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Serveis
TELÈFONS D'INTERÈS

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT

CEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627
AMPA DEL CEIP LA CANONJA 977541540
CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . .977541079
CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS PONÇ
DE CASTELLVÍ . . . . . . . . . . . . .616433441
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

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
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Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona. Telf. 977549480
Línia 3: La Canonja – Torreforta – Colom
Línia 11: Tramuntana – Colom
Linia 35: La Canonja – Bonavista – Colom directe
Línia 83: Tramuntana – Bonavista – Hosp. Joan XXIII
En vigència fins l’11 de setembre
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

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
POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA
ADREÇA: Alcalde Marian Fonts i Ciurana, 1
SERVEIS: Poliesportiu municipal
TELÈFON: 977547885
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 10 a 12 i de 16 a 22 hores
GUÀRDIA URBANA
ADREÇA: C/ Raval, 6
TELÈFON 977548081
ESCOLA D’ADULTS
ADREÇA: Plaça de Catalunya s/n
SERVEIS: Ensenyament d’adults
TELÈFON: 977546100 – 977541883
HORARI: de 15 a 21’30 hores

RÀDIO LA CANONJA
ADREÇA: Raval, 11
TELÈFON 977545282 i 977529406
CENTRE CULTURAL CASTELL DE MASRICART
ADREÇA: Plaça del Castell, 1
SERVEIS: Patronat de Cultura del Castell de
Masricart. Àrea de Cultura i relacions ciutadanes de
l’Ajuntament de la Canonja. Biblioteca
TELÈFON: 977545308
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Àrea administrativa: de dilluns a divendres de 16 a 20
hores.
Biblioteca: (durant el mes d’agost romandrà tancada al públic)
de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, divendres i
dissabtes de 10 a 13 hores.
Estiu: horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores,
dilluns de 16 a 20 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
(durant el mes d’agost romandrà tancat al públic)
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
L’espai on es portaran a terme els balls de Festa Major:
la plaça de Catalunya era
antigament una era situada
al costat de les escoles
velles, avui Centre Cívic. A
la fotografia es pot distingir
clarament la forma de l’edifici del Centre Cívic, ja
que en el moment de la
seva rehabilitació es decidí
conservar l’estructura de
l’antic edifici.

Foto cedida
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Les festes:
tradició viva
La transformació urbana de la Canonja continua amb projectes com la
Unitat d'Actuació 2 o la Unitat d'Actuació 2304, entre d'altres. Tots
aquests plans de futur immediat són molt necessaris, tant des del punt de
vista de l'evolució social del nostre poble com des de la perspectiva de la
promoció econòmica.
D'altra banda, immersos en l'estiu, viurem ara esdeveniments puntuals,
com les activitats de “Surt a la fresca” i la Festa Major d'estiu. La
Canonja és un poble amb una trajectòria i una realitat molt pròpies en
molts aspectes, entre d'altres pel que fa a les tradicions culturals i
festives. Des de la seva constitució com a entitat local menor, les
diferents corporacions han considerat la Festa Major un element
vertebrador de la vida dels canongins, i per això han planificat, organitzat i
projectat les festes cap als ciutadans, intentant fer-les el més atractives
possible.
La participació dels canongins i la col·laboració d'entitats i del teixit
sociocultural en el seu conjunt han estat i són elements primordials per
tal de saber entendre en tot moment la realitat en la qual ens movem. Així
podem anticipar-nos a les necessitats i demandes d'un poble que creix i
que està obert a casar voluntats i a conjugar equilibradament les seves
tradicions amb les innovacions que ens brinda l'evolució d'una societat
imparable.
Per això les festes, com a element viu, proposen nous entorns i noves
activitats que enriqueixen la comunitat plural en la que vivim. Si més no,
és una transformació necessària per evitar les desigualtats. Es tracta
doncs d'un concepte dinàmic i en permanent renovació, al servei del
creixement personal i col·lectiu de la gent de la Canonja.
Només em resta animar-vos a construir plegats un poble més creatiu i
innovador, en tots els aspectes... també a través de les festes.
Roc Muñoz
Alcalde de la Canonja

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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Ha estat notícia

Les EMD de Catalunya acorden
fer front comú per al seu
reconeixement en el nou Estatut
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Representants de les 58 Entitats
Municipals Descentralitzades (EMD)
catalanes es van reunir en una intensa jornada de treball el dissabte 18
de juny a Valldoreix en el tercer
Congrés d’EMD de Catalunya. De la
Canonja hi assistiren l’alcalde Roc
Muñoz i la regidora Lídia Jiménez.
Les mancances i els buits legals d’aquests ens locals van centrar bona
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cions que convoca la Generalitat.
El tercer Congrés d’EMD de Catalunya
es va iniciar amb la participació d’Oriol
Nel·lo, secretari general de
Planificació Territorial de la Generalitat
de Catalunya; Fernando Pindado, sots
director general del Foment de la
Participació de la Generalitat de
Catalunya; Gerard Serra, representant de la Diputació de Lleida.

