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Serveis
TELÈFONS D'INTERÈS
CEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627
AMPA DEL CEIP LA CANONJA 977541540
CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . .977541079
CORREUS . . . . . . . . . . . . . . . . .977546712
PARRÒQUIA DE
SANT SEBASTIÀ . . . . . . . . . . . .977543598
ESTÍMUL . . . . . . . . . . . . . . . . .977553088
FARMÀCIA FUERTES . . . . . . . .977545090
FARMÀCIA OPTICA MIRÓ . . . .977546060
IES BONAVISTA – AULARI
LA CANONJA . . . . . . . . . . . . . .977551716
LLAR D’INFANTS MARE DE
DÉU DE L’ESPERANÇA . . . . . .977550550
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Empresa Municipal de Transports Públics
de Tarragona
Tels. 977549480 i 977543244
Línia 3: la Canonja – Colom – Arrabassada
Línia 35: la Canonja – Bonavista – Colom

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

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
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 D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dilluns i dimecres de
9 a 13 hores
POLISPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977547885
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 10 a 12 i de 16 a 22 hores
GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: C/ Raval, 6
TELÈFON 977548081

MERCAT SETMANAL
Tots els dilluns no festius durant el matí a la
Plaça Ernest Lluch

RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON 977545282 i 977529406

CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
ADREÇA: Plaça del Castell, 1
SERVEIS: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart. Àrea de Cultura i relacions ciutadanes de
l’Ajuntament de la Canonja. Biblioteca
TELÈFON: 977545308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 16 a 20
hores.
Biblioteca: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores,
divendres i dissabtes de 10 a 13 hores.
Estiu: horari de dimarts a divendres de 9 a 13 hores,
dilluns de 16 a 20 hores
ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977546100 – 977541883
HORARI: de 15 a 21’30 hores
CASAL JUVENIL
ADREÇA: Bisbe Miquel Domènech i Veciana, 1
TELÈFON 977545018
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 17’30 a 19 hores,
dimecres i divendres de 15 a19 hores
LLAR DE JUBILATS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
TELÈFON: 977541883
HORARI:
BAR: de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 19 hores
SERVEI DE PODOLOGIA: divendres de 15 a 19 hores
(telèfon 977546100)
PERRUQUERIA: dijous de 9 a 13 hores
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Castell de Masricart
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores,
dilluns de 16 a 20 hores
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT
liemlaja@hotmail.com

LA
FOTO
HISTÒRICA
En aquesta secció anirem
publicant fotografies històriques que evidencien l’evolució que ha patit el nostre poble. En aquest cas
podem veure una imatge
del carrer Raval a començaments dels anys 60. La
fotografia pertany a l’arxiu
municipal.

Foto cedida
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Neix el
butlletí local
Teniu a les vostres mans el número zero de la revista municipal “La
Canonja informa“, editada per l’Ajuntament de la Canonja, que volem fer
arribar trimestralment a totes les llars canongines per tal que els nostres
convilatans tinguin acurada informació de l’activitat municipal.
A través d’aquesta eina de comunicació podreu conèixer, per exemple, els
acords que s’adoptin a les diferents sessions plenàries, els projectes
previstos i també les gestions que realitzen tant l’alcalde com els
regidors. Així mateix, tots el grups polítics amb representació municipal
tindran el seu espai reservat a la revista per expressar allò que desitgin.
Des que l’any 1983 vam recuperar una part de la nostra identitat amb la
creació de l’Entitat Local Menor, les Corporacions que ens han precedit i
també l’actual, hem treballat de valent per ampliar el marc cultural de la
Canonja i per recuperar el teixit social i cultural del nostre poble.
S’han portat a terme projectes d’infraestructura molt importants, entre
els quals podríem destacar el Castell de Masricart, la biblioteca, el
polisportiu, el centre cívic, les piscines, l’enllumenat i pavimentació de
molts carrers i per últim els plans urbanístics que han possibilitat que el
nostre poble creixi de forma important.
Tot això ha fet possible que l’Ajuntament de la Canonja hagi assolit la
totalitat de competències administratives, primer pas en el nostre camí
ferm i segur cap a la plena municipalitat. Per opinar sobre aquesta
qüestió, es pot fer a través de l'adreça de correu
municipalitat@canonja.altanet.org o bé dipositant un escrit a les bústies
col·locades a tal efecte a la Casa Consistorial, al Centre Cívic i al Castell
de Masricart.
Esperem ben aviat poder donar a través d’aquestes pàgines la notícia que
tots desitgem que es produeixi: que la Canonja torna a ser un poble.
Roc Muñoz
Alcalde de la Canonja

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Roc Muñoz Martínez
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Ha estat notícia

Diada dels
canongins fora vila
L’Ajuntament de la Canonja participà activament en la III Trobada de
canongins de fora vila que tingué lloc
el passat diumenge 15 de maig i que
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L’alcaldessa accidental, Mila
Carreté, després de disculpar l’assistència de l’alcalde, Roc Muñoz,
per un compromís personal ineludi-

ble, donà la benvinguda als canongins
i canongines que hi assistiren i encoratjà als presents a mantenir viva la
flama dels fundadors de l’Orfeó.

El Patronat de
Cultura vetlla per
la música
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fou organitzada per la comissió del
75è aniversari de l’Orfeó Canongí, el
Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví i la Cooperativa Agrícola.

