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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 – 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

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.
NOVA WEB DE L'AJUNTAMENT
www.lacanonja.cat
URBANISME
ADREÇA: Raval, 6
SERVEIS: Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977552283
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores
Arquitecte municipal: dijous de 9 a
13 hores
SERVEIS SOCIALS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Àrea de Benestar Social
de l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977546100
HORARI CITA PRÈVIA: dilluns,
dimecres i dijous de 10 a 13 hores
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
dilluns i dimecres de 9:30 a 13 hores
Servei de Dinamització laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11
hores.
Demaneu cita a Serveis Socials:
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13
hores i/o truqueu al telèfon 660 41
64 19

POLIESPORTIU JOSEP CANADELL
VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i
Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977547885
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores
i de 16 a 21 hores.
GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: Raval, 6
TELÈFON: 977548081
ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 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 : dimarts, dijous
i divendres de 16 a 20 hores.
En vacances escolars, l'horari de la
Biblioteca és: de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores i dilluns de 16 a 20
hores.

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 a 19 hores.
De dilluns a dijous de 19 a 22 hores
espai obert d'oci jove.
LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
TELÈFON: 977541883
HORARIS
BAR: de dilluns a divendres matins
de 9 a 12:50 hores i tardes de 15 a
18:50 hores, dissabtes de 9 a 12:50
hores i de 15:30 a 19:30 hores.
SERVEI D'HIGIENE PODAL:
Les visites són només 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: Dimecres tarda de
15 a 18:30 hores i 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.
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
liemlaja@hotmail.com
jovecasal@hotmail.com

LA FOTO
HISTÒRICA
L'any 2001, concretament el 15
de desembre, la Canonja va canviar
per un dia la seva fesomia. Com els
pallassos que es pinten el nas vermell, els nostre poble va aparèixer
pintat de blanc per fer gaudir a
petits i grans d'un dia especial. Per
a alguns, inoblidable.
Alberich Fotògrafs va recollir la
imatge que avui ja és una mica històrica.
L'Ajuntament de la Canonja ha triat
aquesta fotografia per felicitar el
Nadal.
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Editorial

Núm. 6, DESEMBRE 2006
Alcalde:
Roc Muñoz Martínez
Direcció:
Mila Carreté Grogués

El dia 3 d’octubre va ser un dia molt
important pel nostre poble. Finalment,
després d’anys de negociacions, es van
aprovar per part de les comissions
negociadores de Tarragona i de la Canonja els
límits territorials del futur municipi de la
Canonja.

Disseny i producció:
Iniciatives Mediterrànies de
Comunicació (IMC)

Malgrat la importància històrica de l’acord, el
fet que realment ens va impactar com a
ciutadans de la Canonja va ser l’esfondrament
parcial d’un edifici de vivendes del carrer Sant
Sebastià, ocorregut la matinada del mateix dia 3 d’octubre. El fet va
afectar tres famílies i principalment una mare i la seva filla de 21
mesos les quals van resultar ferides i van haver de ser
hospitalitzades. L’Ajuntament de la Canonja va atendre aquestes
persones des del primer moment proporcionant-los-hi tot l’ajut
necessari, tant l’immediat en el moment del sinistre com en dies
posteriors, gestionant i fent-se càrrec de les necessitats que han
anat sorgint com ara una nova vivenda, i d’altres ajuts que s’han
proporcionat als afectats a través de l’àrea de Benestar Social.
L’Ajuntament ha abocat tots els seus esforços per a que aquestes
persones no se sentin desamparades en cap moment.

Edició
Ajuntament de la Canonja
Raval, 11 (la Canonja)
Tel: 977 54 34 89
ajcanonja@lacanonja.cat
www.lacanonja.cat

Tornant a l’inici de l’escrit, hi ha una força política de Tarragona que
intenta apropiar-se de la consecució d’un vell somni dels canongins:
tornar a ser un municipi. I això no és així. El mèrit no és d’una força
política, sinó de totes, de tots els negociadors, de totes les parts que
han sapigut posar per damunt dels seus interessos partidistes i
personals l’interés de la Canonja i l’interés de que Tarragona no surti
perjudicada.

Redacció:
Ajuntament de la Canonja
Fotografia:
Ajuntament de la Canonja
Alberich Fotògrafs
Coordinació:
Felicià Cañellas Ros

Tirada: 2500 exemplars

Distribució gratuïta.
Prohibida la venda

Al principi de les negociacions, vam deixar molt clar que ningú hauria
d’atribuir-se en exclusiva l’èxit de les negociacions i d'aquest acord,
que fins ara havia estat respectat per tothom i que ara s’ha trencat
amb finalitats electorals, per parlar de les bondats d’un grup polític
que, tot i ser important en el procés, no ha estat l’únic que ha donat
suport i ha treballat per a restituir l’estatus de municipi a la Canonja.
I a més a més es fa utilitzant la imatge de l’alcalde la Canonja, fet que
podria induir a la confusió o a l’error dels votants. Utilització d'una
imatge de la qual, per cert, l’alcalde no ha donat permís. Tot i això, a
la vista dels resultats que han obtingut a les darreres eleccions
autonòmiques, ben bé es podrien haver estalviat les despeses de la
propaganda electoral.
Vull deixar clar un cop més, i no em cansaré mai de repetir el mateix,
que tots, absolutament tots, hem estat importants i necessaris en
les negociacions que han de conduir a la restitució del municipi de la
Canonja. Hem fet el pas més important: posar-nos d’acord en temes
tant importants com les finances i el territori. Ara només ens queda
elaborar la documentació necessària per a que la Generalitat aprovi
les nostres propostes.