Revetlla de Sant Joan
a la plaça de Catalunya
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part de les intervencions. Montserrat
Turu, presidenta alcaldessa de
Valldoreix i presidenta de l’Agrupació
d’EMD de Catalunya, va recordar les
dificultats de finançament de les EMD
i les dificultats en altres aspectes més
específics, com l’aprovació de les operacions de crèdit pròpies - que sovint
han de passar per l’Ajuntament -, o
poder-se acollir a totes les subven-

La nova plaça Mestre Gols
En el moment de tancar edició les
obres de la Plaça Mestre Gols estan
gairebé acabades tret d’algun petit
detall com ara la retirada de l’enllumenat antic. Amb aquestes obres
s’ha millorat ostensiblement l’estètica de la zona.

Clausurà el congrés el Sr. Albert
Pereira,
director
general
d’Administració Local.
D’entre les principals conclusions del
congrés, cal destacar la demanda
que el nou Estatut de Catalunya reconegui les seves competències i que
incorpori el principi de subsidiarietat
establert per la Carta Europea
d’Autonomia Local.

El IX Ral·li de Cotxes Antics fa
parada a la Canonja

El passat 23 de juny els canongins
celebraren la revetlla de Sant Joan.
Com altres anys, diferents fogueres s’encengueren a la Canonja.
L’Ajuntament, per la seva part,
organitzà la revetlla a la plaça de
Catalunya, amenitzada pel trio
“Enigma” i amb la col·laboració del
Motor Club, que va anar a buscar
la flama del Canigó a Reus i
l’Agrupament Escolta, que portà a
terme el servei de bar i la venda de
coques de Sant Joan.
El passat 19 de juny el Biela Club 600 clàssic & històric portà a
terme el IX Ral·li de Cotxes Antics Reus – La Pineda – Tarragona.
Enguany aquest esdeveniment féu parada a la Canonja.
Concretament visitaren el Castell de Masricart, on els participants
foren rebuts per l’alcalde Roc Muñoz. Mentre durà la visita els canongins pogueren admirar la bellesa d’aquests cotxes clàssics que estacionaren a l’Avinguda M. Carrasco i Formiguera.

L’enllumenat del carrer
Escultor Martorell
gairebé a punt
L’acabament de les obres de
l’enllumenat del carrer Escultor
Martorell està pendent únicament de la col·locació d’arbres
i l’encesa de la il·luminació. Tot
i així, ja es pot comprovar la
millor imatge del carrer amb
les columnes de l’enllumenat
públic. Les obres han estat
executades per l’empresa
Bosir S.A.

Els canongins surten a la
fresca
Durant el mes de juliol van tenir lloc diferents actes del programa “Surt a la
Fresca” del Patronat de Cultura. Tots ells
amb gran seguiment per part de canongins i canongines. El primer de tots ells
fou el dissabte dia 2 de juliol amb la projecció de “Taxi Derrape Total” a la qual pertany la fotografia.
A banda d’aquest programa estiuenc, el
Patronat de Cultura organitza el ja tradicional concert de Nadal. Per a enguany
s’ha triat una obra emblemàtica com és
el cas de l’oratori “Messiah” de G.F. Händel
a càrrec del Cor Montserrat, Estudi XXCor i l’orquestra “Acadèmia del Liceu”

Festa fi de curs

Durant el mes de juny la
comunitat educativa canongina celebrà diferents actes
de fi de curs, als que donà
suport l’Ajuntament de la
Canonja. Tant l’escola bressol com les associacions de
pares i mares del CEIP la

FOTO: NATI JANSÀ

Canonja i l’Institut d’Ensenyament Secundari hi
abocaren un gran esforç
per despedir el curs amb
una festa. La fotografia
correspon a l’entrega d’orles als alumnes de batxillerat de l’Institut.
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Serà notícia

El passat dia 22 de juny va visitar l'Ajuntament de la Canonja el
director de l'empresa BASF, Dr. Uwe Kirchgässner, acompanyat
del cap de relacions públiques, Sr. José Bach.
Seguint en la línia d'ajuts a les activitats que desenvolupen les diferents entitats canongines, els directius de l’empresa veïna van fer
lliurament , en un acte senzill celebrat a l'alcaldia, de diferents
aportacions nominals al Club Futbol la Canonja, Club de Futbol
Unión España Canonja, Orfeó Canongí, Societat La Nova Amistat,
IES Bonavista, Llar d'Infants, i al propi Ajuntament de la Canonja,
que els destinarà principalment a la biblioteca i a la revista municipal.
Altres entitats canongines, com el CEIP la Canonja, el Club Ciclista
i el Club d'Handbol, ja havien rebut l'import de l'ajut a les seves
activitats directament de l'empresa BASF abansd’ aquest acte.
Per part de la corporació hi van ser presents l'alcalde, Sr. Roc
Muñoz, i els regidors Sra. Mila Carreté, Sra. Lídia Jiménez i Sr.
Paco Domínguez.