El projecte de
reforma dels
vestidors del
CEIP
S’ha portat a terme el projecte
de reforma dels vestidors del
CEIP la Canonja redactat per l’arquitecte municipal Miquel
Orellana Gavaldà, amb un pressupost total d’11.975,64
euros.
Les obres de paleta han estat
realitzades a càrrec de la brigada municipal, la part elèctrica i
lampisteria a càrrec de l’empresa instal·ladora Òscar
Baiges, que és la que té encarregada el manteniment del
col·legi. La part de fusteria ha
estat realitzada per Sebastià
Reverté.
El vestidor s’ha dividit en dues
parts: una zona per a nens i una
altra per a les nenes. En cadascuna de les parts s’hi han
col·locat quatre dutxes, un espai
de bany amb rentamans i serveis, i finalment dos rentamans
a la zona de vestidors amb
bancs i penjadors de roba. Tot
l’espai s’ha equipat finalment
amb aigua calenta i freda.

El passat diumenge dia 8 de maig tingué lloc a l’Orfeó
Canongí i organitzada pel Patronat de Cultura del
Castell de Masricart una vetllada musical a càrrec
d’alumnes dels conser vatoris de música de
Tarragona, Reus i Vila-seca.
Aquestes vetllades es porten a terme des de l’any
2000, cap a la primavera, i han estat possibles gràcies a la col·laboració desinteressada dels esmentats
conservatoris i molt especialment als joves artistes
participants.

Enguany, ens acompanyaren diferents grups de
cambra i l’Orquestra Händel que van fer gaudir a
les persones assistents d’un magnífic repertori
musical.
El Patronat de Cultura procura oferir un ventall d’activitats que es caracteritzin per la seva qualitat. En
aquest sentit, el proper projecte del que gaudirem a
la Canonja és el “Surt a la fresca” que es portarà a
terme a l’estiu i que conté elements de cinema i música.

Comencen les obres
pel canvi d’imatge de
la plaça Mestre Gols

En mans dels joves
Durant el mesos de març i abril,
la regidoria de joventut ha estat
definint el que s’anomena Pla
Local de Joventut i que serveix
per a emmarcar les polítiques
en que aniran adreçades totes
les actuacions en matèria de
joventut fins l’any 2007. El disseny del PLJ s’estructura a partir de les propostes dels mateixos joves i de les pautes que
estableix la Generalitat de
Catalunya des de la Secretaria
General de Joventut.

Amb el PLJ és pretén que
siguin els mateixos joves els
que elaborin els seus projectes i activitats i les executin.
Un dels objectius del programa de polítiques educatives i
culturals i de par ticipació
democràtica és la promoció del
Punt d'Informació Juvenil com
a lloc de referència pels joves.
Actualment hi ha una gran
afluència de joves que s'acosten al PIJ (Castell de
Masricart).

En data 1 de març de 2005
s’aprovà per decret d’Alcaldia
l’adjudicació de les obres de
remodelació de la plaça
Mestre Gols d’acord al projecte redactat per l’Arquitecte
Josep Llop Tous amb la
col·laboració dels serveis tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Canonja.
La direcció d’obra és a càrrec
de Josep Llop i l’empresa
encarregada de portar-la a terme és “Construcciones Boni e
hijos S.L.” per un import de
45.640 euros.
Aquest projecte de remodelació compta amb el vist-i-plau
del grup municipal de CiU, a
més a més de l’equip de govern
del consistori canongí.
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Serà notícia

El passat dijous dia 12 de
maig tingué lloc al Castell de
Masricart una xerrada a
càrrec del Dr. Luis Lorenzo
i la psicòloga Carmen Pérez
sobre la seva experiència a
Sri Lanka dies després del
devastador tsunami que
assolà aquella illa a finals de
l’any passat.
Sota el títol de “Tsunami, la
nostra experiència personal”, explicaren als canongins la forma de vida a l’illa
abans d’aquest terrible fenòmen natural i la dificultat que
tenen les persones que han
sobreviscut a la catàstrofe
per recuperar el ritme habitual de vida.
L’Ajuntament, a l’igual que
molts canongins ha donat
suport al projecte que ens
presentaren i que consisteix
en ajudar al programa del
reverend Vassanta consistent en contribuir al retorn a
la normalitat de la població
de Batticaloa a la part est de
l’illa. Aquest projecte contempla la construcció de 51
cases i l’adquisició de 35
bicicletes, 35 xarxes de pesca i 20 vaixells petits. Part
de les contribucions també
aniran a l’escola que ja existia amb anterioritat al tsunami i que té com a principal característica la protecció de nens i nenes contra la
prostitució infantil.
S’ha posat a disposició dels
canongins el següent número de compte de La Caixa
per tal que es puguin fer
aportacions fins el dia 12
de juliol.
2100 0726 30
02001011289

Properament començaran les obres de remodelació del parc de l’avinguda de la Florida d’acord amb el projecte de l’arquitecte municipal
Miquel Orellana Gavaldà amb un pressupost de
20.000 euros,
L’avinguda de la Florida es troba a la part nord
de la Canonja i és un dels accessos principals
de la Canonja, a més de connectar el centre
de la població amb el desdoblament de la N340 i amb l’autovia de Reus.
La remodelació, que portarà a terme la brigada municipal, consisteix en diferenciar diversos
espais i recorreguts dins i fora del propi parc
per a la qual cosa s’ha previst delimitar una
sèrie de murs i espais amb diferents paviments,
hi haurà espais de jocs infantils separant la part
infantil de 3 a 6 anys per una banda i una part
dedicada a menors de 3 anys, un espai de jardí on s’hi plantaran tres arbres. També es canviarà de lloc la font existent, es col·locaran nous
bancs, jocs infantils, papereres i fanals.

