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LA CANONJA 2018
del 18 al 28 de gener

Festa Major d’hivern
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Salutació			

La Canonja 2018

		 Quan s’acaben els torrons, s’apaguen les llums de
Nadal i donem pas a un nou any, la Canonja torna a sortir
al carrer per celebrar la Festa Major d’Hivern, una festa
que marca l’inici del calendari cultural i festiu del nostre
municipi.
La Festa Major se’ns presenta, any rere any, com una
magnífica oportunitat perquè els canongins fem quelcom
plegats: tots units en els preparatius i, sobretot, en la
gresca de la celebració. Hi ha altres esdeveniments
culturals al nostre calendari, però la Festa Major és la
de tots, la que ens defineix com a poble. Com sempre, hi
estan treballant moltes persones –a títol individual o des
d’associacions, col·lectius i entitats– que sumen esforços
i il·lusions perquè tot surti a la perfecció.
Enguany presentem un programa amb una vintena d’activitats, fruit d’aquesta col·laboració
ciutadana. És de justícia fer esment a la feina de la Regidoria de Festes i la de Cultura, que hi
han treballat de valent. Concerts, teatre, jocs infantils, esport, tradicions, dinars populars... Una
oferta àmplia i variada per tal que petits i grans trobin el seu espai per gaudir.
La Festa Major de la Canonja és la projecció d’allò que som com a poble. Així doncs, ha de ser
engrescadora, acollidora i diversa. Ha de ser divertida i, alhora, trascendent pel que representa.
L’hem de viure amb respecte i companyonia i fomentar l’esperit col·lectiu. Estic convençut que
aquest 2018 farem, una vegada més, una Festa Major creativa que comptarà amb la participació
massiva de tots els canongins.
Us convido, doncs, a sortir al carrer i a gaudir de totes les activitats.
Bona Festa Major!
Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Festa Major d’hivern
Dijous 18
de gener

6 de la tarda
Davant de l’Ajuntament

XXII Baixada de Carretons
Infantil
A continuació

Divendres 19
de gener

A les 7 del vespre
A l’església de Sant Sebastià

Concert: La influència del Cant
Gregorià en la Polifonia
A càrrec d’Schola Gregoriana Ut Mi Fa i
Cor Arsmusica

Baixada Jove

A 2/4 de 8 del vespre
Al local de l’Ateneu Popular la Mina
(Raval, 55)

Inauguració de l’exposició
fotogràfica sobre el Sahara
A 2/4 de 12 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i
Veciana

Ball amb Orquestra Cimarrón
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Dissabte 20
de gener

D’11 del matí a 2 del migdia
Als voltants del poliesportiu

A les 12 del migdia
A l’església de Sant Sebastià

Missa solemne

Amb la participació de la Coral Nova Unió
de Vila-seca

Parc Infantil

Inflables i jocs per a petits i joves

A continuació

Processó pels carrers de la vila
amb l’acompanyament del seguici de
Festa Major

Festa Major d’hivern
Mostra del seguici popular
davant de l’Ajuntament

Sardanes

Amb la cobla Cossetània

A les 7 de la tarda
Al poliesportiu Josep Canadell i
Veciana

Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella

6 de la tarda

Correfocs infantil dels Diables
de la Canonja
Recorregut: Sortida de davant de
l’Ajuntament – Carrer Bisbe Borràs –
Sant Sebastià - Plaça de la O – Carrer
Ravaleta – Carrer Nou - Raval

A 2/4 de 12 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i
Veciana

Ball amb Orquestra Maravella
Final Dj. jove
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Diumenge 21
de gener

A partir de les 10 del matí
Al parc al voltant del cementiri

Exposició canina

a càrrec de la Reial Societat Canina de
Catalunya

D’11 del matí a 2 de la tarda
A la plaça de la O

Passeig en segways

Cal inscriure’s amb anterioritat a
www.mclacanonja.net
A càrrec del Motor club la Canonja

7 de la tarda
A la sala d’actes de l’Escola la
Canonja

Teatre amb “Las Chicas de oro”
Lo tuyo es puro teatro

Festa Major d’hivern
Divendres 26
de gener

7 del vespre
Castell de Masricart

Xerrada sobre l’òpera “Romeo i
Julieta”
A càrrec de Pol Avinyò Rosselló
Historiador especialitzat en música i
divulgació d’òpera

Dissabte 27
de gener

11 del matí (inscripcions)
Skate park municipal

Campionat d’skate i
scooter
12 del migdia, inici del
campionat

Amb música i servei de bar
Organitza la Regidoria de
Joventut. Col·laboren Pedro Vidal
i el Mico de la Canonja

12 del migdia
A la sala d’actes de l’escola

Teatre per a tots els
públics

Quo no Vadis, de la companyia
La Pera Llimonera
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De 4 de la tarda a 8 del vespre
A l’institut Collblanc

XII Torneig escolar de Tennis
Taula Sant Sebastià
Organitza: Associació Esportiva de
l’Institut Collblanc

12 de la nit
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana

CNJ&MUSICS
Nit jove
Diferents ambients musicals
Amb Dj’s i grups de ball de la
Canonja

Música jove amb la col·laboració de diferents
entitats juvenils i musicals canongines
Organitza: Regidoria de Joventut
Servei de bar

Festa Major d’hivern
Diumenge 28
de gener

A partir de les 10 del matí
Al Sector Nord

XXIV Cros Sant Sebastià
XXXIV Cros Col·legi Aura
XXII Cros Comarcal del
Tarragonès

A 2/4 de 3 de la tarda
Al Poliesportiu Josep Canadell
Veciana

Escudella popular

Música en viu
Venda d’entrades a partir del dia 12
(fins completar aforament) al mateix
poliesportiu
Preu 9 €, inclou plat commemoratiu
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CORREFOC I ACTES PIROTÈCNICS
MESURES DE SEGURETAT BÀSIQUES

Recomanacions de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments:

• Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals
per prevenir que es puguin encendre.

• Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc,
com, per exemple, els testos amb plantes, les taules i
les cadires, etc.

• Els establiments oberts al públic, com ara bars,
botigues o restaurants, tindran cura també de retirar qualsevol element de les terrasses que pugui
ser malmès per guspires o presenti risc d’incendi.

• Es mantindran les finestres i obertures en general
tancades mentre es dugui a terme el castell de foc, correfoc o traca, per evitar que qualsevol coet o guspira
pugui provocar un incendi a l’interior de l’habitatge.

• Es prohibeix l’estacionament de vehicles a la
zona delimitada dins de l’itinerari dels correfocs,
per evitar mals pitjors a la gent i al propi cotxe.

• Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres
per tal d’evitar que les guspires puguin malmetre
aquests elements.

Us preguem que tingueu en compte les esmentades precaucions i respecteu les instruccions que
es donin en el moment de l’activitat per part de
l’organització.

Festa Major d’hivern

Ajuntament de
la Canonja

Tots els actes són gratuïts
excepte els que s’indica
expressament
App Canonjatour