La Llar de Jubilats tanca el curs amb una
sortida a la Terra Alta i un concert
Els dies 16 i 17 del mes
de juny la Llar de
Pensionistes i Jubilats de
la Canonja va celebrar
diferents activitats com a
cloenda del curs 20042005.
El dijous dia 16 de juny es
va fer una sortida cultural
a Horta de Sant Joan
(Terra Alta), on després de passejar pels seus antics carrers es
va visitar el Museu Picasso. Posteriorment es va visitar
l’Ecomuseu dels Ports, on es va assistir a dues sessions de cinema, la primera sobre la història de la zona i la segona sobre els
antics habitants de les masies. Després d’una ràpida visita a
l’antiga presó, van dinar al restaurant Miralles.
El divendres dia 17 de jun es va celebrar el festival fi de curs,
amb l’actuació de la Coral l’Esperança, formada per una vintena de pensionistes i jubilats de la Canonja, sota la batuta de la
professora Cristina. També es va projectar una obra de teatre
i una comèdia.

Homenatge a la mestra Remedios Gómez
El passat 22 de juny va finalitzar
la seva vida laboral a la Canonja
la mestra Remedios Gómez
Domínguez, que durant més de
trenta anys ha contribuït a l’educació de molts canongins i
canongines. L’Ajuntament de la
Canonja s’uní a l’homenatge de la comunitat educativa oferint-li
la “Venus canongina” obra de Robert Bofarull. La regidora
d’Ensenyament Mila Carreté fou l’encarregada de fer arribar els
millors desitjos dels canongins a Remedios Gómez.

Les obres del nou institut, en bona marxa
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en diferents reunions mantingudes amb l’alcalde de la Canonja i la regidora d’Ensenyament, ha manifestat la bona marxa
de les obres del nou institut que s’està construint al vial que uneix la Canonja amb Bonavista.
La regidoria d’Ensenyament està fent un seguiment exhaustiu del projecte, que s’espera que
estigui enllestit dintre del curs 2005-2006.

Es pavimentarà el camí de Mas de Vidal
En breu es portarà a terme la pavimentació del camí del Mas de Vidal pel que fa a la
seva primera fase. Les obres, amb un preu d’adjudicació d’11.215,55 €, han estat
adjudicades a l’empresa canongina Hermanos Veciana.

Treballs de millora al CEIP la Canonja
L’Ajuntament, com cada any, aprofitarà el
període de vacances per realitzar diferents millores i treballs de manteniment
a l’edifici del CEIP la Canonja. Aquestes
obres consisteixen en l’obertura d’una sortida d’emergència a la sala Antoni Borràs,
arranjament de filtracions, i repàs general, que anirà a càrrec de la brigada municipal. Per altra banda, el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
substituirà part de la fusteria exterior per finestres d’alumini anoditzat plata i persianes d’alumini extrusionat. També es substitueixen les fusteries del pati interior del
menjador i les portes d’accés, totes en perfileria d’alumini anoditzat plata.

Lluis Pinyot i la Tremenda Banda, la proposta
per a l’11 de Setembre
La Tremenda Banda és un grup de cinc músics veterans que musicalment s’arrela en la tradició, amb instruments bàsicament acústics, i la seva finalitat és la festa i la participació. Aquest espectacle vol ser una barreja de peces ballables i danses d’animació que no deixin indiferent a ningú.
“Ball internacional”, que és el repertori que ens presentaran per a la Diada de
Catalunya, combina danses com les polques, valsets, cúmbies, pasdobles, etc, amb
jocs cantats d’animació d’aquí, d’Europa, d’Àfrica, ... d’arreu. Va adreçat a gent
marxosa i a joves de totes les edats.

El camp de futbol tindrà
nous vestidors
En properes dates es portarà a terme el projecte de construcció d’uns vestidors nous per al
camp de futbol municipal. Realitzat per l’arquitecte
municipal Miquel Orellana Gavaldà, contempla la
construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual per dotar aquest equipament municipal
de nous vestidors, sales de reunions i socials, serveis i magatzem. El pressupost de
realització dels nous vestidors ascendeix a 159.870,76 €.
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tacle 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.

Consells per a les persones que segueixen el
correfoc
• 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 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 rodola 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.