Millora del Parc La Florida
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Jornada
Solidaria sobre
el Tsunami

Un dia de festa a Masricart
El poeta canongí, en
Pere Gran Marca (la
Canonja 1851-1914)
reflectia en el seu poema “La Canonja i
Masricart”, la polèmica sorgida entre els
habitants de Masricart per la seva fusió
a la Canonja l’any
Francisco Domínguez
1897. Una de les
Regidor de Festes
estrofes diu
-¡Os quexéu sense rahó!hi haurá qui exclami indignat;
- puig teniu la llibertat
de fer la festa majó.
Efectivament, durant alguns anys, tot i que Masricart
havia desaparegut com a poble, les festes del 5 d’agost, festivitat de la Verge de les Neus, es van continuar celebrant fins que per la inèrcia dels nous temps
i per les diferents vicissituds per les que ha passat la
nostra població, van desaparèixer.
Ara, en aquesta nova etapa de govern, la regidoria de
Festes ha volgut recuperar-les, i per això enguany
s’ha preparat un programa d’actes que estaran centrats a la zona de la plaça del Castell, que desitgem
sigui punt de trobada de tots els canongins, on es
podrà gaudir d’un dia de festa a Masricart, que per
continuar la tradició hem volgut que se celebri el dia
5 d’agost.
Esperem que aquesta iniciativa sigui ben acollida pels
nostres convilatans; per la nostra part l’hem preparat amb tota la il·lusió dels nous projectes.

Programa dia 5 d’agost (festivitat de la Verge
de les Neus)
A les 20 hores: Missa Solemne a l’església de
Masricart
A les 21 hores: Aperitiu a la Plaça del Castell
A les 23 hores: Ball amb l’orquestra “Los del
Ebro”

PÀGINA
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Noves senyals
informaran dels
llocs d’interès
Per part dels serveis tècnics d’Urbanisme
s’ha portat a terme un estudi de senyalització informativa basada en la indicació de
llocs d’interès general que es veurà materialitzat en els propers mesos.
La senyalització vertical, l’import de la qual
ascendeix a 6.500 euros, anirà a càrrec
de l’empresa Eucomsa i serà col·locada per
la brigada d’obres d’aquest Ajuntament.
Aquest projecte de senyalització, consensuat amb el grup municipal de Convergència
i Unió, ve a resoldre part les necessitats
informatives que s’han creat amb el ràpid
creixement urbanístc del nostre poble.
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Es prohibeix fumar en
qualsevol lloc del recinte excepte la terrassa.
Tothom qui desitgi
menjar haurà de dirigir-se a la terrassa respectant les seves normes.
Es prohibeix banyar-se
amb roba que no sigui
pròpia de piscina.
Es prohibeix córrer, fer
tombarelles a l’aire,
tirar -se a l’aigua i
empènyer als companys.
Es prohibeix sortir del
recinte mullat, sense
sabates o amb indumentària de bany.
Els nens que hagin de
portar flotadors o similars hauran de banyarse a les piscines petites.
Tots els menors que no
portin banyador, hauran de banyar-se a la
piscina petita.
No es pot introduir al
recinte cap objecte
com ara pilotes, joguines d’aigua, parasols, flotadors, cadires de
platja, etc...
Qui no tingui 13 anys haurà d’anar acompanyat d’una persona adulta.
Qui accedeixi a les instal·lacions haurà d’adaptar-se a aquestes
indicacions i respectar les més elementals normes de seguretat
i higiene, pel contrari serà expulsat sense previ avís.