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA

Felicitem-nos tots, tant els ajuntaments de la Canonja i de Tarragona,
a través de la comissió paritària, com la societat canongina, perquè
amb la nostra feina en comú ara tenim el camí molt més clar i més
fàcil.
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Els aiguats també van afectar la Canonja
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El passat dia 13 de setembre la Canonja va patir les conseqüències d'un aiguat generalitzat a tot el Camp de Tarragona. En poques hores les rieres de la Canonja van quedar inundades així com també diferents carrers del nostre poble.
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Trobada una bomba de la Guerra Civil
El mes d’abril d’enguany el propietari del
solar del carrer Sant Sebastià número 8,
acompanyat per membres del cos d'artificiers de la Guàrdia Civil i juntament amb
personal d'urbanisme de l'Ajuntament de
la Canonja, van estar durant tot el matí
buscant la famosa bomba que va caure al
solar abans descrit durant la guerra civil
de l'any 1939. Tot i excavar des de la meitat del solar fins al final i a una profunditat
de 2m amb una retroexcavadora i comptar
amb l'ajut de la Guàrdia Civil i el seu detector d'explosius, la bomba no es va poder
trobar.
El dia 6 d'octubre passat quan es realitzava
l'excavació per a la construcció d'un nou
habitatge, l'excavadora va topar amb un
ferro el qual ha resultat ser la bomba que
s'havia buscat anteriorment al mes d'abril
sense obtenir cap resultat. Lògicament, es
van aturar els treballs i es van avisar als
tècnics de l'obra els qual van avisar a l'hora la Guàrdia Urbana i el cos d'artificiers
de la policia nacional que van venir des de

Amb motiu del
seu XVè aniversari, el Col·lectiu de
Dones de la Canonja amb el
suport de l'Ajuntament ha organitzat un seguit
d'actes durant els
mesos d'octubre i
novembre. A més
de diferents xerrades i sortides, el Castell de Masricart va acollir una
exposició de manualitats amb una mostra dels treballs
realitzats per aquest col·lectiu durant els seus 15 anys
de vida.

Barcelona. Va ser aquest cos l'encarregat
de desactivar la bomba. Ajudats per l'excavadora van acabar de extreure-la. Els
artificiers van traslladar la bomba a la
pedrera del Llorito de Tarragona per a fer
esclatar l'espoleta. Segons el testimoni de
David Guillemat, a la Canonja van caure
cinc bombes en un radi de 100 metres.

Activitats de la Llar de jubilats
FESTA DE LA CASTANYADA
Com cada any a finals d'octubre, i més
concretament en aquesta ocasió el dia
30, es va celebrar a la Llar Municipal de
Jubilats i Pensionistes una de les festes
populars més conegudes per tots, la
Castanyada. Enguany la festa va anar
acompanyada de moltes altres activitats:
-Sardinada popular
-Concert de la Coral l'Esperança
-Música
-Castanyes i panellets per a tothom
Tots els actes van tenir un gran èxit de participació i els assistents a la festa en van
fer una valoració molt positiva. Des d'aquí

volem agraïr la seva col·laboració a totes
les persones que l'han fet possible.
SORTIDA CULTURAL
Continuant amb l'espai sortides culturals,
unes 20 persones del grup 60 i més de
la Llar de Jubilats i Pensionistes de la
Canonja va visitar el passat dia 6 de
novembre l'exposició de la Fundació La
Caixa “MARCO POLO I EL LLIBRE DE LES
MERAVELLES”.
La visita va ser guiada i després d'aquesta, va tenir lloc una tertúlia-cafè on
es va valorar l'activitat; valoració que va
ser molt positiva i que els anima a continuar aquesta dinàmica.

Passos de vianants elevats al nivell de la vorera
Els veïns de l'Avinguda de la Florida van demanar a l'Ajuntament
de la Canonja que es col·loquessin bandes reductores de velocitat o passos de vianants elevats al pas de la Tv-11 per l'Av.
de la Florida ja que la velocitat dels vehicles que circulen per
aquesta via suposa un gran perill. Després de diferents gestions, l'Ajuntament de la Canonja va sol·licitar a la Diputació
de Tarragona la construcció de passos de vianants elevats a
nivell de la vorera per a protegir als vianants de qualsevol atropellament, etc.
El passat mes d'octubre la Diputació de Tarragona va construir dos passos elevats a nivell de la vorera, un a l'Avda. de
la Florida i un altre a l'Avgda. de la Pineda. L'obra fou executada per l'empresa Balsells, S. A..
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Atenció als afectats per l’esfondrament
de la casa del c. Sant Sebastià, 6

Foto: Nati Jansà

Finalitza amb èxit el projecte
“Sedueix... ets jove”
Del 2 al 17 de novembre la
Regidoria de Joventut va posar
en marxa un projecte de promoció de la salut amb diferents
activitats per tal d’informar als
joves en alguns aspectes relacionats amb aquesta matèria. El
projecte ha comptat amb la realització de tallers de maquillatge
i xerrades sobre sexualitat i drogues, així com l’exposició de
seqüències fotogràfiques joves,
piércings i tatuatges de l’artista
Adolf de Valldoreix. L’exposició
s’acompanyava de tríptics que la
Secretaria General de Joventut
edita per tal de fer arribar als
joves tota la informació referent
a les perforacions i als tatuatges.
A més, el dia 11 de novembre la
Unió de Comerciants de la
Canonja, amb la col·laboració de
les regidories de Joventut i de

Durant la matinada del dia 2 d'octubre es va produir l'enderroc fortuït de l'immoble ubicat al c. Sant
Sebastià, núm. 4-6 de la Canonja.
Un cop fora de perill les persones
directament afectades, per part de
l'Ajuntament de la Canonja, es van
prendre les següents mesures:
En primer lloc es va desallotjar d’immediat la part de l'edifici situat al
carrer Sant Sebastià núm. 4-6 no
enderrocat i es va precintar per evitar que hi entrin persones sense
autorització. Una vegada feta la inspecció pertinent per part dels tècnics municipals, es va declarar el
mateix edifici en situació de ruïna
imminent ordenant per decret
d’Alcaldia l’enderroc de la part de l’edifici no sinistrat.
D’altra banda es va veure, des del
mateix moment dels fets, la necessitat de reallotjar les persones afectades, veïns dels números 4 i 6 del
carrer Sant Sebastià.

Promoció Econòmica, va organitzar una desfilada de moda per
a joves al Poliesportiu. La participació ha estat important a tots
els actes. El Casal Juvenil, on
s’han realitzat bona part de les
activitats, continua treballant per
tal d’oferir una alternativa d’oci
els dilluns i dijous de 7 a 10 i els
dimarts i dimecres de 7 a 9 de
la nit. L’espai compta amb sales
de reunió, internet, futbolí i d’altres activitats paral·leles que van
sorgint de les demandes dels
propis joves.

