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Els rentadors eren un dels
serveis públics més impor-
tants dels pobles. A la
Canonja hi havia el del car-
rrer de la Font i el que ara
veiem a la fotografia. Els
antics rentadors estaven
situats a la plaça del costat
de l’edifici on actualment hi
ha el servei de correus.
Durant els anys 60 encara
funcionaven plenament.

Foto cedida

Serveis

PÀGINA
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TELÈFONS D'INTERÈS

LA 
FOTO
HISTÒRICA

OFICINES
ADREÇA: Raval, 11
SERVEIS: Serveis d’administració i atenció al públic
de l’Ajuntament de la Canonja
TELÈFON: 977543489
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a diven-
dres 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

Servei de Dinamització laboral:
HORARI: tots els dimarts de 9 a 11 hores. 
Demanar cita a Serveis socials 
i/o trucar 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 diven-
dres 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. 
En vacances escolar l’horari és: de dilluns a divendres
de 10 a 13 h. Per Nadal, tancat del 27 al 31
Biblioteca: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores,
divendres i dissabtes de 10 a 13 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: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores,
dilluns de 16 a 20 hores.
En vacances escolar l’horari és: de dilluns a divendres
de 10 a 13 h. Per Nadal, tancat del 27 al 31
LÍNIA DIRECTA AMB JOVENTUT

liemlaja@hotmail.com

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
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
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

AUTOBUSOS A  TARRAGONA
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
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
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Editorial

Decididament el govern de la Generalitat de Catalunya vol impulsar polítiques de
caire social.  Un cop presentat l'Estatut a les Corts Generals per a la seva
discussió i esperem que per a la seva aprovació, ara és l'hora de fer política social.

En aquesta situació i pel proper exercici pressupostari de 2006, el govern s'ha
plantejat un increment substancial en ensenyament i en salut.  I com pot afectar
això a la Canonja?  Hi ha tres detalls importantíssims que us passo a enumerar:

1. L'Institut d'Educació Secundaria (aprovat amb l'anterior govern) és una realitat
que tots podrem comprovar aviat, ja que es posarà en marxa durant el curs
2006/2007.
2. La construcció d'un CAP (Centre d'Assistència Primària), amb un pressupost
aproximat d'1.000.000 d’euros, que està previst que es comenci a construir al
2006.
3. La construcció d'un Centre de Dia que presti assistència diürna a la Gent Gran,
que també s'ha de començar a construir durant l'any 2006, i que té un pressupost
de 615.000 euros.  

Un poble, una ciutat, es caracteritzen per ser llocs on hi ha serveis per atendre a
les persones que hi viuen.  Durant molts anys, els habitants de la Canonja, amb els
seus governants al capdavant, han lluitat per que els estudiants majors de 12
anys no haguessin de marxar del poble per seguir els seus estudis d'ESO. La
posada en funcionament de l'Institut és sens dubte una magnífica notícia pel
nostre poble.  

Pel que fa als serveis sanitaris, que les lleis del nostre país reconeixen com a
universal en l'estat del benestar, hem de reconèixer que al nostre poble són una
mica deficitaris, pel que fa a l'espai.  La construcció d'un nou Centre d'Assistència
Primària (el nou “Seguro”) és també molt necessari per la nostra comunitat, que
està en constant creixement i precisa que les seves necessitats estiguin ben
cobertes.  

Aquestes dues obres, l'Institut d'Ensenyament Secundari i el Centre d'Assistència
Primària són finançades pel govern de la Generalitat de Catalunya.  Pel que fa al
Centre de Dia, seran l'Ajuntament i la Diputació els que subvencionaran l'obra en
una primera fase. 

És desig de la Corporació de la Canonja que el Centre de Dia sigui l'embrió d'una
futura residència que aculli a la nostra Gent Gran i que esdevingui una obra
emblemàtica en el nostre poble.

Des de l'Ajuntament, hem de seguir vetllant per les persones, i dotar la nostra
població de les infrastructures necessàries per que tinguem tots plegats una vida
digna i puguem gaudir d'un estat de benestar, en tots els àmbits.

Roc Muñoz
Alcalde de la Canonja

Empenta
social

LA CANONJAinforma

AJUNTAMENT DE
LA CANONJA
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El passat 29 d’octubre a la sala Antoni Borràs del CEIP la Canonja tingué lloc una actuació de
música de banda a càrrec de la Asociación musical Sierra Mágina de la població de La Guardia
(Jaén).
Aquesta agrupació està constituïda per gairebé 100 membres tot i que a l’actuació de la Canonja
hi participaren una cinquantena que interpretaren diferents peces musicals, principalment pas-
dobles i cercaviles que tingueren una molt bona acollida entre el públic.
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A començaments de novembre, l’Alcalde Roc
Muñoz es dirigí a tots els canongins i canongi-
nes per tal de sol·licitar la opinió respecte al pro-
cés de recuperació de la municipalitat que s’es-
tà duent a terme i obrir l’Ajuntament a tots els
suggeriments a través de tres bústies situades
al Castell de Masricart, al Centre Cívic i al pro-
pi Ajuntament. Qui vulgui, també pot utilitzar el
següent correu electronic: municipalitat@canon-
ja.altanet.org

La plataforma per la municipalitat
demana l’opinio dels canongins

Neix l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Un cop assumida la competència en matèria de
protecció civil per part de l'Ajuntament de la
Canonja, en virtut dels acords de delegació de
competències de data 3 de març de 2003, es
van iniciar els tràmits corresponents per tal de
constituir legalment una associació de volunta-
ris de protecció civil a la Canonja. 