Exhibició nocturna d’aquagym

Horaris i activitats
Obertura de les instal·lacions
Del dia 11 de juny al dia 11 de setembre
Horari:
de 12 a 20 h tots els dies laborables
de 10 a 20 h. els dissabtes, diumenges i festius
Horari nocturn
Del 16 de juliol al 13 d’agost
Tots els dissabtes de 22 hores a 1 de la matinada
La quota d’entrada del dissabte en horari nocturn és de 1.50 €, també per abonats de temporada
Cursos de natació (infantil)
De l’1 de juliol al 31 de juliol d’11 a 12 del matí
De l’1 d’agost al 30 d’agost d’11 a 12 del matí
De dilluns a divendres
Grups d’entre 8 i 11 participants
Grups de nens i nenes de 4 a 6 anys, e 7 a 12 anys i de 13 a 17 anys
Cursos de natació (adults)
De l’1 de juliol al 31 de juliol de 20 a 21 hores
De l’1 d’agost al 30 d’agost de 20 a 21 hores
Dilluns, dimecres i divendres, mínim 10 persones. Homes i dones sense límit
d’edat
El preu dels cursos de natació serà de 31.50 € per a les persones que tinguin
l’abonament de temporada i de 52.50 € per a qui no el tingui
Aquagym
Del 20 de juny al 15 de juliol de 20 a 21 hores
Del 18 de juliol al 12 d’agost de 20 a 21 hores
Dimarts i dijous. Mínim 15 persones. Homes i dones sense límit d’edat
L’activitat d’Aquagym tindrà un cost de 23 € independentment que es sigui
abonat de temporada o no.
Preus
Entrada lliure per dia menors de 14 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 €
Entrada lliure per dia majors de 14 anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.50 €
Entrada dissabte en horari nocturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.50 €
Menors de 14 anys
Majors de 14 anys
Abonament 10 usos . . . . . . . . . . . . . . . .11.00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.50 €
Abonament 20 usos . . . . . . . . . . . . . . .15.50 € . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.00 €
Abonament 30 usos . . . . . . . . . . . . . . . .18.80 € . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.10 €
Abonament temporada indiv. . . . . . . .46.80 € . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.20 €
Abonament temporada familiar cònjuges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 €
Abonament temporada familiar cònjuges + 1 fill menor de 16 anys . . . . . . .84.40 €
Abonament temporada familiar cònjuges + 2 fills o + menors 16 anys . . . . .97.80 €
Abonament família nombrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112.50 €
Gratuït per abonats al polisportiu per període mínim de 6 mesos anteriors a
la temporada d’estiu.
Els nois i noies que no tinguin 13 anys complerts hauran d’anar acompanyats
d’una persona adulta.
L’adquisició i inscripció d’abonaments i cursos es farà al polisportiu de dilluns
a divendres de 10 a 12 del matí i de 4 a 8 de la tarda.
L’adquisició d’entrada d’un dia es farà a la mateixa piscina.
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Viu l’estiu a les piscines
Ja fa quatre anys que les piscines
municipals de la Canonja van obrir
les portes. Fent una mica d’història
recordarem que a finals d’estiu de
l’any 2001 es va fer la inauguració,
amb una molt bona acollida per
part de tots els canongins. Tot i que
aquell any no pogueren estar en ús
durant molt de temps, es va poder
constatar la gran acceptació per
part del públic. Una prova d’aquesta bona acollida són les xifres
de banyistes que hem assolit cada
any. En algun cas, s’ha arribat a
màxims puntuals de 300 persones
fent-ne ús en un sol dia. La mitja
diària de banyistes és de 167, una
xifra molt notable per un poble com
la Canonja.

10.000 banyistes van guadir d’aquestes
instal·lacions el 2004
L’any 2003 fou el que tingué més
afluència de públic registrant una
assistència d’aproximadament
15.000 persones en tota la temporada. Amb tanta afluència, fou
inevitable l’existència de petits
inconvenients causats en la seva
major part per l’assistència de
menors sense vigilància de persones adultes. Per tant es fa imprescindible que els menors que entrin
a les piscines ho facin sempre

acompanyats d’adults.
L’any 2004, es comença la temporada amb una nova normativa que
augmenta la confortabilitat de les
piscines. L’afluència de banyistes
va disminuir mantenint-se en
10.000 persones però es van evitar moltes de les reclamacions
d’anys anteriors. Som conscients
que algunes de les normes no
resulten del gust de tothom però
també sabem que l’experiència ens

Un repte important
Em complau dirigir-me al poble de la Canonja
en aquest primer número de la revista municipal. Com sabeu, he prés possessió del
càrrec de regidor d'Esports de l'Ajuntament
de la Canonja dins del present any 2005, i
ha estat així com a conseqüència de la renúncia de Paco Morán, per motius laborals.
Aquestes paraules meves, a part de servir de
presentació, també m'agradaria que fossin un
petit i sentit homenatge al meu antecessor,
que amb la seva dedicació i bones actuacions,
m'ha posat el llistó molt alt. Per mi suposa
un repte important seguir amb la tasca iniciada pel meu company de partit en la present legislatura i esteu segurs que posaré tot
el necessari per la meva part perquè així
sigui.
Comença una nova temporada d'estiu. En
breus dies tindrem obertes les piscines municipals i els nostres nens, joves i tothom qui
ho desitgi, podrà gaudir de les instal·lacions
que l'Ajuntament de la Canonja posa a la seva

disposició. Des de meitat
de juny a meitat de
setembre, podeu passar
estones d'esbarjo, podeu
aprendre a nadar, podeu
practicar un esport aquatic (aquagym)...
Una de les coses de les
que hem d'estar orgullosos a la Canonja és de
Antonio M. Reyes
disposar d'entitats esporRegidor d’esports
tives de gran relleu i que
organitzen activitats que
traspassen l'àmbit local per arribar a tots els
indrets de Catalunya i fins i tot més enllà.
Exemples són el Club Ciclista la Canonja, el
TDM Handbol la Canonja, el Club de Futbol la
Canonja, el Motor Club, l'Escola de Futbol
Base Sant Sebastià, etc.
Quedo a la vostra disposició per tot el que volgueu relacionat amb l'esport a la Canonja.
Una salutació ben cordial.

demostra que la seva aplicació ha
millorat ostensiblement la sensació de tranquil·litat i comoditat a les
piscines.
A banda del bany, a les piscines,
durant tots aquests anys s’han portat a terme diferents activitats com
ara cursos de natació als mesos de
juliol i agost, casals d’estiu, classes
de busseig i aquagym. L’any passat
es va presentar com a novetat l’obertura de la piscina en horari nocturn. Aquesta nova experiència va
tenir una gran acceptació per part
de tots els canongins i veïns.
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Les vacances escolars ja estan a
punt i els nens i nenes de la
Canonja tindran més temps d’oci a
partir d’aquests dies. Aquest
temps de lleure es pot emprar en
la gran oferta d’activitats que ofereix el Casal d’Estiu durant els
mesos de juliol i part d’agost.
Les activitats es fan per quinzenes
i es pot escollir entre una o les tres
quinzenes.