Els veïns no hospitalitzats, tots ells
habitants de l’immoble número 4,
van ser traslladats a un hotel de la
ciutat de Tarragona, on van passar
les quatre primeres nits, fins que es
va confirmar per part dels tècnics
municipals que l’edifici en qüestió
havia de ser enderrocat per motius
de seguretat.
Un cop confirmat aquest fet, i recollides les pertinences personals dels
veïns afectats, l’Ajuntament de la
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Canonja va tramitar a través d’un
conveni amb ADIGSA l’acolliment
d’aquestes famílies en vivendes propietat de l’Institut Català del Sòl. Pel
citat conveni ADIGSA es compromet a cedir l’ús de tres habitatges
a l’Ajuntament de la Canonja, el qual
autoritza l’ocupació temporal dels
mateixos per les tres famílies afectades, a títol gratuït. Van ser a
càrrec de l’Ajuntament les despeses
d’adequació de les vivendes (serveis
d’aigua, llum, gas), i també, amb el
suport de Càritas Parroquial, es va
adquirir el mobiliari i electrodomèstics necessaris per fer les vivendes
habitables.
L’Ajuntament de la Canonja, a través de l’alcaldia i de la regidoria de
Benestar Social, està donant suport
i ajut des del primer moment a totes
les persones afectades.
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Remodelació de la biblioteca
La Biblioteca Pública de la Canonja, al Castell
de Masricart, està remodelant les seves instal·lacions per tal de crear un espai més proper als seus usuaris.

lectura s’hi posarà en marxa l'equipament informàtic que fins ara era al punt d'informació
juvenil. De fet, es preveu que a mig termini,
tota la biblioteca sigui zona wifi.

Es procedirà al tancament amb vidres de l'obertura central del Castell de Masricart i en
l'espai que l'envolta s'hi habilitarà una zona
infantil amb mobiliari expressament adquirit
per als usuaris més petits i que permeti una
major comoditat a l'hora de fer activitats d'animació.

Es posarà tot un pany de paret de prestatgeries noves on hi haurà la major part dels llibres
de la biblioteca. L'espai que ocupa ara la biblioteca mantindrà la col·lecció local i una zona
dedicada a l'estudi.
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A l'altra banda, a més de diferents taules de

Està previst inaugurar les obres el divendres
26 de gener dins dels actes de la Festa Major
d'Hivern.

Carnaval 2007
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Concurs de cartells de Carnaval
La Regidoria de Festes de
l'Ajuntament de la Canonja convoca
un concurs de cartells al·lusius al
Carnaval de la Canonja.
La finalitat d'aquest concurs, obert
a participants de qualsevol edat, és
trobar el motiu bàsic del cartell del
Carnaval de la Canonja 2007.

de gener al Centre Cultural Castell
de Masricart en l'horari habitual
de biblioteca i compliran els
següents requisits:
•Hauran d'anar identificats al
dors amb el nom, cognoms i
telèfon de l'autor.
•Tenir la mida din-A4.
•Ser reproduïbles a tot color

Els originals, que passaran a ser
propietat de l'Ajuntament, s'hauran de presentar abans del dia 15

El jurat serà designat per la
Regidoria de Festes i la seva decisió serà inapel·lable.

DESEMBRE
2006

Picarols, la carrossa guanyadora del Carnaval 2006, serà l'encarregada juntament amb la colla Chavalitos d'organitzar l'arribada del Carnestoltes 2007

Regidoria de Festes. Comunicat oficial
El dia 15 de febrer de 2007 és el darrer
dia d'inscripció per a la participació en
el concurs de disfresses de carnaval
que se celebrarà l'any 2007 a la
Canonja.

ran de posar a disposició de la Regidoria
de Festes les següents dades:

La inscripció es formalitzarà obligatòriament en el formulari que a tal efecte
ha preparat la Regidoria de Festes i que
podeu trobar al Centre Cultural Castell
de Masricar t o a la pàgina web
www.lacanonja.cat

Aquest motiu serà únic per a cada grup
o carrossa de tal manera que no es
podrà adoptar un motiu que hagi estat
inscrit amb anterioritat en el termini
previst a l'efecte.

En el moment de fer la inscripció s'hau-

Motiu de la carrossa, comparsa, grup,
parella o element individual.

Nom, cognoms i telèfon de contacte de
la persona responsable.

Nou enllumenat públic pels carrers Raval i Masricart
Les obres s'han adjudicat a l'empresa
Eipsa Lleida S.A. pel preu de
108.220.99 Euros. Tanmateix, per
motius tècnics s'ha cregut més adient
realitzar primer les obres de renovació del clavagueram que està previst
adjudicar a començaments d'any i les
de pavimentació subvencionades en

l'anualitat 2007 per la Generalitat i evitar d'aquesta manera doblar les
molèsties al veïns.
Les obres es realitzaran de forma
simultània i es començaran a executar durant el primer trimestre de
2007.

Relleu a la regidoria de Juventut
La regidora
d'aquest
Ajuntament per designació
del PSC, Sra. Olga Maria
Priego García, va presentar
en data 1 de setembre de
2006 la seva renúncia al
càrrec, formulada en base a
la impossibilitat d’exercir la
seva tasca a l’haver traslladat el seu domicili fora de la
Canonja.
L'alcalde, president de l'EMD,
va acceptat la seva renúncia,
iniciant-se per tant el procés
per a la seva substitució, de
conformitat amb la legislació

vigent en matèria de Règim
Electoral General. El següent
pas fou la designació per part
del representant de la candidatura del PSC del Sr. Juan
Antonio Ruiz Gila, veí de la
Canonja, per a substituir-la. El
Sr. Ruiz Gila va acceptar la
designació i, un cop rebuda la
corresponent credencial per
part de la Junta Electoral
Central, està previst en el
moment de redactar aquesta
nota que prengui possessió
del seu càrrec en un ple
extraordinari a celebrar el dia
30 de novembre de 2006.
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Serà notícia
Amb la intenció de construir una nova
seu consistorial l'Ajuntament de la
Canonja ha adquirit enguany l'immoble
situat al número 9 del carrer Raval.
Actualment s'està tramitant també l'adquisició d'una porció de la finca situada
al número 7.