A les 11 del matí a la plaça d’Europa
FINALS DELS CAMPIONATS D’ESTIU
DE BILLAR I PETANCA
Organitzats per la Llar de pensionistes i
jubilats
ENTREGA DE TROFEUS DEL
CAMPIONAT DE PETANCA I BILLAR
Organitzats per la Llar de pensionistes i
jubilats
A 2/4 de 6 de la tarda
TROBADA GEGANTERA
Sortida de la Rambla de les Garrigues
Arribada a l’Orfeó Canongí
Organitza
Amics dels gegants de l’Orfeó Canongí
A les 7 de la tarda al Poliesportiu Municipal
PARTIT DE HANDBOL DE FESTA
MAJOR
A les 8 del vespre al Castell de Masricart
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de
la Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita.
Consellera d’Interior del Govern de la
Generalitat de Catalunya..
A les 9 del vespre a l’Av. de Les Garrigues
CERCAVILA amb la xaranga “La Farola”
TRONADA POPULAR a càrrec de la pirotècnia “Angel Baldayo”
A continuació
CORREFOCS a càrrec dels “Diables de
Tarragona”
REMULLADA A LA PLAÇA DE LA
RAVAL
A les 12 de la nit a la plaça Catalunya
BALL DE FESTA MAJOR amb
“ORQUESTRA CIMARRON”
Diumenge 14 d’agost
A 2/4 de 12 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
Societat la Nova Amistat
CONCURS DE FIDEUÀ
A les 2/4 de 2 davant de l’Ajuntament
EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de la
“Colla Jove dels Xiquets de Tarragona”
A 2/4 de 6 de la tarda a la rambla de les
Garrigues
CURSA CICLISTA LOCAL “circuit urbà”
(cal fer la inscripció a l’Ajuntament)
A les 7 de la tarda al camp de futbol municipal
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR
A les 7 de la tarda a la Rambla de Les
Garrigues
BALL ESPANYOL amb “Carmen Fraga”
A 2/4 de 9 del vespre a la Raval
HAVANERES a càrrec del grup
“L’Espingari”
A les 12 de la nit a la Plaça de Catalunya
BALL amb L’ORQUESTRA MONTESOL
a la mitja part es farà el sorteig del Viatge
“una setmana per a dues persones a
Lanzarote” de la Unió de Comerciants
Dilluns 15 d’agost
A 2/4 de 12 del migdia
MISSA SOLEMNE
PROCESSO amb l’acompanyament de la
cobla principal de Tarragona i els gegants
Bià i Esperança

A 2/4 de 2 del matí a la plaça de la Raval
SARDANES amb la cobla Principal de
Tarragona
A les 6 de la tarda a la Raval, a sota de la
vela
RECITAL DE POESIA LOCAL organitzat
per la Societat La Nova Amistat
A les 7 de la tarda al camp de futbol municipal
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR
A les 7 de la tarda a la plaça del Castell
TEATRE DE TITELLES
Les 7 cabretes i el llop. Grup “Pa Sucat”
Organitza: Patronat de Cultura del Castell
de Masricart
A 2/4 de 9 del vespre a la plaça de
Catalunya
CONCERT DE FESTA MAJOR amb la
“Orquestra Cobla Montgrins”
A les 12 de la nit a la Plaça de Catalunya
BALL amb la “Orquestra Cobla
Montgrins”
Dimarts 16 d’agost
Tot el dia i per diferents espais de la
Canonja
CANONJAVENTURA
Amb la col·laboració de TARRAGONA
POWER
Matí d’11 a 1 al poliesportiu
JOCS I TALLERS per a nens i nenes de 4
a 14 anys (inscripcions a 2/4 d’11)
Tarda de 5 a 9 a la plaça Ernest Lluch
JOCS I TALLERS per a nens i nenes de 4
a 14 anys (inscripcions a 2/4 de 5 )
A les 2 de la tarda a la Rambla de les
Garrigues
VERMUT POPULAR
amenitzat per la BÀSICA BANDA
A 2/4 de 9 del vespre a les piscines municipals
SESSIÓ D’AQUAGYM
A 2/4 de 10 de la nit al Poliesportiu
Municipal
EXHIBICIÓ DE KARATE a càrrec de
Club Jordi
A les 11 de la nit a la rambla de les
Garrigues
CERCAVILA amb Tandarica Orkestar
A les 12 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 ciclista 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
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La gran festa de la Canonja
La Festa Major arriba, com cada estiu, carregada
d’activitats perquè tots els canongins i els que ens
visiten puguin gaudir d’uns dies de celebració al
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nostre poble. Des de l’Ajuntament s’ha preparat,
amb il·lusió i moltes ganes, un programa de festes
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on tot hi té cabuda. En aquestes pàgines podreu
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veure quins són els actes que ompliran un any més
la gran festa de la Canonja.

A gust de tothom
La posada en marxa de la programació de la
Festa Major requereix, com si es tractés de
gastronomia, de diferents elements que ben
utilitzats poden donar un suculent resultat o
que mal combinats poden provocar una digestió pesada.
Els ingredients bàsics han de ser de qualitat.
Enguany hem portat del mercat elements d’allò més frescos: L’orquestra cobla Montgrins
ocuparà l’espai central del dia de la Mare de
Déu d’Agost. L’orquestra Montesol i la
Cimarron serviran per anar fent boca els dies
anteriors.

La resta d’actes, alguns
d’ells vinguts directament
de la cuina de les entitats
canongines, acaben de
donar el toc de gràcia a
aquest plat. Variades
demostracions esportives i actuacions per a
grans i petits ens preparen per a unes postres
refrescants que tindran
lloc el dimarts 16 amb
Tandarica Orkestar i el
Castell de Focs.

La picada, aquest element tradicional dels
nostres plats, allò que no hi pot faltar i hi dóna
gust està representat enguany per la trobada de gegants del dia 13, organitzada pels
amics dels gegants de l’Orfeó Canongí, les
havaneres, les sardanes i la recuperació el
diumenge dels castells.

Ara que ja tenim tots la mel a la boca ens cal
únicament començar la Festa Major amb força gana. Ganes de passar -ho bé.
Personalment i fent-me ressò de la voluntat
dels companys i companyes de consistori,
voldria finalment desitjar-vos Bon Profit i Bona
Festa Major.