Per resolució del Director dels Serveis
Territorials de Tarragona del Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya,
de data 22 de setembre de 2005,  es va acor-
dar inscriure en el Registre d'Associacions de
la Generalitat l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de la Canonja, d'acord amb la
Llei 7/1997, de 18 de juny, la qual actuarà
de forma coordinada amb la de Tarragona.

La Junta directiva de l'Associació està integra-
da per:

President: Sr. Josep Antón Fernández Lerena
Secretari: Sr. Carles Rull Serra
Tresorer: Sr. Jose Luis Jarque Royo
Vocals: Sr. Miguel Angel Jiménez Vico

Sr. Roberto Hernández Sánchez
Sra. Teresa Luque Cabello

El Consell
Cívic Consultor de BASF a Alemanya

Actuació de la banda
de La Guardia de Jaén
al CEIP la Canonja

Amb motiu de la celebració dels 10 anys de la
creació del Consell Cívic Consultor (CCC) de
l'empresa BASF, els membres que l'integren van
ser convidats a viatjar a Alemanya els dies 16,
17 i 18 d'octubre, a la seu central de l'empresa
a la població de Ludwigshafen am Rheim.

Els membres que integren el CCC són canon-
gins en la seva gran majoria, o bé persones
vinculades a la Canonja.  Un total de 33 per-
sones integraven l'expedició canongina, encap-
çalada per l'alcalde, Roc Muñoz i les regido-
res, Mila Carreté i Lídia Jiménez.

Els membres del CCC van visitar l'empresa, que
ocupa una extensió equivalent a set vegades
el polígon petroquímic de Tarragona, on van ser
rebuts pel Sr. Heuser i el Dr. Fankhaenel, que

va ser director de la factoria de Tarragona.
També van visitar el Departament de Bombers
i el de Medi Ambient. L’expedició canongina van
poder donar un tomb per la ciutat de
Heidelberg i l'alcalde i la regidora Mila Carreté,
foren rebuts per l'alcalde de Ludwigshafen, Sr.
Zeiser, amb qui van parlar sobre temes
comuns com a veïns de ciutats amb indústria
petroquímica, i també van fer un intercanvi
d'obsequis.

Per últim, el dia 17, es va celebrar una reu-
nió hispano-alemanya a BASF, amb les senyo-
res Gebhard-Corderro i Weiner, del Consell
Cív ic Consultor de Ludwigshafen.
Posteriorment, se'ls va oferir un sopar a BASF
Gesellschaftshaus, juntament amb delegats
de BASF Espanyola.

Exposició de pintura del
reusenc Joan M. Llorens
Del 19 de novembre fins el 3 de desembre el
Castell de Masricart ha acollit l’exposició de pin-
tura de l’artista reusenc Joan M. Llorens.
La seva obra, de tècnica impressionista, està ins-
pirada en els paisatges de les nostres comar-
ques. La presentació de l’autor anà a càrrec de
la pròpia regidora de cultura que remarcà el caràc-
ter autodidacta de l’autor.

El Bià i l’Esperança van a
Montserrat
El passat dia 6 de novembre els Gegants canon-
gins Bià i Esperança varen fer el camí a peu que
uneix Monistrol i el santuari de la Mare de Déu de
Montserrat. L’Ajuntament de la Canonja, un cop
més ha donat suport als amics dels gegants de
l’Orfeó Canongí per tal que poguessin aconseguir
aquest nou repte que ha portat el nom de la
Canonja a la serralada de Montserrat.
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Novetats en l’enllumenat de Nadal
La brigada municipal ha procedit durant tot el mes de novembre
a col·locar  l’enllumenat que lluirà a partir del dia 16 de desem-
bre. En total enguany i hauran 73 elements decoratius molts d’ells
amb nous formats. Els carrers Sant Isidre, Nou i avinguda de Vila-
seca se sumaran als carrers que ja es van guarnir altres anys.
També serà novetat la col·locació d’un cartell de Bones Festes a
l’avinguda de La Pineda.

El Patronat de Cultura programa el Messiah
de Handel pel concert de Nadal d’enguany
El Patronat de Cultura del Castell de Masricart programa anualment pels voltants
de Nadal un concert a l’església de Sant Sebastià. Enguany s’ha escollit una obra
emblemàtica, festiva i popular com és el cas de l’oratori MESSIAH de G. F. Handel.
Aquesta obra és interpretada anualment a moltes grans ciutats d’arreu del món.
La Basílica del Sant Esperit de Terrassa, que ha visitat la Canonja en altres oca-
sions serà l’encarregada d’interpretar aquest clàssic nadalenc. En el terreny
coral, dues formacions terrassenques –Cor Montserrat i Estudi XX-Cor- garanti-
ran un bon nivell musical del concert juntament amb un quartet de solistes vocals
d’alt nivell interpretatiu i la orquestra “Academia del Liceu”

El concert tindrà lloc el dimarts 27 a les 9 del vespre a l’església de Sant Sebastià.