Concert de Nadal a càrrec del Cor Ciutat de Reus
El concert de Nadal d'enguany es farà com és
habitual a l'església de Sant Sebastià. Tindrà lloc
el dissabte dia 30 a dos quarts de nou del vespre i anirà a càrrec del Cor Ciutat de Reus dirigit per Tomàs Grau.

Durant l'any 2007 es licitaran i adjudicaran les obres del nou Ajuntament a
partir d'un projecte en el que està treballant l'arquitecte municipal.
Mentrestant, i abans d'acabar l'any
2006 s'enderrocarà l'immoble núm. 9

Aquesta temporada ens proposen una selecció
de nadales originals de diferents cultures i d'altres populars reharmonitzades sota les bases de
la música moderna. El repertori del concert és:

El projecte d'enderroc, amb una valoració de 29.614,71 € ha estat aprovat
inicialment i en els moments de tancar
el butlletí està en fase d'exposició pública, a l'espera de la seva adjudicació.

Part I
Deck the Hall . . . . . . .Antiga nadala galesa
Joy to the world . . . .Georg Friedrich Händel
Go Tell it on the mountain . . .Espiritual negre
Huahuanaca . . . . . . . . . . . . . . .Poire Valvé
El desembre congelat . . . . . . . .Xavier Sans
Santa Nit . . . . . . . . . . . . . . . . .Karl Jenkins
For the Beauty of the Earth . . . .John Rutter

Part II
Festa dels pirates . . . . . . . .Albert Guinovart
The phanton of the opera .Andrew Lloyd Webber
We are trav’lin . . . . . . . . . . .espiritual negre
I’m gonna sing . . . . . . . . . . .espiritual negre
O Happy Day . . . . . . .Edvin Hawkins Singers

Programa provisional d’actes de la Festa Major d’Hivern 2007
DIVENDRES 19 DE GENER
A partir de les 6 de la tarda al
carrer Raval
XI baixada de carretons
DISSABTE 20 DE GENER
A les 12 del migdia.
Missa solemne i processó en
honor a Sant Sebastià
A 2/4 de dues de la tarda, a la
plaça de la Raval
Ballada de Sardanes
A les 8 del vespre
Concert de Festa Major amb l’orquestra Volcan
A 2/4 de 12 de la nit
Gran ball amb l’orquestra Volcan

DIUMENGE 21DE GENER
De 10 del matí a 2 de la tarda a
la zona de Les Garrigues
XIII Cros Sant Sebastià
XXIII Cros Col·legi Aura
XI Cros comarcal del Tarragonès
A les 12 del migdia a les piscines
municipals
Exhibició de modelisme naval,
organitzada pel Motor Club la
Canonja
A les 6 de la tarda
Festival de “Canción y baile
Español”
DIVENDRES 26 DE GENER
Inauguració de la zona infantil de la
Biblioteca del Castell de Masricart
amb contes i sorpreses

Instal·lació solar tèrmica
Des de la regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de la Canonja es portarà a
terme una actuació al poliesportiu municipal “Josep Canadell i Veciana” que consisteix a la implantació d'una instal·lació
solar tèrmica amb un pressupost de
22.599,12 Euros.
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DISSABTE 27 DE GENER
A les 8 del vespre
Havaneres amb “Olla barrejada”
DIUMENGE 28 DE GENER
A partir de les 10 del matí a la
Rambla de les Garrigues

Exposició i concurs de bellesa
canina
A 2/4 de 3 de la tarda
Escudella popular organitzada
per la Unió de comerciants i
sobretaula amb humor

L’escola de Handbol del TDM la Canonja
El TDM la Canonja handbol club està jugant a l'actualitat a la màxima categoria de l'handbol català,
la "Lliga Catalana Sènior". Tenim un equip prou
motivat i compensat com per a aconseguir grans
fites aquesta temporada. També estem a la fase
inicial d'un projecte que comença a donar els primers fruits, l'Escola d'handbol del TDM.

Amb aquesta finalitat, ha estat sol·licitada una subvenció a l'Institut Català de
l’Energia de la Generalitat de Catalunya,
en base a la convocatòria d'ajuts per a
instal·lació d'energies renovables a corporacions locals, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4664.

Hem d'agrair el recolzament de tots els canongins,
empreses, Ajuntament, premsa, ràdio i sobretot,
afeccionats, que ens ajuden amb la seva presència als partits a continuar lluitant per a aconseguir
que la Canonja sigui reconeguda esportivament
arreu de Catalunya pel seu esport més representatiu, l'handbol.

Les obres estan previstes dins del present exercici 2006.

Des del TDM la Canonja creiem que l'esport és una
de les parts més importants de la formació de

nens i joves i és per això que tots els esforços són
pocs per a aconseguir el màxim nivell de qualitat
en l'aprenentatge de les virtuts de l'esport d'equip.
Per nosaltres no serà i desitgem que per la
Canonja tampoc.
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Municipalitat

Un pas endavant molt important
Canongins i Canongines:
L'any passat, tot just acabada la Festa Major d'Hivern, es creà la comissió paritària
entre els Ajuntaments de Tarragona i la Canonja que, com deia la premsa, havia de
posar fil a l'agulla a les negociacions sobre el procés de segregació de la Canonja.