Francisco Domínguez
Regidor de Festes
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Remodelació del
carrer Ravaleta
L’Ajuntament de la Canonja ha cregut adient realitzar una actuació
conjunta d’intervenció en el Centre
Històric. La primera fase d’aquesta actuació comprèn l’adequació i
pavimentació d’un tram del carrer
Ravaleta.
Actualment aquest carrer es desenvolupa en dos trams. El primer
amb caràcter de carrer de Centre
Històric, i l'altre amb una forma

urbana molt particular, més semblant a una plaça que a un carrer
i amb voluntat d'espai obert.
Aquesta tipologia urbana s’anomena saló, i aquesta peculiaritat ha
estat decisiva a l’hora d’escollir el
lloc on iniciar aquest procés de
reconversió de l’ús dels espais lliures existents en el Centre Històric.
La Ravaleta compta actualment
amb unes voreres força estretes,

PÀGINA
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pavimentades amb panot de
20x20cm, a banda i banda de
carrer, d’1m d'amplada aproximadament. La resta d'espai està pavimentat amb asfalt i està destinat
en part a l'aparcament i en part a
la circulació de vehicles.
Existeix un punt de la vorera que
s'eixampla per formar un petit
espai on s'hi troba la Font de La
Ravaleta.
El programa funcional de l’actuació
ve donat per la necessitat de l'equip
de govern municipal de dotar
aquest lloc d'una zona per a vianants, dignificant l'entorn de la Font
existent i convertint-lo en una sala
d'estar a l'aire lliure. Es cobriran
també les necessitats d'una millora de la pavimentació, de les condicions d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda,
bancs per seure, i unes petites
zones de vegetació per augmentar
la sensació de fresca a través de
la humitat que les plantes desprenen.
Queda coberta també la necessitat de seguir donant pas al trànsit
rodat, cada cop de més baixa intensitat en el Centre Històric.
L’estratègia general del projecte és
donar tota la importància al paper
que els vianants juguen en la utilització dels espais públics, i relegar
la presència dels vehicles a un

segon pla. És per això que es crea
un nivell de paviment a l'alçada de
les actuals voreres i s'obliga els
vehicles a assolir aquest nivell mitjançant un gual, fet que també els
obligarà a reduir la velocitat, en
una zona destinada sobretot a les
persones.
Mitjançant la diferenciació de paviments es marca una vorera de
peces de pedra d'una amplada
d’1,20m a banda i banda de
carrer, i al mateix nivell, la resta
d'espais es pavimenten amb mescla asfàltica, de més o menys resistència segons la necessitat de
cada espai. Es generen dues zones
on poder seure en bancs, una al
voltant de la Font que ja existeix i
l'altra en un extrem de la intervenció. Es creen dos zones arbrades,
insertades en dos grans parterres
encintats per un escossell de xapa
d'acer corten. Es col·loca també
mobiliari urbà, com són fanals,
papereres i pilones, de forma
estratègica per tal d'impedir que
els vehicles estacionin en llocs on
no se'ls permet. S'ha estudiat la
forma de donar accés als aparcaments privats que existeixen.
El promotor de l’obra és
l’Ajuntament de la Canonja, i el tècnic redactor del projecte és Miquel
Orellana i Gavaldà, arquitecte municipal.
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La Canonja creix

Treballar des de l’oposició

Bon estiu i bona Festa Major

La Canonja té una població propera als 5.000
habitants. Aquesta xifra tan rodona mereix una
atenció especial, ja que al darrera existeix un progrés social que es remunta a la dècada dels seixanta, quan la Canonja tenia poc més d’un miler
d’habitants i va acollir moltes persones que cercaven millors condicions de vida.
Avui dia aquestes persones ja són i es consideren canongines i, juntament amb els seus fills i
néts han col·laborat a fer la Canonja que tenim ara
mateix, que, tot i ser administrativament una
EMD, té una població superior a la de la majoria
de pobles de Catalunya.
Ara, immersos en plena època de la globalització,
noves cultures vénen a establir-se a la Canonja.
Persones arribades de fora de les nostres fronteres han triat també la Canonja com a lloc on
assentar-se. Esperem i desitgem tenir en els proper anys un desenvolupament poblacional sostenible, que xifrem en 7.000 o 8.000 habitants.
Aquestes previsions de creixement demogràfic
ens han obligat a expandir el nostre poble, a cercar noves zones de construcció. El Pla General
d’Urbanisme que ara s’està elaborant ordenarà
aquest creixement, i estem segurs que aconseguirem un poble més habitable i funcional.
Fa pocs dies han finalitzat les obres de remodelació de la plaça del Mestre Gols. L’Ajuntament
de la Canonja dedica molts esforços econòmics
a les inversions urbanístiques que fan possible
que el nostre poble millori, però al mateix temps
també demana tots aquells ajuts que estan al seu
abast.
Així doncs, acollint-nos a la convocatòria de subvencions del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya,
s’han enllestit les obres d’enllumenat del carrer
Escultor Martorell i tenim previst realitzar també
les dels carrers Mn. Enric Gispert, Escultor
Figueres, Poetes Bertran, Pere Gran Marca, Raval,
Masricart i Marina. Altres obres municipals i privades previstes són les de pavimentació i serveis
del tram de perllongació del vial 2 del PP34, UA
2, UA 2301 i la UA 2304.
Dins del Pla d’Acció Municipal convocat per la
Diputació de Tarragona es preveu realitzar les
obres de construcció dels vestidors del camp de
futbol de la Canonja, i està previst realitzar les de
remodelació de la plaça de la Ravaleta i la construcció d’un Centre de Dia per a la Gent Gran.
És fàcil apreciar la transformació que ha sofert la
Canonja en els últims anys. Els efectes que aquesta transformació ha deixat en la seva fisonomia
ens permeten dir que no ha estat només una evolució demogràfica, sinó també estètica.
A través de la revista municipal us donarem
compte de la realització de tots aquests projectes
i de la seva execució. Aquesta és una de les funcions principals de la revista: la informació i apropar al ciutadà el treball de l'Ajuntament.