Curs per a professionals que treballen
amb adolescents al Castell de Masricart
El Castell de Masricart acollirà durant els mesos de febrer, març i abril un curs
adreçat a professionals que treballen amb adolescents i especialment a pro-
fessors de secundària.
La temàtica d’aquest curs compren temes com ara nutrició, sexualitat, fracàs
escolar o bullyng entre d’altres i està organitzat pel col·legi oficial de doctors i
llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya.  La coordinació del curs
anirà a càrrec del canongí Dr. Josep M. Bofarull, coordinador del grup
Adolescència de la Societat Catalana de Pediatria.

El Programa de Dinamització Laboral als
Municipis de Tarragona va iniciar les seves
actuacions l’any 2001 amb l’objectiu de donar
informació, orientació i assessorament en
matèria d’ocupació i de formació, donant res-
posta a les necessitats que van sorgint als
municipis on es desenvolupen les actuacions
i millorant l’ocupació del territori.

És un programa que està coordinat per la
UGT de Tarragona i  rep el suport de la
Diputació de Tarragona, del Fons Social
Europeu i del Departament de Treball.

A l’Ajuntament de la Canonja, el Servei de
Dinamització Laboral està funcionant des de
l’any 2002 i en l’actualitat es continuen por-
tant a terme actuacions cada dimarts de 9 a
11 del matí al Centre Cívic, sempre coordinats
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. 

És un servei que ofereix l’Ajuntament de la
Canonja a tots els canongins i canongines i que
pretén donar resposta a les necessitats labo-

rals i/o formatives que poden anar sorgint al
municipi.

En funció del tipus de demanda inicial que fa
l’usuari, les actuacions portades entre tècnic
i usuari s’encaminen d’una manera o d’una
altra. Malgrat tot, la demanda més comuna
amb què ens trobem al Servei és aquella rela-
cionada amb la recerca de treball; i ens hem
trobat que les persones ateses tenen gran
dificultat a l’hora de buscar feina, moltes vega-
des degut a la dificultat en el desplaçament
fora del municipi i per altres qüestions. 

I per donar-ne resposta es treballen aspectes
com: l’elaboració del currículum, aprendre
com i on buscar feina, preparar l’entrevista de
treball, etc. Tanmateix, els usuaris cada set-
mana poden tenir accés a ofertes de la zona,
i com que, un cop atesos automàticament
passen a formar part de la pròpia bossa de
treball del programa, també poden ser trucats
si alguna empresa té una vacant i  sol·licita al
Servei un determinat perfil.

En definitiva, heu de saber que en aquest Punt
d’Informació Ocupacional és un Servei dirigit
a tothom i que rebreu una atenció individua-
litzada, podreu informar-vos sobre temes labo-
rals i formatius, rebre assessorament laboral
i informar-vos sobre temes relacionats amb la
immigració. 

De manera que, tant l’empresari que pot
necessitar cobrir un lloc de treball, com la per-
sona que està en situació de recerca de fei-
na, o vol informació i orientació laboral o
necessita assessorament laboral, o està inte-
ressada en formar-se, o és nouvingut i no sap
on dirigir-se, ha de saber que al seu municipi
te a la seva disposició l’oportunitat de poder
millorar la seva situació davant el mercat labo-
ral.

Ens pots trobar al Centre Cívic de la Canonja
cada dimarts de 9 a 11 hores i pots dema-
nar hora a ls  Ser ve is  Soc ia ls  de
l’Ajuntamement o pots trucar al telèfon 660
416 419.

Quart programa de dinamització laboral als municipis de Tarragona:
un punt d’informació ocupacional a prop teu

Darrera hora
La Generalitat de Catalunya ha aprovat en els seus pressupostos
la dotació de gairebé un milió d’euros per a fer el projecte, cons-

trucció i posada en marxa d’un nou Centre d’Atenció Primària
que es construirà a la Canonja i donarà servei al

nostre poble.
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Tal com s’avançava al but-
lletí d’agost, s’han portat a
terme obres d’adequació
dels tancaments del CEIP la
Canonja. La regidora d’en-
senyament Mila Carreté,
ha volgut significar la millo-
ra qualitativa que repre-
senta per a l ’escola
aquests nous tancaments
d’alumini, principalment pel
que fa a la zona del menja-
dor que fins a finals del curs
passat encara tenia les
finestres de ferro.

Remodelació del parc infantil de la Florida

Construcció de 74 places
de pàrquing i 35 cotxeres

La brigada municipal d’obres està portant a terme la
remodelació del parc infantil de la Florida. El projecte de
l’arquitecte municipal està fet amb la voluntat de delimi-
tar un espai de jocs infantils per a nens i nenes de 3 a
6 anys i un sorral per a menors de 3 anys, amb els seus
respectius bancs i espais per les persones a càrrec d’a-
quests infants i també per a gent gran o d’altres.