A ningú se li escapa que l'acord entre els dos ajuntaments és importantíssim i bàsic.
Dos són els pilars sobre els que es manté aquest acord: l'econòmic i el territorial.
Les reunions de la comissió han incidit especialment en assegurar la viabilitat econòmica dels dos municipis resultants de la segregació d'acord amb les dades d'ingressos i despeses que es generen actualment a l'antic terme municipal de la
Canonja.
Dels estudis econòmics es desprèn que es pot garantir la viabilitat d'ambdós municipis (Tarragona i la Canonja), d'acord amb la distribució progressiva d'ingressos provinents de la indústria química.
Es contempla que l'any 2008 la Canonja tindrà una participació del 40% sobre
aquests ingressos, tot i que, els rebuts, impostos i tràmits que generi la gran indústria seran tramitats per l'Ajuntament de la Canonja
Durant els següents 5 anys, s'incrementarà la participació de la Canonja en un 3%
anual, arribant al 55% de participació el 2013.
Durant els següents 5 anys, l'increment serà d'un 4% anual, arribant al 75% de participació el 2018.
Finalment, els darrers cinc anys la participació de la Canonja s'incrementarà un 5%
anual, arribant al 100% de participació el 2023.
L'altre pilar de les negociacions ha estat la delimitació dels termes municipals resultants de la segregació. La part canongina de la Comissió ha reiterat en tot moment
la seva voluntat de recuperar l'antic terme històric de la Canonja incloent, lògicament, Bonavista. Els representants de l'Ajuntament de Tarragona també han mostrat expressament la seva voluntat que l'actual barri de Bonavista continuï formant
part de Tarragona.Tot plegat, l'última proposta de delimitació de termes que ha realitzat l'Ajuntament de la Canonja podeu veure-la a la pàgina anterior.
A partir d'ara s'iniciarà el procés administratiu davant de la Generalitat de Catalunya
amb l'elaboració d'una memòria que justifiqui els motius i els objectius de l'alteració dels termes municipals i que acrediti el compliment dels requisits fixats a la normativa.
Ajuntament de la Canonja
Plataforma per la Municipalitat

LA informa
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Al llarg d'aquest temps s'han realitzat diverses reunions que, poc a poc, han anat
acostant les posicions de partida d'ambdós Ajuntaments. Avui podem proclamar
que s'ha arribat a un acord per iniciar l'expedient administratiu que permetrà la restitució de la plena municipalitat al poble de la Canonja.
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Concurs de pessebres
Les inscripcions al Concurs de pessebres d'enguany es poden realitzar fins el dia 22 de desembre al Castell de Masricart en horari de
biblioteca.
(de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre i divendres i dissabtes de
10 a 1 del matí)
Organitza Regidoria de Joventut
Col·labora Parròquia de Sant Sebastià de la Canonja

Visita del Patge Reial
LA informa
CANONJA

El Patge de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient vindrà a La
Canonja a recollir les cartes dels nens i nenes el diumenge 31 de
desembre a les 12 del migdia al Castell de Masricart.
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La imatge es
repeteix cada
any, però segurament el nombre i magnitud
dels regals ha
canviat al llarg
del temps

no pot faltar cap
balcó de l’Ajuntament
ltasar
El parlament des del
Ba
tat
jes
a Sa Ma
any. Tothom escolt

O PORO
IALO KE VENIT
RE
TO
A
D
N
SE
LÁLTRO TAGO UN
ITOS.
KUN QUAT PET
J
RO
TE
LE
IS
V
RIKOLTI
BROJ
J, BICIKLOJ, LI
UNI PETIT LUDETO
.
KOMPUTEROJ

POR L’EKOLA,

US HABETIS
SUFRISTI KE SE
KE
KA
N
A
M
T
UXKAJ NE FA
TI, HABETIS A
BETIS STUDIA
HA
,
E
N
BO
PORTATO
ATI VIS TUTOBETIS AUXCULT
HA
,
J
O
TR
A
P
CULTATI VIS
VIS POPOLO,
TO BONE POR
RA
BO
LA
S
TI
ROJ KAJ HABE
S
QUAT PETITO
TUTOJ HAVERI

Casa per
casa es
reparteix
l’escala
en els re
cal utilitz
gals. Fin
ar algun
s i tot
cop

31,
el diumenge
ta. Enguany
ar
C
la
.
ar
es
vi
rt
t cal en
rebre les ca
Primer de to
el patge per
ens visitarà

Clar, si venen
de tan lluny...

LaCanonjaInforma 06 OK.qxd

22/11/06

16:36

Página 11

Actualitat
Si de tots els actes que durant l'any es porten a terme a la Canonja n'haguéssim de
triar un pel seu caràcter popular i tradicional, molta gent no dubtaria a assenyalar la cavalcada dels reis mags.

Estimats nens i nenes de la Canonja:
Com cada any estem molt contents de visitar el vostre poble i
les seves gents, per portar-vos regals, caramels i alegria.
L'altre dia us va visitar un enviat reial que va venir a recollir les
vostres cartes amb totes les vostres peticions.
Ens demanàveu joguines, bicicletes, llibres per l'escola i ordinadors. No cal que patiu, que si us heu portat bé, heu estudiat,
heu fet cas als pares, heu fet cas als vostres mestres i heu treballat bé pel vostre poble, tots tindreu el que heu demanat.
Però de totes les peticions que ens heu fet arribar, n'hi ha una
que farem l'impossible per a intentar complir....que s'acabin les
guerres, la fam i les drogues!!!
Això fa molts anys que intentem que s'acabi, però vosaltres ens
heu d'ajudar.
Heu de ser bons nens i nenes i estudiar molt, per a que el dia
de demà sigueu unes persones de profit per al vostre país i pel
món.
Ara però, aneu cap a les vostres cases i espereu els vostres regals
i caramels que gustosament us portem des de terres llunyanes,
sigueu bons nens i fins l'any que ve.
VISCA LA CANONJA
VISCA LA SEVA GENT!!!!

ny vinent
es, fins l’a
ci
rà
g
s
te
Mol

Primer, al voltant de les sis de la tarda,
els patges a cavall es dirigeixen cap a
l'Ajuntament on reben les claus del poble.
És una vella tradició que prové de quan els
pobles eren tancats per una muralla i únicament s'hi podia entrar per una portalada. Amb aquestes claus els patges van a
buscar tot el seguici reial que més lent,
degut segurament al pes dels regals, s'enfila raval amunt.
Escales, torxes, malabaristes i patges
obren pas a la comitiva de Melcior, Gaspar
i Baltasar. A continuació quatre o cinc
tractors engalanats porten tots els regals
que nens i nenes han demanat a les seves
cartes.

