
Ajuntament 
de la Canonja
Regidoria de Festes

•Els actes obriran portes mitja hora abans del seu inici.

•Tots els actes de la Festa Major tenen limitat l’aforament 
per mesures de seguretat.

•És obligatori l’ús de mascareta

•Es prohibeix fumar a tots els actes

•Els actes no disposen de servei de bar

Organitza:

Com puc obtenir una invitació?
Tots els actes precisen invitació prèvia excepte els concerts de 
migdia, la Tanda de lluïment del Seguici Popular i la cobla.

Per gaudir del conjunt d’actes centrals de la Festa Major, que se 
celebren el dia 13 d’agost a la Rambla 15 d’abril, es necessita una 
única invitació.

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

Les invitacions es posaran a disposició del 
públic a partir del dia 3 d’agost.

Totes les invitacions seran nominals.

Cal agafar invitació a partir dels 2 anys d’edat.

En el moment de fer la sol·licitud d’invitació caldrà indicar algu-
nes dades personals. Entre elles, el telèfon mòbil.

Es limitarà el màxim d’invitacions a obtenir. Aquesta dada serà 
en funció de les característiques 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 coman-
da.

Mentre hagi aforament es mantindrà operativa l’assignació 
d’espais fins a mitja hora abans de l’inici de l’acte.

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

Tot i que es recomana obtenir les invitacions a través de la web, 
l’Ajuntament de la Canonja posarà a disposició un servei d’in-
formació i obtenció d’invitacions al Castell de Masricart. 

Aquest servei estarà obert els dies  3, 4, 5, i 6 al matí de 9 a 1 i el 
dia 9 de 4 de la tarda a 8 del vespre.

Els requisits per obtenir les invitacions en aquest servei son idèn-
tics a si s’obtenen a través de la web.

Venda de samarretes
a càrrec dels Amics dels Gegants

 i Grallers de l’Orfeó Canongí

-Dijous dia 5, a partir de les 7 de la tarda a la 
plaça del Castell

-Divendres 6 a les 9 del vespre, diumenge 8 a 
les 8 del vespre i dijous 12 a 2/4 d’11 de la nit a 

la plaça de Catalunya

-Divendres 13, a les 7 de la tarda a la rambla 
15 d’abril

-Diumenge 15, a partir de 2/4 d’11 del matí, a la 
plaça del Mestre Gols, cantonada Raval

-Preu de la samarreta 5 €

Del 6 al 16 d’agost IMATGE DE LA FESTA MAJOR REALITZADA PER “FUNDACIÓ TOPROMI”

INVITACIONS



Divendres 6 d’agost
Expedició Mamut
Organitza: Ball de diables de la 
Canonja
Plaça de Catalunya
9 del vespre

Dissabte 7 d’agost
Concert Banda Orquestra 
Neón
Pàrquing del Mas de 
l’abeurador
2/4 d’11 de la nit
Organitza Regidoria de Joventut

Diumenge 8 d’agost
Concert de migdia
Amb The Reindeers 
Font del carrer Raval
Inici d’actuació a dos quarts 
d’1 del migdia i finalització a 
les 3 de la tarda

Presentació del nou Mico de la 
Canonja
El Gran Canvi, la cloenda
Organitza el Mico de la Canonja
Plaça de Catalunya
8 del vespre

Dijous 12 d’agost
Ball de Gralles del Mico de La 
Canonja
A càrrec de So Nat, grallers
Organitza: Mico de la Canonja 
Plaça de Catalunya
2/4 d’11 de la nit

Divendres 13 d’agost
Actes Centrals de 

Festa Major. 
Pregó i Seguici Popular 

Presentació del nou Nan 
i del Ball propi del Bià i 
l’Esperança
Organitza Amics dels Gegants i 
Grallers de l’Orfeó Canongí
Rambla 15 d’abril
2/4 de 8 del vespre

Primera balladeta de Festa 
Major dels elements del 
seguici popular
Rambla 15 d’abril
8 del vespre

Pregó de Festa Major*
A càrrec d’Aleix Mañé Sáez, 
Ballarí i coreògraf
Edifici ÈPOCA
A 2/4 de 9 del vespre
Aforament limitat a autoritats i 
representants d’entitats.
Cal presentar invitació

Tot seguit
Tronada d’inici de Festa Major*
A càrrec de la pirotècnia Baldayo

*El pregó i la tronada es podran 
seguir en directe des de les 
pantalles ubicades a la Rambla 
15 d’abril
Acte de Foc
A càrrec del Ball de Diables de 
la Canonja
Rambla 15 d’abril

Concert La Loca Histeria
Pàrquing del Mas de 
l’abeurador 
2/4 d’11 de la nit

Dissabte 14 d’agost
Concert de migdia
amb el Duende
Rambla de les Garrigues
Inici d’actuació a dos quarts 
d’1 del migdia i finalització a 
les 3 de la tarda

Versions x xics
Música per a la gent menuda
Pàrquing del Mas de 
l’abeurador
7 de la tarda

Yo Fuí a EGB – Monòleg de 
Jordi Merca
Pàrquing del Mas de 
l’abeurador 
2/4 d’11 de la nit

Diumenge 15 d’agost
Matinades als terrats

Ofici de Festa Major
Església de Sant Sebastià
12 del migdia
Toc d’ofertori i 
acompanyament musical a 
càrrec de So Nat. Grallers de 
Tarragona

Festa de 
Masricart

 
Dijous 5 d’agost

Missa solemne a l’església de 
la Mare de Déu de l’Esperança
i Comitiva d’autoritats
8 del vespre

El Gran Canvi: Preparem-nos 
per la Batalla!
Tota la informació al Facebook i 
a l’Instagram del Mico! 
(@micodelacanonja)
Carrers de la Canonja
D’11 del matí a 1 del migdia i 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre
Organitza: Mico de la Canonja

Festa Major
d’estiu 

Actes del Mico 
de la Canonja 
amb anterioritat a 

la Festa Major d’estiu 
de la Canonja 2021

Dies 2, 3, 4, 5 i 6 
d’agost

Tanda de Lluïment del Seguici 
Popular
Amb el Ball de Diables, el Mico i 
els Gegants
Font del carrer Raval
2/4 de 2 de la tarda

Concert de cobla
Cobla Cossetània
Font del carrer Raval

Partit de futbol
UDE Canonja – C F Canonja
Camp de futbol municipal
7 de la tarda

Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Costa Brava
Pàrquing del Mas de 
l’abeurador
8 del vespre

Dilluns 16 d’agost
Concert de migdia
Amb Jay Ciru
Live Music Show
Rambla de les Garrigues
Inici d’actuació a dos quarts d’1 
del migdia i finalització a les 3 
de la tarda

Cantada d’havaneres amb  
Neus Mar
Plaça de Catalunya
8 del vespre

Fi de festa pirotècnic
A càrrec de la pirotècnia Baldayo