L’estratègia  general del projecte és diferenciar diversos
espais i recorreguts dins i fora del propi parc. Per acon-
seguir aquest fet es delimiten una sèrie de murs i d’es-
pais amb diferents paviments. D’una banda es projecta
un pas-rampa adossat a l’habitatge existent en el perí-
metre del parc per tal de comunicar les voreres dels dos
carrers. D’altra banda es pavimenten de forma dura dos
bandes, una en la part superior del parc i l’altra en la part
inferior, sempre adossats als murs de nova construcció
i que generen els dos punts d’accés al parc, cada un d’ells
per una de les voreres dels dos carrers. Entre aquests
dos espais de paviment dur s’hi generen els espais de
jocs infantils, separant la part de nens de 3 a 6 anys de

la part de nens menors de 3 anys mitjançant un mur de
les mateixes característiques que els anteriors. A la ban-
da oposada a la rampa i fent d’espai de transició entre
el carrer de trànsit i el parc s’hi ha col·locat un espai enjar-
dinat on s’hi plantaran tres arbres d’una espècie local. 

Es resitúa la font ja existent en el parc i es col·loquen
nous bancs, nous jocs infantils, papereres i nous fanals
d’il·luminació.

Nous
tancaments
pel CEIP

La plaça Ernest Lluch ben aviat canviarà la seva
fesomia i passarà a integrar-se plenament dins de
l’espai urbà de la Canonja. Una part de la plaça
acollirà aparcaments i cotxeres i l’altra part, més
tova, tindrà un caràcter lúdic on a partir d’un eix
de formigó tractat s’hi aniran instal·lant espais
com una cistella de bàsquet, bancs, font, sorrals
i diferents arbres com til·lers que se sumaran als
garrofers existents. També està prevista en aques-
ta banda de plaça la instal·lació d’un pipi-can.

L’Ajuntament de la Canonja té pre-
vist  la construcció d’un pàrquing
subterrani a la Plaça Ernest Lluch,
que constarà de 74 places d’a-
parcament i 35 cotxeres.
L’atorgament de places es farà
pel sistema de concessió admi-
nistrativa, per un termini de 50
anys.

Mides: 
Aparcaments: 12 m2 (5 x 2,40 m.)
Cotxeres: 21,60 m2 (6 x 3,60 m)
Preus:
Aparcaments: 12.000 Euros

Cotxeres: 22.000 Euros

Per optar a una plaça d’apar-
cament o a una cotxera caldrà
ser resident a la Canonja.
Només en el cas de que l’ofer-
ta de places sigui superior a la
demanda, es podran admetre
persones que no compleixin
aquest requisit.

Les persones interessades hau-
ran de presentar les seves
sol·licituds al registre general de
l’Ajuntament de la Canonja, on
seran registrades per rigorós
ordre d’entrada als efectes de
reserva de plaça d’aparcament.
Es podran presentar sol·licituds
a partir de l’1 d’octubre de
2005.

Un cop adjudicades totes les pla-
ces es crearà una llista d’espera
amb els sol·licitants que no hagin
obtingut plaça.

Per més informació, us podeu
dirigir a l ’Ajuntament de la
Canonja, en horari d’atenció al
públic (de dilluns a divendres de
9 a 13 hores).

La plaça Ernest Lluch
canvia d’imatge
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Dijous dia 19
A partir de les 6 de la tarda
Al carrer Raval X baixada de carre-
tons

Divendres 20 de gener
A les 12 del migdia
Missa solemne i processó solemne
en honor a Sant Sebastià
A 2/4 de 2 de la tarda
A la plaça de la Raval, Ballada de
Sardanes
A les 6 de la tarda
A l’Orfeó Canongí
Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella
A les 8 del vespre
A l’Orfeó Canongí
Gran ball de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella 

Dissabte 21
A les 10’30 del matí
Al Centre Cívic
Final de Petanca, el lliurament de
premis tindrà lloc al Centre Cívic a
les 12 amb un aperitiu per als par-
ticipants

Diumenge 22
De 10 del matí a les 2 de la tarda
A la zona de les Garrigues
XII Cros Sant Sebastià-La Canonja,
XXII Cros col·legi Aura, 
X Cros comarcal del Tarragonès

A les 6 de la tarda
A l’Orfeó Canongí
Teatre infantil amb l’obra “Auuuu!!!”
a càrrec de la companyia “La
Planeta” Organitza: Patronat de
Cultura del Castell de Masricart

Diumenge 29
A partir de les 10 del matí
Exposició i concurs de Bellesa cani-
na a la Rambla de Les Garrigues

A les 12 del migdia
A les piscines municipals, exhibició
de modelisme naval, organitzada
pel Motor Club la Canonja

A 2/4 de 3 de la tarda
Al col·legi públic la Canonja, escu-
della popular organitzada per la
Unió de Comerciants

La sobretaula amenitzada amb
humor

Des de l’ajuntament de la Canonja us desitgem un Bon Nadal i un feliç
Any Nou i us convidem a tots a gaudir de l’aquestes festes. Al mateix
temps aprofitem aquest número de “la Canonja informa” per avançar
el programa de la nostra Festa Major d’hivern que ja s’acosta.
La reproducció del Castell de Masricart -feta en ceràmica- serà la nada-
la d’enguany per felicitar les festes, l’autora és la Canongina Roser Roig
i Queralt. Desitgem que us agradi.

