonja
a la plaça Catalunya

PROGRAMACIÓ
Balls de saló
L’Orfeó Canongí organitza, com cada any, cursos
de ball de saló de diferents nivells.
Les inscripcions corresponents al curs 2006-2007
es poden realitzar als següents telèfons durant
tot el mes de setembre: 977 234 427 i 676 200
365
També, els dissabtes dies 9 i 16 de setembre, a
partir de les 10 de la nit serem al l’Orfeó Canongí
per fer les pre-inscripcions.
Tots els dissabtes, a partir de l’inici del curs, hi
haurà ball lliure gratuït a partir de les 11 de la nit
per a practicar.

Inscripció a l’escola d’adults

Con cada any, per celebrar l’arribada del nou
curs la Llar Municipal de Jubiltas i Pensionistes
organitzarà una reunió on s’informara à tots el
participants de les activitats que es realitzaran

Informació i matrícules
del 5 al 20 de setembre, de 4 a 7 de la tarda
Centre Cívic Pl. de Catalunya telf. 977546100

Pagament en voluntària de l’IAE, taxes i preus
públics, a partir del dia 16 d’agost fins el dia 6
de novembre de 2006
Fes-ho saber

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 per al 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

LA informa
CANONJA

LA informa
CANONJA

Activitats d'animació
Sòcio-cultural

PÀGINA

11
AGOST
2006

LA informa
CANONJA
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ESCOLA D'ADULTS DE LA CANONJA
Oferta formativa curs-2006/2007

PÀGINA

12
AGOST
2006

Aprendre a llegir i a escriure
Millorar la lectura, l’escriptura i el càlcul
Català: Nivells A, B i C
Teòrica del carnet de conduir
Castellà per a persones nouvingudes

ORGANITZA:

Informació i matrícules
AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

del 5 al 20 de setembre, de 4 a 7 h de la tarda
Centre Cívic Pl. de Catalunya, Tel. 977 54 61 00