Portem vint-i-sis mesos de legislatura a
l’Ajuntament de la Canonja, vint-i-sis mesos treballant des de l’oposició per a tots i cadascun
dels canongins i canongines. El treball i la feina
que realitzem en molts dels casos no s’acaba
d’entendre per part d’alguns convilatans, que
pensen que la política que portem a terme des
de Convergència i Unió només és la de posar
pals a les rodes i estar sistemàticament en contra de tot el que fa l’equip de govern. L’oposició
és una institució necessària per al bon funcionament d’un ajuntament, sobretot, i per damunt
de tot estem aquí per escoltar i per servir els
canongins i canongines, defensant el que des de
la nostra posició política creiem que és el millor,
amb capacitat per entendre que els nostres plantejaments es poden complir, però que també es
poden millorar i enriquir per la via del diàleg.
En tot aquest temps que portem a l’oposició
hem presentat en els plenaris municipals tres
mocions i més de setanta preguntes. Algunes
han estat acceptades per l’equip de govern, fet
que ha provocat que s’hagin arreglat moltes
qüestions en benefici del poble. D’altres, però,
continuen pendents de realitzar-se i l’única i reiterativa resposta que rebem per part del senyor
alcalde és la cançó de sempre: “aviat es farà”,“ja
està previst” i frases per l’estil que no porten
enlloc.
Des de Convergència i Unió seguim insistint i no
ens cansarem de repetir totes les vegades que
faci falta que el poble té tot el dret del món a ser
informat. Després de veure i llegir el número
zero de “La Canonja Informa”, sembla que anem
per bon camí, però no n’hi ha prou.Trobem a faltar fets sobre el teixit social de la Canonja i també informació sobre els plenaris municipals de
l’Ajuntament. Des d’aquestes ratlles suggerim a
l’equip de govern que ho tingui present en els
propers números de la revista municipal.
Algun cop, però, la informació que es dóna no
és suficientment explícita. Sense anar més lluny,
la notícia que fa referència a la nova senyalització del poble, -Nous senyals informaran dels
llocs d’interès -, en l’apartat que diu que aquest
projecte ha estat consensuat amb el grup municipal de Convergència i Unió, hem de dir que no
tan sols ha estat consensuat amb el grup municipal de Convergència i Unió, sinó que l’origen
d’aquest projecte va ser una moció que el nostre partit va presentar en un plenari municipal fa
catorze mesos acompanyada d’una proposta de
senyalització vertical. Com diu la dita popular “Al
Cèsar, el que és del Cèsar; i a Déu, el que és de
Déu”.
Només ens queda desitjar a tothom que gaudeixi de la nostra Festa Major i felicitar-nos tots
plegats per retrobar de nou la Festa Major de
Masricart.

Quan arribi a les vostres mans aquest escrit
estareu a prop o ja immersos en la Festa
Major d’estiu, que s’esdevé en plena canícula
a mitjan agost. Unes festes que desitgem des
del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya que siguin del gust de tothom, tant
pels seus continguts com per la seva ubicació,
deixant endarrera malentesos, no reconeguts,
de l’any 2004.
Una Festa Major que, cada cop més, ha d’intentar ser integradora i cohesionadora del teixit social del nostre poble. La Canonja, sense
aturador, va creixent en població i extensió, i
cal que molts dels nouvinguts coneguin, sense pressa però sense pausa, els elements característics de la població. En aquest cas pel que
fa a la festa, però també d’altres trets que fan
que la Canonja hagi mantingut l’estructura i el
funcionament d’un poble durant segles, no
d’un barri creat fa pocs o més anys on la gent
participa poc dels elements socials i/o festius,
i que s’ha convertit en una ciutat dormitori.
I això és feina de tots. Ajuntament, Patronat de
Cultura, entitats, clubs, partits polítics, centres
d’ensenyament, . . . Cadascú des de la seva
pertinença a una o diverses organitzacions ha
d’aportar el seu gra de sorra perquè els nous
canongins participin dels esdeveniments, ja
que tots estareu d’acord que només un petit,
però important sector de la població, hi participa habitualment. Com deia fa un temps un
destacat membre de la societat civil canongina, però no nascut aquí: “És que hi ha dues la
Canonja”. I en aquesta línia és on s’ha de posar
fil a l’agulla.
Si s’està treballant per a la recuperació de la
municipalitat, no s’ha de perdre de vista el tenir
no només un territori, sinó també unes persones que conformin la societat d’aquest territori, que sàpiguen on pertanyen, i quina història
local assumeixen amb els seus trets característics. I com dèiem més amunt, és feina de
moltes persones, però sempre guiades per l’equip de govern municipal, que ha de ser el vèrtex piramidal de la cohesió social, amb una
amplitud de visió prou gran i gens partidista
d’allò que volem que sigui el nostre poble.
Així doncs, la Festa Major d’estiu de l’any 2005
ha d’haver contemplat prous elements festius
tradicionals i actuals per “estirar” la gent a participar-hi. Com deia en Jordi Bertran, dinamitzador cultural de l’Ajuntament de Tarragona en
conferència a l’Orfeó Canongí: “A cada poble hi
ha uns elements que són propis i cal potenciar,
de manera que el programador els tingui en
compte a l’hora de crear horari i calendaris”. I
acabava dient que “per a què una festa sigui un
èxit, el més necessari és que la gent, el poble,
s’estimi la seva pròpia festa”.
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Persones
empadronades
a la Canonja i
nascudes a
Úbeda