PÀGINA

DESEMBRE
2005

7

Actualitat

Programa d’actes
de la Festa Major
d’Hivern 2006
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TALLER AFICIONS.-   Realització de diferents tipus
d'artesania, treballant materials variats, pintures,
fustes, vidre, escaiola, ceràmiques, etc.  En aquest
espai també se realitzarà la preparació de les fes-
tes populars que se celebrin a la Llar:  La castan-
yada, Nadal, etc.  ELS DILLUNS DE 16 a 18 HORES
A LA SALA DE MANUALITATS DEL CENTRE CÍVIC.

TALLER TEATRE.-  Preparació d'una divertida comè-
dia que es representarà a la festa de fi d'activitats.
Es treballarà el moviment, la veu, l'espai, els diàlegs,
etc. etc.  ELS DIMARTS DE 16 a 18 HORES A LA
SALA DE MANUALITATS DEL CENTRE CÍVIC.

TALLER D'INFORMÀTICA.-  Iniciació al món de la
informàtica:  posar en marxa l'ordinador, navegar per
internet, enviar missatges per correu electrònic i uti-
litzar diferents programes informàtics.   TOTS ELS
DILLUNS I DIJOUS DE 16 a 17 HORES A LA SALA
POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC.

GIMNÀSTICA.-  Gimnàstica de manteniment, exer-
cicis adaptats.  La gimnàstica, el joc i l'esport
col·laboren en l'obtenció de la salut i benestar;  per-
met conèixer el propi cos i les seves capacitats.
TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS DE 10,30 a 11,30
HORES A LA SALA DE GIMNÀSTICA DEL CENTRE
CIVIC.

CANT CORAL.-  Espai musical on s'assatjaran un
seguit de cançons en diferents idiomes:  català, cas-
tellà, anglès, etc.  Es faran diferents actuacions per
dinamitzar les festes de la Llar de Jubilats i
Pensionistes de la Canonja i altres fora del poble.
TOTS ELS DIJOUS DE 18,30 a 20 HORES, A LA
SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC.

BALL.-  Una forma d'acabar la setmana ballant al rit-
me de pasodobles, rumbas, cha cha cha... etc.
TOTS ELS DISSABTES A PARTIR DE LES 17 HORES
A LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CIVIC.

SERVEI DE PERRUQUERIA.-  TOTS ELS DIMECRES I
DIVENDRES PELS MATINS A PARTIR DE LES 9,30
HORES I ELS DIMECRES TAMBÉ PER LA TARDA A

PARTIR DE LES 15,30 HORES.
PODOLOGIA.-  Servei d'higiene podal.  Cal demanar
cita prèvia a les oficines de Serveis Socials o per telè-
fon al 977546100, els dilluns, dimecres o dijous de
10 a 13 hores.  TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR
DE LES 15,30 HORES AL CENTRE CÍVIC.

PETANCA I BILLAR.-  Campionats i entrenaments.
DIFERENTS DIES A CONCRETAR.

El Departament de Benestar i
Família va organitzar, per segon any
consecutiu, el Parlament de
l'Experiència per commemorar el Dia
Internacional de la Gent Gran, cele-
brat el dia 3 d'octubre.

La sessió d'enguany s'ha celebrat al
Parlament de Catalunya, i ha tingut
com a objectiu escoltar les inquie-
tuds i les reflexions de les persones
grans. El Parlament de Catalunya va
presentar el V Congrés Nacional de

la Gent Gran.  Davant d'aquesta con-
vocatòria, cal destacar la tasca que
realitza el Consell de la Gent Gran de
Catalunya, amb la creació de noves
comissions de treball, la dinamitza-
ció dels Consells Consultius comar-

cals i la difusió de la carta de drets
i deures de la Gent Gran.

A aquests actes van assistir alguns
representants de la Llar de Jubilats
i Pensionistes de la Canonja.
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Dia internacional
de la Gent Gran

En bloc

PÀGINA

8
DESEMBRE
2005

Sota el títol de “60 i més” ja fa
alguns anys que s’hi aglutina tot un
ventall d’activitats adreçades al
que genèricament coneixem com
a gent gran. Els usuaris d’aquests
projectes tenen en comú el fet de
ser persones extraordinàriament
actives i d’esperit jove.

Les activitats que us presentem en
aquesta pàgina es complementa-
ran al llarg de l’any amb d’altres
que tindran com a base l’aspecte
informatiu: xerrades, i cursos i
l ’aspecte fest iu: Carnaval ,
Castanyada, etc...

Des d’aquestes pàgines m’agra-
daria encoratjar a participar a qui
encara no ho hagi fet a qualsevol
de les activitats programades.
Com podeu veure n’hi ha per a
tots els gustos i de ben segur que
cadascú de vosaltres pot trobar-
ne alguna que satisfaci les seves
necessitats.

