
El pròxim mes de juny, concreta-
ment el dia 10, el Poliesportiu Jo-
sep Canadell i Veciana de la Ca-
nonja acollirà un torneig 12 Ho-
res Futbol Sala que omplirà el 
pavelló d’aficionats i jugadors 
d’aquest esport. 

Aquesta competició està dirigi-
da a joves a partir de 1r d’ESO, en 
equips de 6 a 8 persones. A més hi 
haurà premis a les diferents cate-
gories. Les inscripcions es poden fer 

Es poden 
presentar 
equips per 

participar fins al 
30 de maig al PIJ 

del municipi

fins al 30 de maig al Punt d’Infor-
mació Juvenil, en horari de dimarts 
a dijous de 16.00 a 20.00 h de la tar-
da. I Divendres de 17.00 a 21.00 h del 
vespre. El preu d’inscripció és de 
4 euros per jugador i inclou samar-
reta i refresc. Aquesta activitat 
comptarà amb servei de bar. 

El torneig està organitzat per 
l’Ajuntament de la Canonja, El 
PIJ del municipi i per la Fundació 
En Xarxa.
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L’espectacle d’arrels medievals, el 
Ball del Sant Crist de Salomó, torna 
a representar-se aquest mes de maig. 
Diumenge passat va tenir lloc la pri-
mera de les funcions que es repeti-
ran els tres diumenges següents, a les 
dotze del migdia, a l’església de San-
ta Maria de Salomó. 

Un llarg centenar de persones va 
presenciar diumenge aquest ball 
parlat d’arrels medievals, declarat 
Element Festiu Patrimonial d’Inte-
rès Nacional. Un interès indiscuti-
ble que l’espectacle suscita entre els 
assistents, sobretot si el contem-
plen per primera vegada. Ho corro-
borava, acabada la representació, 
Pilar Freixa, una barcelonina que es 
desfeia en elogis i afirmava que «es 
tracta d’una història extraordinà-
ria, molt ben posada en escena, sen-
zilla però molt ben reeixida». L’es-
pectadora, imbuïda per un amic seu 
que ja coneixia el ball, va assegurar 
que «val la pena venir a veure’l i ho 
recomanaré a tothom que conec». 

Els responsables segueixen in-
vertint en tot allò que significa mi-
llorar la posada en escena. Per a 
aquesta edició s’ha renovat parcial-
ment el vestuari i incorporat alguns 
detalls que fan més dinàmic l’espec-
tacle. Així mateix, es consolida el re-
lleu generacional d’alguns dels actors, 
garantint d’aquesta manera la con-
tinuïtat d’aquesta peça emblemàti-
ca i identitària dels salomonencs. 

El ‘Ball del Sant Crist’ 

captiva el públic
Un centenar de persones van viure la primera representació 
d’enguany de l’obra que es repetirà els diumenges de maig

Imatge de l’edició d’enguany del ball parlat. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Es consolida  
el relleu 

generacional 
dels actors, 

garantint 
d’aquesta 
manera la 

continuïtat 
d’aquesta peça 

emblemàtica

Un altre dels espectadors, Edu-
ard Juncosa, de Reus, es mostrava 
diumenge admirat, i valorava «la im-
plicació de Salomó a l’hora de con-
servar aquest ball parlat, reflex de 
la seva història i tradició». Juncosa 
va fer lloances de la coreografia i la 
interpretació «que palesa el gran 
treball que hi ha al darrere». 

La llegenda narra l’anada del mer-
cader Josep Nin a Alger a la recerca 
de blat. En les seves negociacions a 
la moreria descobreix un Crucifix a 
casa del proveïdor Mahomet, i va 
decidir adquirir-lo com fos. Després 
d’un estira-i-arronsa, i de superar 
moltes peripècies, el Sant Crist és 
embarcat amb el blat, de retorn a Sa-
lomó, on és rebut amb entusiasme 
i esdevé el patró de la vila.

Inscripcions obertes per a les  

12 hores de futbol sala al poliesportiu

El Poliesportiu Josep Canadell i Veciana acollirà el torneig de futbol sala el 
pròxim mes de juny. FOTO: AJUNTAMENT DE LA CANONJA 

LA CANONJA

Josep Barceló 

amplia l’edició ‘Els 

llibres del Consell’

Imatge de l’autor del llibre durant la presentació a la seu del Consell 
Comarcal del Tarragonès. FOTO: CEDIDA

■La setmana passada es va fer 
la presentació del llibre Poder 
local, Govern i assistència públi-
ca: L’Hospital de Sant Pau i San-
ta Tecla de Tarragona, que va anar 
a càrrec de Mn. Manuel Maria 
Fuentes i Gasó, director de l’Ar-
xiu Històric Arxidiocesà de Tar-
ragona. 

El seu autor, Josep Barceló, 
va explicar que: «L’obra, cons-
truïda amb una lògica de longue 
durée, pretén donar a conèixer 
un fenomen local, com és el nai-
xement, l’evolució i les trans-
formacions de l’assistència ins-
titucional a Tarragona, a partir 
de la seva inserció en processos 
de caràcter global. Aquest lli-
bre, doncs, ha de ser llegit com 
una antropologia històrica de 

l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla de Tarragona que explora 
els significats d’aquesta insti-
tució i els articula amb la mane-
ra de regir la ‘cosa pública’ a Ca-
talunya».  

Aquesta publicació és el re-
sultat del treball guanyador del 
XVII Premi Tarragonès Beca d’In-
vestigació Lucius Licinius Sura 
2015, que s’atorga a un projecte 
de treball que es refereixi a la co-
marca, en el seu conjunt, o als 
municipis que la componen.  L’au-
tor, Josep Barceló, és llicenciat 
en Antropologia Social i Cultural 
i doctor en Antropologia per la 
Universitat Rovira i Virgili. És 
professor i investigador al De-
partament d’Infermeria d’aques-
ta institució. 