Les activitats es divideixen en dos
grans grups: les de lleure i les lúdico-esportives.
Les activitats de lleure consisteixen
en fer jocs lúdics i d’exterior, teatre, danses i cançons, tallers de
manualitats, dinàmiques de grup...
Les activitats lúdiques-esportives
estan més relacionades amb l’esport. Es realitzen a la piscina, però
no són cursos de natació, es fan
jocs aquàtics, iniciació als grans
jocs, jocs d’exterior, jocs esportius...
Tot això, va relacionat dintre d’una
temàtica i totes les activitats es
guien mitjançant aquest eix.
Cada activitat comença al polisportiu amb una festa d’inauguració que explicarà el centre d’interès i la temàtica. En aquesta trobada, dividim els grups d’infants
per edats amb el seus corresponents monitors. Aquesta presentació es realitza el primer dia de
cada quinzena perquè els nens que
s’incorporin en aquella data coneguin el tema.
Per finalitzar la setmana es preparen activitats extraordinàries, que
es realitzen a les places i carrers
del poble i participen conjuntament
tots els participants. Segons el tipus
d’activitat també hi poden participar
els pares, les mares i altra mainada del poble. Algunes activitats que
es fan al Casal d’Estiu són la
Peonada Popular Aigualida, el
Castell de fang, Un dia de cinema,
la Ginkana d’aigua, etc.

L’últim dia es fa una cloenda que
consta de sopar, grans jocs, balls
amb música, actuacions... per
atansar-nos a la Festa Major d’estiu.
Enguany, i per tercera any consecutiu, el Casal d’Estiu l’organitza
l’AMPA del CEIP la Canonja amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la
Canonja.
Anteriorment el Casal d’Estiu era
una continuïtat del Casal Infantil de
l’Ajuntament, però amb un tarannà d’estiu, més obert al carrer i
activitats “més mullades”. També
tenia una durada inferior tant en
dies com en hores.
Amb la nova organització s’ha aconseguit sumar més esforços i per
tant augmentar tant els dies com
l’horari.
Això significa que l’Ajuntament ha
continuat i continua col·laborant
en:
1. Cessió de les instal·lacions: del
Casal Infantil, del Polisportiu i
Piscina, i del Centre Cívic, ja que pel
volum d’inscrits es necessiten
molts espais.
2. Suport del personal de Benestar
Social, tant en la preparació com
en l’execució durant tot el Casal.
3. Suport del personal de la
Brigada Municipal durant els actes
que es fan al carrer, per muntar i
desmuntar escenaris, col·locar les
mànegues, portar els materials,
etc, és aquella feina que ningú veu
però sense la qual les activitats no
podrien tirar endavant.

4. Subvencionant una bona part
del cost total de l’activitat.
La valoració del Casal d’Estiu del
2004, amb el lema “viu l’estiu, viu
les cultures” és molt positiva. Es va
atendre a més de 100 infants per
cada torn i esperem que enguany
sigui encara millor.

Casal a tres
bandes
La col·laboració entre les entitats canongines i l’Ajuntament
pot trobar un exemple molt clar
en el Casal d’Estiu que, organitzat per l’Associació de Mares
i Pares del CEIP la Canonja,
compta amb el suport de les
regidories d’Ensenyament,
Benestar Social i Ser veis
Públics. El suport no es limita
únicament a la cessió d’espais
o de material infraestructural
sinó que cadascuna de les regidories s’hi aboca en allò en que
pot ser més útil posant-se al
servei d’un projecte. La regidoria d’Ensenyament, al tractarse d’una activitat de l’AMPA
subvenciona una part important de l’activitat, de tal manera que els nois i noies participants únicament hagin d’aportar una part del cost total del
casal. La regidoria de Benestar
Social, hi contribueix amb l’experiència dels tècnics que es
dediquen a dirigir i preparar el
contingut de les activitats, i la
regidoria de Serveis Públics hi
aporta el personal necessari
per tal que cada cosa estigui al
seu lloc en el moment adequat.
Tot això, sumat a l’esforç de
l’AMPA del CEIP la Canonja contribueix a l’èxit del Casal d’Estiu
de la Canonja.
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La Canonja, ara sí