Ara toca
anar a rep
artir. Gair
ebé tothom
casa esper
és a
ant

Un cop a l'Ajuntament i després de l'adoració tothom espera les paraules de
Baltasar i la primera pluja de caramels,
sortosament tous els últims anys.
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I ara sí, tothom a casa seva a esperar passar els reis pel nostre carrer i a rebre els
regals de les seves mans.
Enguany de nou es repetirà la tradició.
Molts canongins i canongines veuran
reflectida la seva infantesa en els ulls dels
seus fills i la seva joventut en els ulls dels
patges. Des del consistori canongí volem
que se sentin també orgullosos de formar
part d'aquest poble que ha sapigut mantenir viva la il·lusió i l'esperança dels seus
habitants.

LA informa
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Els més petits esperen els Reis amb il·lusió
i un cert respecte i es que rebre els regals
directament dels patges és un avantatge
que tenim molts pocs pobles. La resta,
han d'anar a dormir d'hora i deixar les
sabates al balcó; alguns posen unes garrofes i tot per a que mengin els camells.

amels,
rs de regals, de car
Els patges, repartido
res
i de somriu

Cada any,
una fotog
rafia amb
els pa
concurs d
e pessebre rticipants al
s

L’Ajuntament de la Canonja us desitja
Bones Festes i un pròsper 2007

le pels reis
a ajuda indispensab
Els tractoristes, un
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L'Ajuntament
estrena una
nova pàgina
web més àgil
i dinàmica
En el seu continu afany de millorar els serveis, l'Ajuntament de la Canonja
ha posat en funcionament una nova pàgina web que, entre altres coses,
facilita la comunicació del ciutadà amb l'administració municipal. Aquesta
ha estat realitzada mitjançant una eina informàtica de disseny de pàgines
web anomenada Webfàcil. Aquesta eina, proporcionada per la Diputació
de Tarragona a través del seu organisme autònom per a la societat de la
informació OASI, permet que un usuari pugui actualitzar els continguts de
la pàgina sense requerir uns coneixements informàtics avançats. Gràcies
a això el manteniment de la pàgina web es pot dur a terme de forma dinàmica per diverses persones alhora, millorant així la qualitat de la informació.
La pàgina està en constant evolució: es renoven actes i notícies, s'actualitzen continguts i s'amplien seccions. Qualsevol ciutadà pot col·laborar i
dir la seva en aquest procés a la secció “participa”, on es pot respondre a
les enquestes i fins i tot enviar missatges als responsables de la pàgina
amb els seus suggeriments.

A la secció “Ajuntament on-line” es poden descarregar instàncies específiques de diversos tràmits amb l'Ajuntament, omplir-les i imprimir-les. De
moment, s'han de lliurar físicament a l'Ajuntament, però ja s'han iniciat diferents contactes amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i el
Consell Comarcal del Tarragonès per tal d'establir una comunicació totalment bidireccional. És a dir, properament aquestes instàncies i tràmits es
podran enviar directament des de l'ordinador de l'usuari a l'Ajuntament.

www.lacanonja.cat
La presentació d'un nou servei sempre és un estímul que encoratja les
persones que estem al capdavant
d'un projecte, però quan aquesta
posada en marxa forma part d'un procés que tendeix a apropar l'administració al ciutadà és encara més
il·lusionador.
La pàgina web de la Canonja, que tot
just hem posat en marxa, pretén en el
seu inici que canongins i canongines

tinguem la informació més puntual
sobre la nostra administració més
propera: l'Ajuntament. Neix però,
amb voluntat d'anar més enllà. Que el
que avui és informació, demà, sigui
comunicació.
El criteri principal que s'ha emprat a
l'hora de dissenyar la web, ha estat la
funcionalitat quedant altres aspectes
com el disseny i l'animació supeditats a aquest.

Mila Carreté i Grogués
Regidora de Comunicació

Em resta únicament demanar-vos la
vostra col·laboració en les diferents
enquestes i elements participatius de
la pàgina per tal que entre tots
puguem fer-la encara més útil.
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Portaveus municipals
Margarita
Lara

Marcel
Nolla

En vies de solució

La Canonja endavant

Nous panorames

El dia 5 d’octubre de 2006 va tenir lloc a
l’Ajuntament de Reus l’acte de signatura del
conveni per a la redacció del projecte constructiu dels col·lectors de connexió de la
Canonja i els sectors industrials de Vila-seca
(polígon Alba) i de Reus (CIMALSA i Mas de
Sunyer). A l’acte hi van ser presents el
director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
Sr. Manuel Hernández, i els alcaldes de
Reus, Sr. Lluís Miquel Pérez; de Vila-seca, Sr.
Josep Poblet i de la Canonja Sr. Roc Muñoz.
Finalment la maquinària de l’Administració
es posa en marxa. Sembla impossible que,
a les portes de l’any 2007, les aigües residuals de la Canonja encara vagin a parar al
mar sense depurar. Actualment, les aigües
són conduïdes i bombejades des de l’estació de bombeig i, a cel obert, passen pel
polígon petroquímic i van a parar al mar
vora l’antiga Universitat Laboral.
Amb la signatura d’aquest conveni es definirà la xarxa de sanejament des de la
Canonja fins a la depuradora de Reus, on
està previst que, un cop finalitzades les
obres l’any 2008, es recolliran les aigües
dels diferents polígons existents a les conques de les rieres de la Boella i de Castellet.
Després de les fortes pluges dels dies 13 i
14 de setembre passats, la Conselleria de
Medi Ambient ha presentat als ajuntaments
deTarragona, Reus, Vila-seca i la Canonja un
pla per adequar les rieres de la Boella i de
Castellet, des de la T-11 i des de l’A-7 fins a
la seva desembocadura a mar. S’han definit tres trams diferents:

El passat 3 d'octubre va tenir lloc a Tarragona
la setena reunió de la comissió paritària.
S'arribà a l'acord definitiu de preparar tota la
documentació necessària per a la segregació,
tant pel que fa a la part econòmica com a la
memòria dels drets històrics. Aquesta documentació haurà de ser aprovada pels plenaris
municipals d'ambdós ajuntaments i tramesa al
Parlament de Catalunya, que és qui l'ha d'aprovar.
Ara és l'hora que l'Ajuntament de la Canonja
faci arribar als ciutadans la informació del procés realitzat per tal que estiguin informats tant
de les condicions limítrofs com de les econòmiques.
El Grup Municipal de CiU a la Canonja es compromet a aclarir qualsevol dubte al respecte.
Restem a la disposició de qualsevol ciutadà de
la Canonja que ho necessiti al nostre despatx
de l'Ajuntament. Cal només demanar per parlar amb els regidors de CiU.
Fent referència a les eleccions al Parlament de
Catalunya, a nosaltres, com a partit, ens ha preocupat molt l'elevada abstenció que hi ha
hagut; segurament i d'entre d'altres motius
degut al mal dia triat pels comicis. El fet que el
dia de reflexió hagi estat un dia feiner i que el
dia de Tots Sants sigui tradició visitar els difunts
als cementiris marxant fora del poble qui té
familiars difunts fora, ha afectat la participació.
Sí que podem votar per correu, però pensem
que degut al poc entusiasme que provoquen les
eleccions, s'han de donar tot tipus de facilitats
per votar. I parlant del poc entusiasme, notem
que cada vegada la gent està més desencisada
de la política i dels polítics, i cada vegada més,
van menys a votar. Estaria bé que tots els partits ho rumiessin plegats per tal de trobar les
causes i posar-hi solució. Així no anem gaire bé.
Per a nosaltres, una de les causes del desencís
ha estat legitimar, tot i ser mitjançant pactes
que reconeixem legals, un govern entre varis
partits que han estat perdedors, deixant a l'oposició al partit guanyador, CiU en aquest cas.
Una altra causa podria ser el desgavell polític
d'aquests dos anys i mig de govern del tripartit, (a dia de avui, 2 de novembre) no sabem si
reeditaran de nou el tripartit.
Volem dir a tota la gent que ha dipositat en el
nostre partit la seva confiança atorgant-nos el
seu vot en aquestes eleccions, que gràcies a
ells, les hem guanyat per vuitena vegada consecutiva, no solament en escons sinó també en
número de vots.
No cal dir que nosaltres, com a grup municipal,
som regidors de tots el ciutadans de la Canonja
i no solament d'aquells que ens han donat el
seu vot i és per això que seguirem treballant en
la nostra línia pel poble de la Canonja.

Ens els darrers dies, i en clau política, s'han
produït dos successos cabdals. Un en política
municipal i l'altre en política nacional.
A la Canonja ja ha finalitzat una primera etapa
de la negociació per a la recuperació de la
municipalitat, amb l'acord econòmic i territorial entre l'Ajuntament de Tarragona i la
Plataforma per la municipalitat de la Canonja,
amb important presència d'ERC en l'esquema
de la negociació i exposant públicament, en
roda de premsa, el compromís del Parlament
de recolzar amb els vots del grup parlamentari l'acord aconseguit entre els dos municipis.
Si es complementa la documentació addicional a l'acord aconseguit, en un temps prudencial, i amb la unanimitat de tots els grups polítics, la Canonja recuperarà aquella sobirania
que va perdre fa més de quaranta anys, passant a ser un municipi amb recursos suficients,
que ben gestionats haurien de permetre augmentar la qualitat de vida dels actuals habitants del nostre poble. L'assoliment de l'objectiu comú de tots es podria dur a terme
abans de finals de l'any 2007, per començar així
al 2008 amb les aportacions econòmiques pactades, que com sabeu s'allarguen 15 anys més.
Pel que fa a política nacional s'acaba de tancar un nou pacte d'esquerra, anomenat Entesa
Nacional del Progrés, que intentarà ser allò
que el seu nom indicar. Des del Comitè Local
de la Canonja ja sabem que per a molts, ja
sigui per un o diversos aspectes (depèn
segons qui ho diu ) no és, de ben segur, el
millor pacte però assegura un bon desenvolupament de l'Estatut (que ERC defensa encara
que no l'aprovés), continua amb unes polítiques endegades des de les conselleries anteriors d'ERC lloades per tots els grups i permetrà que governem en una conselleria tant
important per al país com és Cultura. Al mateix
temps la celeritat del pacte calma els sectors
empresarials catalans i potser es podrà tirar
endavant la nova llei d'organització territorial,
ja preparada per l'anterior conseller, en
Carretero, però aturada en el seu desenvolupament pel PSC.
Als voltants i simpatitzants d'ERC us diré una
cosa amb la qual estareu d'acord: pacti amb
qui pacti ERC sempre serà criticada, o millor
dit, satanitzada per Espanya. Ho heu de tenir
clar. I qualsevol pacte nacional que hagués fet
amb CiU o amb l'esquerra, també hauria estat
criticat per l'altre. S'ha preferit seguir amb
unes polítiques d'esquerres a pactar amb els
representants dels poders catalans, que no ho
dubteu, aniquilarien la imatge d'ERC fins
anul·lar-la. O que va passar, sinó, amb
Esquerra a les primeres eleccions autonòmiques dels anys 80?

Tram I. Zona no urbanitzada
Tram II. Polígon industrial
Tram III. Zona final – mar
En el tram II y III, la canalització tindria una
variant sobre la llera actual i es perllongaria en línia recta, de tal forma que no desemboqués a la Universitat Laboral, evitant
així possibles futures inundacions a la zona.
Aquesta és una magnífica notícia, i més
tenint en compte que la Conselleria té previst escurçar els terminis de tramitació per
tal que les obres s’iniciïn el proper any. En
aquest projecte, a petició de l’Ajuntament de
la Canonja es tindrà en compte la canalització del barranc dels Antigons, des del
polígon de CIMALSA i del barranc que recull
les aigües de CORENA i del Mercat del
Camp.
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Persones
empadronades a
la Canonja i
nascudes a
Blancafort
TERESA COS ARMENGOL

Un poble vinculat a l’agricultura
Blancafort “no es veu fins que
hi ets”. En vorejar el “tomb del
Galliner” o el “Collet”, el visitant es troba “sense adonarse'n a la plaça principal”, des
d'on percep que el temps es
dilata, alhora que assaboreix
la pau interior, pròpia d'una
comunitat que veu desfilar,
amb parsimònia, els anys i
els segles. Tots els viatgers
n'han destacat l'experiència
vital de tastar el plaer de la
tranquil·litat
Josep M. Prats