A les moltes persones que ja hi
participen, encoratjar-les a que ho
segueixin fent i que expliquin la
seva experiència a amics i cone-
guts per tal que les instal·lacions
del Centre Cívic continuïn essent
un any més un espai de trobada
per als canongins i canongines de
seixanta i més.

Francisca 
Marquez Solá

Regidora de
Serveis Socials

A gust de tothom

Activitats del col·lectiu 60 i més durant el curs 2005-2006
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Portaveus municipals

Existeix una au originària de l’Àfrica amb unes
formidables característiques fisiològiques, que
es caracteritza per haver perdut la capacitat de
volar, això sí, per altra banda és una excel·lent
corredora, aquesta au no és altra que l’estruç. La
creença popular diu que quan es troba amena-
çada o creu que hi ha perill amaga el cap sota
terra, així es pensa que com no veu el perill,
aquest ja no hi és.
Hi ha vegades que els serveis que reben els ciu-
tadans d’un municipi no arriben al grau de satis-
facció que aquests mereixen. Quan una cosa no
acaba de funcionar o funciona a mitges es crea
un problema del que sempre en surt perjudicat
el ciutadà. En alguns casos és pitjor el remei que
la pròpia malaltia, en altres casos però, el remei
és inexistent o si hi és, aquest no actua en con-
seqüència a la malaltia i per tant no es produeix
cap millora.
La Canonja està creixent força hi ha carrers que
s’han convertit en punts neuràlgics, per un can-
tó el trànsit, cotxes, furgonetes, camions, auto-
busos, i per altra tots els ciutadans que hi fan
vida a més de les cafeteries, les botigues i l’es-
cola entre d’altres llocs,  amb el moviment de
gent amunt i avall que això comporta.
Per tant, en aquests llocs a on hi ha tant de movi-
ment l’espai és reduït i aparcar o deixar el cotxe
per anar a fer qualsevol gestió, ja sigui per poc
o molt de temps,  de vegades resulta del tot difí-
cil per no dir impossible. No és estrany que molts
cops trobem cotxes mal estacionats, això és,
doble fila, damunt les voreres i al costat de les
cantonades, per anomenar-ne alguns llocs. La
Guàrdia Urbana en el seu treball de servei al ciu-
tadà actua de forma correcte sancionant tots
aquests actes d’incivisme que es produeixen. El
que ja resulta més estrany i no s’acaba d’enten-
dre, és que a l’Avinguda Carrasco i Formiguera
que reuneix totes les característiques de punt
neuràlgic a  la Canonja, cotxes mal estacionats
a qualsevol hora i sense motiu aparent per estar-
hi impedeixen el normal funcionament del tràn-
sit sense rebre per part de la Guàrdia Urbana cap
tipus de sanció. 
Des d’aquesta columna demanem a la Guàrdia
Urbana de la Canonja que amonesti i sancioni
tots els actes d’incivisme per igual, sense mirar
qui els produeix i ha on es produeixen. Al cap i
a la fi qui en surt perjudicat o beneficiat de la seva
actuació no és altre que el ciutadà normal i
corrent. Si us plau, no facin com l’estruç.
Només ens queda desitjar a tots els veïns de la
Canonja un Bon Nadal i que l’Any Nou ens por-
ti a tots la tant desitjada Municipalitat.

Estem escrivint aquestes línies en els dies més
intensos del debat al Congrés de Diputats sobre
la proposta de reforma de l’Estatut de
Catalunya, un nou intent d’aquest país per
millorar el nostre autogovern i el nostre finan-
çament, dins l’encaix que Catalunya ha de tenir,
hores d’ara, dins l’estat espanyol. Entre molts
altres retalls que es farà a l’Estatut, ens diran
que no som una nació, però que tenim “iden-
titat nacional”. És el primer punt, dels més
importants, però no l’únic, que s’emmarcarà
dins el procés de negociació. Els representants
catalans van estar a l’altura de l’ocasió, amb
sensibilitats polítiques diverses, però lleials
amb una Espanya plural i buscant el diàleg per
a més autogovern, sense privilegis, i més bon
finançament, però solidari.
Si això no s’aconsegueix i tal i com va dir el
President d’ERC: Per a què ens vol Espanya als
catalans, si hem d’estar, gairebé permanent-
ment sota sospita?, Té Espanya un lloc per a
nosaltres, sense deixar de ser el que som?
Aquest debat a les Corts de l’Estatut pot ser un
gran avenç per a Catalunya si tot surt raona-
blement bé, amb una recol·locació del país dins
l’estat autonòmic que permetrà que Catalunya
als propers anys no segueixi sent una comuni-
tat rica com és, perdent lloc en molts dels ràn-
kings que mesuren i comparen les diferents
comunitats.
És un molt bon pas, però n’hi ha d’altres de
petits, però significatius. Un d’ells, recentment
assolit, és el del reconeixement del domini d’in-
ternet .Cat, una antiga reivindicació que s’ha
aconseguit mercès als suports de moltes insti-
tucions, corporacions, entitats i particulars. La
Canonja, també s’hi adherí gràcies a una moció
presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i aprovada per una-
nimitat.
I tornant, per acabar, al paràgraf inicial, i esta-
blint un símil, que el té sobre les converses
Catalunya-Estat amb les de la Canonja-
Tarragona, siguem més optimistes i pensem
que de la nostra municipalitat allò que s’acor-
di dins la comissió paritària, el govern català ho
acabarà acceptant. Que no ens passi com a
Catalunya quan el president Zapatero assegu-
rava: “Acceptarem el que surti del Parlament de
Catalunya”, però no deia que quan arribi a
Madrid vindran les rebaixes. A la Canonja de
rebaixes ja fa temps que en tenim. Ara ens toca
anar al mercat gran.