Nous camins per a més informació Neix un nou mitjà

Un cop més, aquesta vegada des de la nova
revista municipal, voldríem agrair al poble de
la Canonja el seu suport al Partit dels
Socialistes de Catalunya que va fer possible
que, en les darreres eleccions municipals,
obtinguéssim una majoria aclaparadora.
la Canonja ha canviat molt en els darrers anys.
Els plans urbanístics posats en marxa, han permès el seu creixement i l'arribada de nous
veïns que, procedents d'altres llocs de les nostres comarques, han trobat a la Canonja un
lloc agradable, tranquil i ben comunicat on viure amb les seves famílies.
La fita més important que tenim ara mateix és
la consecució de la plena municipalitat per la
Canonja. Sens dubte aquest serà un dia molt
important per tots els canongins.
Però per arribar fins aquí s'ha hagut de treballar pas a pas. No oblidem que l'alcalde
Canadell, que va precedir a l'actual, Roc
Muñoz, va posar en marxa els anys 80 tot l'entramat d'una nova forma administrativa, desconeguda aleshores, que es deia Entitat Local
Menor, i que ara coneixem com a Entitat
Municipal Descentralitzada. Aquells van ser
anys de donar moltes explicacions i de treballar molt per aconseguir que l'Entitat Local
Menor de la Canonja fos considerada com un
municipi més a tots els efectes (convocatòries
del Pla d'Obres, Pla d'Acció Municipal, etc). La
seva tasca va constituir el primer pas del llarg
camí que aviat ens portarà fins a la plena municipalitat.
Un altre pas molt important ha estat, durant
l'anterior legislatura, l'aprovació del traspàs
de totes les competències municipals a
l'Ajuntament de la Canonja. Des del Grup
Municipal Socialista sempre hem defensat que
per arribar a ser un poble, primer havíem de
disposar de la totalitat de competències. Un
cop aconseguides aquestes, ja s'ha donat un
pas més, amb la creació durant els primers
mesos de 2005, de la comissió paritària dels
dos ajuntaments, el de la Canonja i el de
Tarragona, per tal d'arribar a punts de consens
en aquelles qüestions que se suscitin relatives
a la constitució de la Canonja com a municipi.
Mai com ara havíem estat tan aprop d'aconseguir-ho. Sense presses però sense pauses,
seguirem donant els passos necessaris per
arribar a la nostra fita sabedors que comptem
amb el vostre recolzament. I vosaltres, ciutadans de la Canonja, sabeu que sou els que ens
doneu la força i l'empenta necessària.

És d’agrair que l’Ajuntament de la Canonja hagi
decidit editar una revista de caire municipal, una
revista tantes vegades reclamada, encara que no
deixa de sorprendre amb quina rapidesa s’ha
tret a la llum aquest primer número, ja voldríem
que per altres assumptes l’equip de govern tingués la mateixa rapidesa.
A partir d’ara l’Ajuntament tindrà una oportunitat immillorable per explicar, per informar i per
donar a conèixer a les canongines i als canongins
tot el que es fa i tot el que té relació amb el nostre poble que dit sigui de pas, és molt i bo.
Aquesta nova revista hauria de significar-se,
sobretot, per la voluntat de donar un fort impuls,
per la voluntat d’ésser una eina a l’abast de tot el
poble a fi i efecte d’aglutinar, a fi i efecte d’unificar sentiments i treball vers una fita que no és
altra que la de potenciar la pròpia Canonja com
a poble que va ser, com a poble que és, i com a
poble que sense cap dubte continuarà essent.
Ens hem cansat de proposar una vegada i una
altra a l’equip de govern que dins les pàgines
de l’Estímul, mal anomenades “La Veu de
l’Ajuntament” ja que no hi tenien cabuda cap
dels grups de l’oposició, - revista que com sap
tothom o hauria de saber, inexplicablement
ha deixat de rebre la subvenció per part de
l’Ajuntament, gràcies a una polèmica decisió
del senyor alcalde, amb el suport dels seus
membres de govern- sens concedís un espai
per explicar, un espai per donar a conèixer la
nostra tasca, ja que des de l’oposició també treballem, també lluitem i també som una eina
fonamental pel desenvolupament del nostre
poble.
Des de Convergència i Unió esperem que
aquest espai del que disposarem trimestralment a partir d’ara permeti als nostres convilatans estar assabentats en tot moment de
totes les actuacions del nostre grup municipal,
a la vegada tots ells disposaran també d’altres
opinions, d’altres informacions i d’altres punts
de vista que fins ara no es produïen .
El grup municipal de Convergència i Unió agafa el compromís d’utilitzar aquest espai per fer
una oposició ferma, una oposició contundent,
una oposició responsable defensant sempre i
com a prioritat principal la Canonja en tots els
seus aspectes. Tampoc tindrem cap inconvenient en reconèixer, en valorar o en recolzar, si
es dona el cas, les actuacions que vagin en
benefici de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, vinguin d’allà on vinguin.
Com a punt final, no podem deixar passar
aquesta ocasió sense reafirmar el nostre compromís més ferm vers la plena municipalitat de
la Canonja. Esperem i desitgem que la Canonja
com a poble esdevingui una realitat tant aviat
com sigui possible.