L'agricultura és la principal activitat de la població. Les
terres són majoritàriament de secà i els conreus més
importants són la vinya (364 Ha), els cereals (223
Ha), els ametllers (138 Ha) i les oliveres (94 Ha).
El Celler Cooperatiu de Blancafort, fundat el 1896,
disposa de les infrastructures fonamentals, la tecnologia i els coneixements enològics més moderns per
a elaborar vins de gran qualitat. Cal destacar els vins
Blanca-Flor en totes les seves varietats així com la mistela i el vermut que es comercialitzen a la mateixa
Cooperativa.
Història
El poble es va formar a la segona meitat del segle XII
a redós del seu castell, del qual tan sols resta el topònim del tossalet on estava situat. El primer document
on surt esmentat el nom i el castell de Blancafort data
del 1207, quan Pere Romeu i Arnau Fitor deixen al
monestir de Poblet un cens anyal de 2 sous.

dència carlina, sofrí els embats d'ambdues parts
durant aquestes guerres.
El Celler de Blancafort forma part de la ruta de
Cellers modernistes de la Conca de Barberà
Els cellers de la Conca de Barberà són un pou de cultura i cal visitar-los. Acostumen a ser edificis interessants arquitectònicament. La majoria majoria d'ells
van ser construïts a començaments del segle XX,
seguint les tendències artístiques de l'anomenat
modernisme agrícola que va tenir en l'arquitecte
vallenc Cèsar Martinell un dels seus més destacats
exponents.
(informació extreta de la pàgina web de l'Ajuntament)

El 1359, el poble pertanyia a la vegueria de
Montblanc. El 1387, entrà a formar part del Ducat
de la mateixa vila de Montblanc i va restar sotmès a
la seva sobirania.
La història del poble entre els segles XIV i XVII travessa un període de decadència, caracteritzat pels
estralls provocats per les successives epidèmies, plagues i guerres que assolaren el territori.
En arribar al segle XVIII, durant la Guerra de
Successió, el poble es posà a favor de l'arxiduc Carles
i va sofrir els batecs dels exèrcits de Felip V. Amb el
Decret de Nova Planta, Blancafort passa a pertànyer
al corregiment de Tarragona, partit de Montblanc.

Blancafort
Habitants: 421
Alcalde:
Magí Balta Ventura
www.blancafort.altanet.org

Seguint la incidència econòmica de la vinya, experimentà un important creixement demogràfic durant la
segona meitat de segle.
Patí després les conseqüències de la Guerra del
Francès. L'any 1811, el poble fou saquejat per les tropes del general Suchet. Sense temps per recuperarse d'aquesta guerra, la gent es trobà dividida per les
lluites entre liberals i absolutistes. El poble, de ten-

Església parroquial de Santa
Maria Magdalena
L'edifici s'alça en el
lloc on existia la primitiva església romànica. Fou començat
el 1793 i acabat el
1804. És d'estil
barroc tardà, de
planta rectangular,
amb una sola nau
d'àmplies proporcions, capçalera plana i capelles laterals entre contraforts. La coberta és de volta de canó i el campanar comença
quadrangular i té un segon cos octogonal i una
cúpula de rajola vidrada. La façana és d'estil neoclàssic, amb alguns elements del barroc.
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Agenda
Concurs de pessebres

MANUALITATS: els dilluns I dimecres de 16 a 18
hores.
JOCS: els dilluns i dimecres de 16 a 18 hores.
INFORMÀTICA: els dilluns i dimecres de 16 a 17
hores.
TEATRE: els dimarts de 16 a 18 hores.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT: els dimarts
i dijous de 10.30 a 12.30 hores (en dos grups)
CANT CORAL: els dimecres de 18 a 19.30 hores.
BALL: els dissabtes de 16.30 a 19.30 hores, preu
entrada: 2 €.

Inscripcions al Castell de Masricart fins el dia 22
de desembre. Organitzat per la Regidoria de
Joventut amb la col·laboració de la Parròquia de
la Canonja en l'horari de biblioteca.

Arribada del Patge Reial
Recollida de les cartes per Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient. Arribada del patge el diumenge 31
de desembre a les 12 del migdia.

Concert de Nadal

Col·lectiu de dones
IOGA: els dilluns de 11 a 12 hores i els divendres
de 9.15 a 10.15 hores.
GIMNÀSTICA: els dimarts i dijous de 8.15 a 9.15
hores i segon torn de 9.30 a 10.30 hores.
PUNT DE CREU: els divendres de 15.30 a 17.30
hores.
PUNTA DE COIXÍ: els dijous de 15.30 a 17.30
hores.
MANUALITATS: els divendres de 9.30 a 11.30
hores.
Per a més informació segon i quart dimarts de
cada mes a partir de l'1 de gener de 2007 de 16 a
17 hores al Centre Cívic.

A càrrec del Cor Ciutat de Reus. Dissabte 30 de desembre a les 9 del vespre a l'església de Sant
Sebastià.
Organitza Patronat de Cultura del Castell de
Masricart

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

Festa de Nadal de la gent gran

Els divendres a partir de
les 9 del vespre es repeteixen
els programes de la setmana

18 de desembre a les 5 de la tarda al Centre Cívic.
Els actes inclouen felicitació de les festes nadalenques als assistents, exposició del pessebre i
actuació de la coral l'Esperança.

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

NEIX “LA CANONJA 3 - POBLE, PAISATGE I SOSTENIBILITAT -”
Sorgeix a la Canonja una nova entitat de caire ambiental anomenada “la Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat -“. Els seus objectius són elaborar propostes de millora per solucionar problemes ambientals i denunciar-ho socialment i/o administrativament; pretén aconseguir la integració dels paisatges del territori (urbà,
rural, agrícola, forestal,...) participant en projectes ambientals i reeducar i conscienciar la ciutadania. Finalment,
l'associació anima a tothom que hi vulgui col·laborar a posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic:
lacanonja3@tinet.cat.

Fes-ho saber

Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col·lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves
activitats, només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: pcultura@lacanonja.cat

Donant suport a
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Activitats d'animació
Sòcio-cultural al Centre Civic
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La Canonja, un poble amb passat
que sap viure el present i encara el
futur amb il·lusió
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