Han transcorregut 18 mesos des que van iniciar
aquesta legislatura, la primera en la que la
Canonja ha comptat amb 11 membres a la
Corporació Municipal, en aplicació de la norma-
tiva vigent.
L'entrada de nous companys, ha permès que
s'hagin portat a terme des de l'equip de govern
moltes accions dirigides a dinamitzar la vida del
nostre poble en els diferents àmbits d'actuació
municipal. Una de les prioritats de la Corporació
és treballar en aquells projectes que suposin una
millora de serveis pels canongins.  
Pel que fa a l'urbanisme, per primer cop des de
l'any 1964, els canongins podem  decidir com
volem que creixi la Canonja.  En la sessió plenà-
ria del passat mes de setembre de 2005, es van
aprovar, amb el consens de tots els grups muni-
cipals, les propostes a incorporar al Pla
d'Ordenació Urbana de Tarragona, en la part que
afecta a la Canonja.   
Aquest dies hem estat treballant en la confecció
dels pressupostos que dirigiran l'economia muni-
cipal durant l'exercici 2006, i que hem volgut que
siguin uns pressupostos participatius. Prèviament
a la seva aprovació, s'han presentat als Grups
Municipals de l'oposició, CiU i ERC, que han tin-
gut ocasió de donar la seva opinió i col·laborar
d'aquesta forma en la seva elaboració.
L'equip de govern, és a dir el Grup Municipal del
PSC, creu de forma decidida que és també molt
important la implicació dels ciutadans i ciutada-
nes en el bon funcionament del nostre poble, i que
aquesta implicació no ha de limitar-se a escollir
els seus representants polítics un cop cada qua-
tre anys, sinó que han de participar en la vida
col·lectiva.  
Encara més important, és la col·laboració del nos-
tres ciutadans en fer de la Canonja un lloc habi-
table, amb una convivència pacífica. Darrerament
s'han detectat al nostre poble alguns col·lectius
minoritaris, que mantenen actituds poc respec-
tuoses amb el medi urbà, i que pertorben la tran-
quil·litat dels habitants de la Canonja.
Si reflexionem sobre el nostre poble com un espai
comú de convivència, entendrem que l'harmonia
i l'equilibri d'aquest espai comú és una respon-
sabilitat compartida entre l'ajuntament i la ciuta-
dania.  El bon funcionament del nostre poble
requereix doncs, un gran esforç participatiu.
Treballem doncs tots junts, fem-nos còmplices,
tant l'equip de govern com els grups municipals
a l'oposició i els ciutadans i ciutadanes, per tal d'a-
conseguir un objectiu comú:  Fer de la Canonja
un lloc habitable, on el benestar dels ciutadans
sigui l'objectiu prioritari.

PÀGINA

DESEMBRE
2005
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Francesc
Fortuny 

Mila
Carreté

Marcel 
Nolla 

Amagar el cap com l’estruç El debat de l’EstatutComplicitat i participació
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L’any 1182, el rei Alfonso II va lliurar a l’or-
dre del Cister les terres i la vila d’Escatrón
per tal que hi fundessin un monestir.
El lloc triat fou davant del castell. Els monjos
hi van arribar l’any 1202 i hi van construir
una petita capella que va estar dempeus fins
el 1625. L’any 1225 comença la construc-
ció del temple dedicat a la mare de Déu i l’es-
glésia fou consagrada el 1238.
Abundants donacions, butlles pontifícies i pri-
vilegis reals van anar consolidant el servei de
Rueda. Fra Juan Hugarte al segle XVII enca-
rrega al mestre Esteban, al 1607, el retau-
le d’alabastre per a l’altar major de l’esglé-
sia dins d’un conjunt d’obres a l’hostatgeria,
palau de l’abat i porta real.

La guerra de la independència va provocar

l’abandonament dels monjos l’any 1809 per
por als bonapartistes. De nou fou abando-
nat el monestir entre 1820 i 1823, trienni
liberal que va suprimir totes les ordres
monàstiques i militars. En el moment de l’ex-
claustració el monestir tenia 29 membres.
Conseqüència del procés desamortitzador
de 1835 fou la subhasta de les terres i el
trasllat del retaule cap al 1850 a l’església
parroquial  de Escatrón. El 16 de novembre
de 1835, un mes després del decret de
Mendizàbal es van tancar definitivament les
portes de l’abadia. En aquell moment la
comunitat la composaven 50 membres. Fins
avui, que un procés de restauració i rehabi-
litació permetrà la seva propera obertura per
a altres usos relacionats amb la cultura, l’o-
ci i el turisme.