Avui amb aquest exemplar neix una nova font
de comunicació a la Canonja. Un nou mitjà
que ha hagut de passar per damunt d’altres,
que ja gaudien d’una àmplia acceptació popular, per tenir el seu forat local, i que si més no,
dubtem que abasti l’extensa informació que
dóna, hores d’ara, la revista local, no municipal. El Diari, en majúscules. Prou polèmiques
han tingut lloc després d’aquella controvertida decisió, per part de l’equip de govern municipal, d’ençà el mes de gener, amb algunes
rectificacions, veient els esdeveniments i el
clamor popular, que s’han volgut fer sobre la
marxa dels fets.
Una revista, amb caràcter trimestral, doncs
ben cert és que la informació generada des
l’Ajuntament i l’equip de govern, no donarà
per més. Es podran omplir de continguts benevolents, activitats i esdeveniments diversos,
però no dóna per fer una revista mensual. Ferho seria autocomplaença. Quan s’estan escrivint aquestes línies, des del grup local d’ERC
no en sabem gairebé res més que l’espai que
tenim destinat. Ni quin abast tindrà, ni quin
tiratge, ni quantes pàgines, encara que molt
ens temem que aquesta nova edició de revista municipal tindrà les mateixes característiques que moltes altres que hem vist a la nostra comarca, on l’equip de govern omple l’edició amb les excel.lències de la seva gestió,
i deixa, per a què no es digui, un espai a la oposició. I es continua barrejant, un cop més, la
gestió d’un grup polític que governa amb la
gestió d’un municipi. Capitanejar una administració vol dir fer-ho per a tots els ciutadans
i ciutadanes, escoltant-los, atenent-los (no
citant-los), gestionant els recursos de la manera més neutral i democràtica que hom pot fer,
i pensant, sempre tenint present, que es
governa per a tots els canongins i canongines.
I és que ara, a la Canonja ens trobem a un
encreuament de carreteres. Les decisions que
es prenguin en molt poc temps, poden influir
en el futur del nostre poble. Les negociacions
per a la recuperació de la municipalitat han
començat. Les pors i les malfiances han d’existir, almenys des del grup municipal d’ERC
que dubta que el camí pugui ser tan planer
com ens el presenten. Compte que després no
vingui la garrotada. La recuperació de la municipalitat de la Canonja fa agafar esgarrifances
als de baix, als del mig i als de dalt, en diferents sentits, però que qualsevol d’ells pot
esquinçar el retrobament amb allò que no
s’havia d’haver perdut, que és la municipalitat de la Canonja.
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Vaig venir de...
Persones
empadronades a la
Canonja i nascudes
a Vélez Rubio

Vélez Rubio
LA informa
CANONJA

Un municipi ple
d'història i cultura

PÀGINA

El poble de Vélez Rubio és cap de
la comarca de Los Vélez i el nucli
urbà més extens i important de la
mateixa amb aproximadament
7000 habitants. L’extensió del
territori és de 282 km2. i té 35
pedanies.
La ocupació de la població és bàsicament agrícola (en 48%) i de serveis (37%).
El cultiu majoritari és el cereal,
seguit de l’ametller i l’olivera.
La seva història es remunta a finals
del S. XV i començaments del XVI,

quan vençuts els àrabs nadius, la
nova població de moriscos i cristians
s’assenten sobre l’actual barriada
del “Fatin” amb carrers estrets i tortuosos. Aquest nucli, posteriorment
s’expandirà al voltant de l’església, i
l’Ajuntament. El seu màxim desenvolupament urbà es produeix durant
els segles XVIII i XIX.
L’any 1986 el casc antic de Vélez
Rubio fou declarat bé d’interès cultural disposant en l’actualitat d’un
pla especial de protecció del casc
històric.

Andres Laso Sanchez
Ana Maria Galera Guirao
Juan Heredia Laso
Alfonsa Pérez García
Maria Martínez García
Antonio Tudela Torrente
Juan José Cerezuela Galera
Candelaria Carrillo Avellaneda
Mª Isabel Cerezuela Guirado
Francisco Cerezuela Martínez
Juan José Cerezuela Martínez
Antonia Carrillo Avellaneda
Blas Cerezuela Martínez
Antonia Guirado Quilez
Mª Encarnación Carrillo Avellaneda
Jose Luis Guirao Guillén
Trinidad Sánchez García
Andrés Laso Aránega
Mª Encarnación Sánchez Aránega
Diego García Ramon
Ascensión Guirao Quiles
Juan José Cerezuela Guirao
Joaquín García Morales
Isabel Sánchez Aránega
Mª Jesus García Sanchez
Filomena Carrillo Avellaneda
Francisca Granero Granero
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La diada dels innocents

Vélez Rubio
Habitants: 7.000
Alcalde: José Luis Cruz
Armario
www.velezrubio.org

La diada dels innocents a Vélez Rubio es vesteix d’especials connotacions. Aquell dia, l’alcalde habitual, passa el bastó de comandament a l’alcalde d’innocents que
és qui a partir d’aquest moment ostenta l’autoritat.
D’aquesta manera, qualsevol persona que passi el 28
de desembre per la plaça de l’Ajuntament serà objecte de la intervenció de l’alcalde d’innocents o dels seus
algutzirs que sota el pretext més nimi (com ara portar
sabates negres o anar amb corbata) serà multat i conduit a la presó municipal on purgarà les seves culpes a
base de vi i bones viandes.
Abans però d’iniciar les frenètiques detencions en massa, l’alcalde d’innocents llegeix el seu pregó des del balcó de l’Ajuntament passant revista de manera sorneguera a la política municipal
Els innocents de Vélez Rubio pertanyen a la germandat
de les ànimes i la seva indumentària recorda als vestits orientals. També van armant amb grans sabres corbats de fusta.
Sembla que la tradició es remunta al segle XVII quan el
ritual cristià s’instal·là a la comarca dels Vélez i que es
basa en la idea que els autors del degollament dels innocents no foren soldats romans sinó mercenaris.