Vaig venir de...

Úbeda
LA informa
CANONJA

Una ciutat amb gran
riquesa monumental
La localitat d’Úbeda està situada al
centre de la província de Jaén, a 56
km de Jaén. El seu terme municipal
té una superfície de 402 km2 i gairebé 35.000 habitants. Molts canongins són també de localitats properes
a Úbeda, com Cazorla, Jódar,
Torreperogil, Baeza, Villacarrillo o
Villanueva del Arzobispo.

Úbeda gaudeix d’un esplèndid paisatge sobre la vall del riu Guadalquivir,
amb immensos camps d’oliveres fruit
de la seva riquesa tradicional i sobre
els parcs naturals de les serres de
Cazorla, Segura i Las Villas.
L’agricultura i el cultiu de l’olivera per
a fer oli (3.100.000 oliveres) destaca com a principal recurs econòmic.

El sector industrial es troba fortament lligat a l’activitat agrícola. La
indústria agroalimentària i de maquinària agrícola són les més destacades. Per la seva importància destaca també el sector serveis on sobresurten principalment subsectors
com l’hoteleria, la restauració i el
comerç.

PÀGINA
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Patrimoni de la
Humanitat

Úbeda
Habitants:
35.000
Alcalde:
Juan Pizarro
Navarrete
www.
ubedainteresa.com

Ciutat monumental per excel·lència,
ocupa una posició preeminent entre
els enclaus renaixentistes, estil
arquitectònic que deixà una gran
empremte en les seves pedres. De
fet, és uns dels pocs centres històrics espanyols amb tanta qualitat i
extensió, 90 ha. La seva riquesa
patrimonial es reflexa en cada
pedra dels seus palaus, places,
esglésies i convents, recordant-nos
la rica història d’una població que ha
sabut conservar el seu passat perquè sigui gaudit per generacions
futures. Úbeda, juntament amb la
veïna població de Baeza, és
Patrimoni de la Humanitat des del
dia 3 de juliol de 2003.
La darrera dècada ha estat transcendental per al desenvolupament
del sector turístic, que ha generat
l’empenta necessària per a la seva
arrencada definitiva. Creixement
que continua produint-se amb especial impuls a l’actualitat.

La fira de “San Miguel”
El paper que realitza Úbeda dins del repertori cultural provincial es capdavanter pel seu caràcter prolongat en el
temps. Les activitats culturals que es realitzen són variades i moltes d’elles tenen lloc al Palau de congressos
“Hospital de Santiago”. Les festes i actes culturals més
importants són els següents:
El 17 de gener, festivitat de Sant Anton, el dia de la Creu,
el 3 de maig, Sant Isidre, la Candelaria, la romeria de la
Mare de Déu de Guadalupe, patrona de la localitat i la
Setmana Santa declarada d’interès turístic nacional l’any
1980.
Cal esmentar però dues festes que, juntament amb la
Setmana Santa, són d’especial interès a Úbeda. Les del
Renaixement se celebren al mes de juny, on la ciutat es
transforma per recuperar la seva història, s’engalana per
a ser l’escenari d’una sèrie d’activitats que fan reviure l’esplendor de l’Úbeda del segle XVI: teatre, dansa, exposicions,
conferències, concerts i sopars d’època.
L’altra festa és la fira de “San Miguel”, del 28 de setembre
al 4 d’octubre, una de les més importants de la província.
Segons la tradició, arranca des que el dia 29 de setembre
de 1233, festivitat del patró, el rei Fernando III el Santo
conquistà la ciutat. Festa de transició de l’estiu a la tardor,
del final de la collita al començament de l’any agrari. S’hi
celebren curses de braus, una prestigiosa temporada de
teatre, nombrosos concerts i altres espectacles i activitats
culturals dins i fora del recinte firal.