Escatrón

Monestir de Rueda

Un poble de
contrastos a
Saragossa

Escatrón
Habitants:
1.259
Alcalde:
José Manuel
Ramón Falcón
www.
escatron.es

Lucia García Serrano
Benito Amores Rodriguez
Maria Pilar Lizano
Barrachina
Jesus Clavero Llop
Agustí Tambo Esparza
Victor Alquezar Izquierdo
Ascensión Amores Rodriguez
Maria Asunción Mora Martín

La localitat d’Escatrón està situada a la comar-
ca de la Ribera baixa del riu Ebre, a la provín-
cia de Saragossa.

És un poble de contrastos i sorpreses que ha
estat protagonista de la història del quilovat
espanyol, amagat rera els meandres de
Sástago i a l’ombra del monestir de Rueda. Al
seu port, a l’Ebre, hi arribà navegant Jaume
I. De l’antiga muralla hi resta la porta de l’arc
de Santa Àgueda molt restaurada i, a banda
i banda del casc antic, les ermites de San

Javier i Santa Aguedica. A l’església parroquial
de l’Asunción es troba el retaule d’alabastre
del segle XVII que adornava la capçalera de
l’església del monestir fins la desamortització
del segle XIX. Una joia restaurada d’aquest
segle.

En el segle passat hi va haver anís Escatrón,
petroler Escatrón, locomotora Escatrón... i
central tèrmica que va transformar radical-
ment el poble. Es dissenyà una ciutat jardí de
300 vivendes unifamiliars amb edificis desti-

nats a residències, església, centre de for-
mació, instal·lacions esportives, etc..

La central que va provocar l’increment de pobla-
ció, va produir també la caiguda, quan a mitjans
dels anys 70 es va iniciar el seu trasllat a
Andorra.

Escatrón compta avui amb un pavelló d’esports,
un centre polivalent amb biblioteca, sala d’exposi-
cions, accés públic a internet, aules per a l’edu-
cació d’adults i espais per a les diferents entitats.

Persones
empadronades
a la Canonja i
nascudes a
Escatrón

Vaig venir de...
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Donant suport a LA CANONJAinforma

ESPECTACLE INFANTIL
A la Raval
Organitzat per la Unió de
Comerciants

St. Esteve
DIFERENTS MIRADES DEL
NADAL
A les 7 de la tarda
Església parroquial de St. Sebastià
Vetllada al voltant del pessebre
Música, imatges, paraula, ...
Muntatge audio visual
Organitza Col·lectiu Mil·lènium

CONCERT DE NADAL
A les 9 del vespre a l’església
de Sant Sebastià
MESSIAH de G. F. Handel
Per a solistes, cor i orquestra
Cor Montserrat i Estudi XX-
Cor
Orquestra “Acadèmia del
Liceu”
Organitza Patronat de Cultura
del Castell de Masricart

Biblioteca Pública del Castell
de Masricart

Dissabtes 14 de gener, 4 de
febrer i 4 de març
A les 12 del migdia. Contes per
a nens i nenes explicats pels
lectors i lectores de la bibliote-
ca.

Diumenges 5 i 19 de febrer, 5 i

19 de març, i 9 d’abril

A les 6 de la tarda a l’Orfeó

Canongí

Organitza Patronat de Cultura

del Castell de Masricart amb la

col·laboració de l’Orfeó Canongí

Cinema x 1 €

Senalló de contes

Desembre, 27

Desembre, 26

Desembre, 18
PROGRAMACIÓ 
DILLUNS
de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del ves-
pre
7 x 60
L’actualitat de la setmana en
seixanta minuts
De les 9 a 2/4 de 10 de la nit
Desvetlla’t Jerusalem
Programa de  temàtica reli-
giosa
DIJOUS
De les 10 a 2/4 de 12 de la nit
Creuant la nit
Programa participatiu d’ac-
tualitat local i comarcal
DIVENDRES
De 5 a 6 de la tarda
La utopia
Musical
A partir de les 11 de la nit
Cançons pel record
Musical
DIUMENGE
A partir de 2/4 de 12 del mig-
dia
Música i veu
Musical
Els divendres a partir de
les 9 del vespre es repeteixen
els programes de la setmana
Els dissabtes i diumenges
a partir de la una del mig-
dia es repeteixen els progra-
mes de la setmana

ATENCIÓ NENS I NENES DE LA CANONJA
EL DIA 31 DE DESEMBRE A LES 12 DEL
MIGDIA EL PATGE REIAL SERÀ AL CASTELL
DE MASRICART PER REBRE LES VOSTRES
CARTES.

EL DIA 5 DE GENER A LES 6 DE LA TARDA
TENIM PREVIST ARRIBAR A LA CANONJA I
REPARTIR MOLTS REGALS PER A TOTS
VOSALTRES.

Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col·lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves

activitats, només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: pcultura@canonja.altanet.org Fes-ho saber

Mirades del Nadal  • Concert de Nadal • Arribada dels Reis
d’Orient • Senalló de contes • Festa Major • Cinema x 1€
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