Museu Comarcal Miguel Guirao
Aquest museu comarcal està situat en un dels edificis
històrics més significatius de Vélez Rubio: L’antic
Hospital Reial construït al 1765. Està format per 8
sales. La seva col·lecció comprèn una successió de
materials, des de les fases més primitives de la prehistòria, fins objectes històrics contemporanis de cultura popular en la seva vessant etnogràfica. El museu
intenta oferir una mostra progressiva i didàctica molt
complerta dels aspectes físics i històrics de la comarca dels Vélez.
Miguel Guirao Gea és fill predilecte de Vélez Rubio que
fou vicerector de la Universitat de Granada i president
de la Real Academia de Medicina de Granada. Va dedicar bona part de la seva vida a les excavacions de diferents necròpolis Velezanas i a publicar abundants articles que es recolliren en la seva obra pòstuma
“Apuntes y documentos sobre Vélez Rubio y su
Comarca”
Miguel Guirao fou la persona que inicià la col·lecció
del museu en forma de vitrina al seu despatx.
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Agenda
Horari d’estiu de la biblioteca • Revetlla de Sant Joan •
Carnaval 2006 • Jornades interculturals • Festa a
Masricart • Línia directa amb la juventut • Municipalitat
Al castell de Masricart a partir del
22 de juny en horari de biblioteca

HORARI D’ESTIU DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL
CASTELL DE MASRICART
De 9 a 13 de dilluns a divendres.
Els dilluns també us atendrem per
les tardes de 16 a 20 hores

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

Fes-ho saber

Juny, 18

Juliol, 16

FESTA FI DE CURS CEIP LA
CANONJA
Organitza AMPA CEIP la Canonja.
Matí i tarda, al polisportiu.
Bàsquet, exhibicions de Judo,
Gimnàstica rítmica i sardanes.
A partir de les 19 hores, al col·legi
Festa i sopar fi de curs

LA GENT JOVE ENS PROPOSA

Juny, 23
REVETLLA DE SANT JOAN
A 2/4 d’11 de la nit a la plaça de
Catalunya
Amenitzada per
QUARTET ENIGMA
Servei de bar a càrrec de
l’Agrupament Escolta Bisbe
Borràs

Juliol, 2
SURT A LA FRESCA-22,30 h
Carrer Escultor Figueras
Cinema d’acció:
“Taxi derrape total”
(Majors de 13 anys)

Jornada intercultural
Ja en tindràs noticía!!!

Juliol, 30
SURT A LA FRESCA-22,30 h
Plaça Mestre Gols
Cinema d’aventures
“Spiderman II”
versió en català (tots els
públics)

Agost, 5
FESTA A MASRICART
Reviu la Festa Major de Masricart
Diada de la Mare de Déu de Les
Neus
Programa d’actes:
A les 8 del vespre Missa Solemne
A continuació aperitiu popular
A les 12 de la nit ball amb la
orquestra LOS DEL EBRO

Juliol, 16
SURT A LA FRESCA-22,30 h
Plaça del Castell
Jazz i blues “Sitjazz Band”
Servei de bar a càrrec de
l’Agrupament Escolta i Guia
Bisbe Borràs

de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vesSURT
pre A LA FRESCA-22,30 h
Plaça
7 x del
60 Castell
Música
tradicional
interacL’actualitat
de la setmana
en
tiva
amb "La
portatil fm"
seixanta
minuts
Servei
de9 bar
càrrec
De les
a 2/4ade
10 dede
la nit
l’Agrupant
Escolta
i Guia
Desvetlla’t
Jerusalem
Bisbe
Borràsde temàtica reliPrograma
giosa
Agost, 27
DIJOUS
De les
a 2/4
de 12 de la nit h
SURT
A 10
LA
FRESCA-22,30
Creuant
la nit
Plaça
de la O
Programa
participatiu d’acCinema
de comèdia
tualitat local
i comarcal
“Cuando
Menos
te lo espeDIVENDRES
ras”
(tots els públics)
De 5 a 6 de la tarda
La utopia
Musical
A partir de les 11 de la nit
Cançons pel record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del migdia
Música i veu
Musical
Els divendres a partir de
les 9 del vespre es repeteixen
els programes de la setmana
Els dissabtes i diumenges
a partir de la una del migdia es repeteixen els programes de la setmana

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

Donant suport a
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JA US PODEU APUNTAR
AL CARNAVAL 2006

PROGRAMACIÓ
DILLUNS
Agost, 20

PÀGINA

11
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SURT A LA FRESCA
Dissabte 2 de juliol
Carrer Escultor Figueras
Cinema d’acció:
“Taxi derrape total”
(Majors de 13 anys)

LA informa
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Dissabte 16 de juliol
Plaça del Castell
Jazz i blues “Sitjazz Band”
Servei de bar a càrrec de
l’Agrupament Escolta i Guia
Bisbe Borràs
Dissabte 30 de juliol
Plaça Mestre Gols
Cinema d’aventures
“Spiderman II”
versió en català (tots els públics)

PÀGINA

Dissabte 20 d’agost
Plaça del Castell
Música tradicional interactiva
amb "La portatil fm"
Servei de bar a càrrec de
l’Agrupament Escolta i Guia
Bisbe Borràs

12
JUNY
2005

Dissabte 27 d’agost
Plaça de la O
Cinema de comèdia
“Cuando Menos te lo esperas”
(tots els públics)

Tots els actes començaran a les 22.30 hores

ORGANITZA:

Jazz i blues
“Sitjazz Band”

La portatil fm

PATRONAT DE CULTURA
DEL CASTELL DE MASRICART
AJUNTAMENT DE LA CANONJA

