
      Funcionament del sistema d’entrades i invitacions

En el moment de preparar la Festa de la Municipalitat d’enguany en relació a les mesures de 
seguretat front la COVID 19, s’ha tingut en compte la legislació existent a 15 de març de 2021:

Qualsevol canvi en la normativa es veurà reflectit en els actes de la Festa Major. Especialment, aquella 
que resulti més restrictiva.

Com puc obtenir una invitació i/o entrada?

Les invitacions s’hauran de demanar online a través d’aquesta pàgina web: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentcanonja.

-Les invitacions, entrades i tiquets degustació es posaran a disposició del públic a partir del dia 6 d’abril. 

-En el moment de fer la sol·licitud caldrà indicar algunes dades personals. Entre elles, el telèfon mòbil.

-Totes les invitacions i entrades seran nominals.

-Es limitarà el màxim d’invitacions i entrades a obtenir. Aquesta dada serà en funció de les característi-
ques dels diferents actes. Tots els actes tenen l’aforament limitat.

-És important disposar de correu electrònic ja que les invitacions s’enviaran per correu electrònic a la 
persona que faci la comanda.

-Mentre hi hagi aforament es mantindrà operativa la venda d’entrades fins a mitja hora abans de l’inici de 
l’acte, excepte en el cas de l’escudella que finalitzarà la venda el dia 12 d’abril.

-Un cop obtinguda l’entrada o tiquet degustació NO es retornarà el seu import en cap cas. La suspensió 

de l’acte serà l’únic motiu de retorn de l’import pagat.

I si no disposo de correu electrònic o connexió a internet?

De manera excepcional l’Ajuntament de la Canonja posarà a disposició un servei d’informació i obtenció 
d’invitacions i entrades al Castell de Masricart en el seu horari habitual d’obertura al públic.

Els requisits per obtenir les invitacions en aquest servei són idèntics a si s’obtenen a través del web.

Què he de tenir en compte un cop tingui la invitació i/o entrada?

La invitació té caràcter nominal i es podrà demanar el DNI a la persona portadora.
Cal ser solidari i obtenir les invitacions que es necessitin veritablement. En el cas que hagi obtingut més 
invitacions de les necessàries, les pot tornar al punt de servei del Castell de Masricart. (Algú ho agrairà)

Accés i mesures de seguretat

-L’obertura de portes tindrà lloc mitja hora abans de l’inici de l’acte.
-Hi ha circuits diferenciats per a l’entrada i sortida. Cal mantenir la distància de seguretat especialment en 
l’entrada i sortida.
-He de guardar la invitació ja que serà validada tant a l’entrada com a la sortida de cada acte. Sortir sense 
validar la invitació farà que no es pugui tornar a entrar.
-Cal ocupar la cadira corresponent sense canviar l’ordre o ajuntar-ne
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Es prohibeix l’entrada de qualsevol beguda o menjar de l’exterior.
-No hi haurà pauses en l’actuació.
-Per higiene i seguretat cal fer ús dels serveis el mínim imprescindible.
-L’organització es reserva el dret d’admissió.
-Apel·lem a la responsabilitat individual per al compliment correcte de totes les normes.
-Respecteu en tot moment les indicacions del personal de l’Ajuntament.
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Ja s’han complert els deu primers anys d’aquell 15 d’abril 
de 2010 en què la Canonja va recuperar el que injustament 
havia perdut. Un aniversari que no vam poder celebrar com 
la efemèride mereixia per culpa de la pandèmia que va 
originar la COVID-19 a principis de l’any passat i que ens ha 
canviat la vida a tots. Per això, enguany tenim moltes ganes 
de celebrar la Festa de la Municipalitat com havíem estat 
fent tots els anys anteriors, incorporant totes les mesures de 
seguretat que estableixen els protocols del Departament de 
Salut. De fet, adaptar les festes a les circumstàncies actuals 

és el que venim fent els ajuntaments des de l’any passat i no per això hem de deixar de 
celebrar dates importants com aquesta.

Un dels actes que vull destacar d’aquesta edició és la presentació del llibre La Canonja, 10 
anys de la Municipalitat  que tindrà lloc el mateix dia 15 d’abril a l’edifici d’usos polivalents de 
la Rambla 15 d’abril. 

Durant aquesta primera dècada hem viscut moments molt importants com a poble que han 
posat de relleu la identitat, la unitat i el sentiment de pertinença a un territori. Volíem deixar 
constància de tot el què ha passat i de com la Canonja s’ha transformat en un municipi de 
progrés. La millor manera de fer-ho era amb un llibre que recollís tot això i molt més, amb 
aportacions de testimonis que van viure el procés cap a la municipalitat i d’altres que ho han 
vist des de la distància però amb arrels canongines. Les entitats també tenen una presència 
destacada en aquesta dècada, elles han vist com canviava l’escenari i com d’influent és el 
paper que hi juguen. Entre tots hem fet que la Canonja sigui el que és avui. 

Mireu el programa que teniu a les mans i gaudiu de la nostra Festa de la Municipalitat que 
enguany se celebra de forma especial.

Programa d’actes de la Festa de la Municipalitat

Dijous 15 d’abril
Tronada de celebració de la 
municipalitat
A les 12 del migdia

Presentació del llibre “La Canonja, 
10 anys de la Municipalitat”
A les 7 del vespre
Nou equipament Rambla 15 d’abril
Aforament limitat a autoritats i representants 
d’entitats. Cal presentar la corresponent invitació

Divendres 16 d’abril
Vespre jove amb Bandarra Street 
Orkestra
A les 8 del vespre. Poliesportiu Municipal
Accés amb invitació - Aforament limitat

Dissabte 17 d’abril
Jornada de portes obertes 
Nou equipament Rambla 15 d’abril
De 12 del migdia a 2 de la tarda

Concert de la Cobla Cossetània
A la 1 del migdia
Rambla 15 d’abril
Accés amb invitació. Aforament limitat

Carles Sans de Tricicle presenta
“Per fi sol!!”
Espectacle basat en fets reals
8 del vespre
Preu entrada: 10 €
Poliesportiu Municipal
Aforament limitat

Diumenge 18 d’abril
El Misteri del Seguici
Espectacle familiar
12 del migdia
Rambla 15 d’abril
Accés amb invitació. Aforament limitat
Organitza: Mico de la Canonja, Ball de Diables de 
la Canonja i Amics dels Gegants de l’Orfeó Canongí

Escudella popular
Recollida per franges horàries
(d’1 del migdia a 2/4 de 3 de la tarda) 
Preu tiquet degustació: 9 € 
Venda de tiquets limitada al nombre de 
serveis disponibles.
Venda limitada a 6 serveis per comanda 
amb un mínim de 2 serveis.
Punt de recollida, jardí del Poliesportiu de 
la Canonja.
Es recomana realitzar la recollida amb 
vehicle.

Concert amb l’Orquestra Maravella
7 del vespre. Poliesportiu Municipal
Accés amb invitació - Aforament limitat 
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