Catalina Prieto Moreno
Antonio Garrido Lopez
Francisca Garcia Herrador
Antonia Ruiz Garcia
Alejo Rus Padilla
Francisco Rus De La Cruz
Maria Antonia Padilla Cano
Rosa Lopez De La Blanca
Baltasara Moral Padilla
Miguel Salmeron Avila
Juan Rojas Perez
Margarita Cano Lopez
Jose Moral Padilla
Sebastian Rojas Cano
Sebastian Cano Lopez
Catalina Berlanga Gomez
Francisca Orcera Rodriguez
Paula Rus Padilla
Juan Padilla Cano
Baltasara Padilla Moreno
Manuel De La Cruz Ramiro
Ana Padilla Muñoz
Cristobal De La Cruz Padilla
Ramona Lopez Ruiz
Alfonso Bedmar Blanco
Manuela Moya Martinez
Mª Pilar Bedmar Blanco
Mª Juana Padilla Moreno
Andres Rubio Herrera
Antonio Gomez Delgado
Antonia Saez Exposito
Bartolome Garrido Muñoz
Joaquin Barrionuevo Siles
Manuela Muñoz Crespo
Carmen Molina Lopez
Miguel Cano Lopez
Mariana Molina Lopez
Manuel Prieto Moreno
Dolores Cano Lopez
Antonia Moral German
Teresa Bedmar Moya
Luis Garrido Moreno
Maria Berlanga Exposito
Agustina Berlanga Cabrera
Sebastian Cano Berlanga
Isabel Berlanga Cabrera
Sebastian Vilches Lopez
Juan Padilla Saez
Francisco Lara Martinez
Maria Prieto Moreno
Antonio Molina Lopez
Guadalupe Padilla Muñoz
Antonio Moral Padilla
Cristobal Garcia Molina
Ana Maria Garrido Lopez
Baltasara Padilla De La Cruz
Jose Padilla De La Cruz
Manuel Saez Exposito
Carmen De La Cruz Ramiro
Josefa Saez De La Cruz
Juana Cobo Campos
Josefa Cobo Campos
Rafaela Cobo Campos
Manuela Cobo Campos
Francisco Berlanga Cabrera
Catalina Padilla Saez
Bernardo Padilla Muñoz
Catalina Saez Dato
Guadalupe Padilla Saez
Julian Garcia Millan
Manuela Vico Exposito
Antonia Garcia Millan
Ana Maria Saez De La Cruz
Mª Ramona Vico Exposito
Trinidad Exposito Manzano
Francisco Gomez Rojas
Maria Delgado Barba
Francisco Lopez Ruiz
Juan Raya Raya
Maria Jimenez Sanchez
Isabel Molina Redondo
Domingo Molina Redondo
Dolores Bedmar Lopez
Antonia Cabrera Saez
Isabel Exposito Martinez
Antonia Molina Lopez
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Agenda

Agost, 5
PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA DE L’IAE, TAXES I
PREUS PÚBLICS, A PARTIR
DEL DIA 15 D’AGOST FINS
EL DIA 7 DE NOVEMBRE
DE 2005
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

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

Agost, 27
SURT A LA FRESCA-22,30 h
Plaça de la O
Cinema de comèdia
“Cuando Menos te lo esperas” (Tots els públics)

Setembre, 11
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Ball internacional amb Lluis
Pinyot i la tremenda banda
A 2/4 d’11 de la nit
A la Plaça de Catalunya

Setembre, 5-20
Agost, 13 al 16
FESTA MAJOR DE LA
CANONJA.

Agost, 20
SURT A LA FRESCA-22,30 h
Plaça del Castell
Música tradicional interactiva amb "La portatil fm"
Servei de bar a càrrec de
l’Agrupant Escolta i Guia
Bisbe Borràs

INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ADULTS
Informació i matrícules
del 5 al 20 de setembre, de 4 a
7 h de la tarda
Centre Cívic Pl. de Catalunya,
Telf. 977 54 61 00

Setembre, 13-14
Inscripcions al col·lectiu
de dones
D’11 a 12 del matí al Centre
Cívic

PROGRAMACIÓ
DILLUNS
de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
7 x 60
L’actualitat de la setmana en
seixanta minuts
De les 9 a 2/4 de 10 de la nit
Desvetlla’t Jerusalem
Programa de temàtica religiosa
DIJOUS
De les 10 a 2/4 de 12 de la nit
Creuant la nit
Programa participatiu d’actualitat local i comarcal
DIVENDRES
De 5 a 6 de la tarda
La utopia
Musical
A partir de les 11 de la nit
Cançons pel record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del migdia
Música i veu
Musical
Els divendres a partir de
les 9 del vespre es repeteixen
els programes de la setmana
Els dissabtes i diumenges
a partir de 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

LA informa
CANONJA

LA informa
CANONJA

Festa a Masricart • Festa Major • Surt a la
fresca • Diada Nacional de Catalunya • Escola
d’adults • Col·lectiu de dones

PÀGINA

11
AGOST
2005
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ESCOLA D'ADULTS DE LA CANONJA
Oferta formativa curs-2005/2006

PÀGINA

12
AGOST
2005

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, Telf. 977 54 61 00

