
la Canonja 2022

•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. 
Punt de recollida Poliesportiu municipal

Dissabte 29 de gener
Campionat d’skate i scotter
11 del matí inscripcions
Skate park municipal

12 del migdia, inici del campionat
Organitza la Regidoria de Joventut.

Tots els actes són gratuïts excepte 
els que s’indiqui el contrari

FESTA
MAJOR

d’Hivern

Funcionament del sistema 
d’entrades i invitacions

En el moment de preparar la Festa Major d’en-
guany en relació a les mesures de seguretat 
front la COVID 19, s’ha tingut en compte la legis-
lació existent a 4 de gener de 2022:
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, entrada o tiquet 
degustació?
Les invitacions s’hauran de demanar online a través 
d’aquesta pàgina web: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajun-
tamentcanonja.
-Les invitacions, entrades i tiquets degustació es posa-
ran a disposició del públic a partir del dia 14 de gener. 
-En el moment de fer la sol·licitud caldrà indicar algu-
nes 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 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 perso-
na 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 19 de gener.
-Un cop obtinguda l’entrada o tiquet degustació 
NO es retornarà el seu import en cap cas. La sus-
pensió 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 invita-
ció 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 invita-
cions de les necessàries, les puc 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’en-
trada i sortida.
-S’ha 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.

i -L’organització es reserva el dret d’admissió.
-Apel·lem a la responsabilitat individual per al compli-
ment correcte de totes les normes.
-Respecteu en tot moment les indicacions del personal 
de l’Ajuntament.

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

-Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obs-
tacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, 
com, per exemple, els testos amb plantes, les taules 
i les cadires, etc.
-Es mantindran les finestres i obertures en gene-
ral 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.
-Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres per 
tal d’evitar que les guspires puguin malmetre aquests 
elements.
-Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per 
prevenir que es puguin encendre.
-Els establiments oberts al públic, com ara bars, 
botigues o restaurants, tindran cura també de reti-
rar qualsevol element de les terrasses que pugui ser 
malmès per guspires o presenti risc d’incendi.
-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.
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.



Dimecres 19 de gener
•XX Baixada de Carretons Infantil
2/4 de 6 de la tarda
Davant de l’Ajuntament

A continuació
•Baixada jove d’andròmines

Dijous 20 de gener
•Anada a ofici amb el Seguici de 
Festa Major

•Missa Solemne
Amb la participació de la Coral Nova Unió 
de Vila-seca 
A les 12 del migdia.
A l’església de Sant Sebastià.

A continuació
•Processó pels carrers de la vila 
amb l’acompanyament del Seguici 
de Festa Major

•Mostra del seguici popular davant 
de l’Ajuntament

•Sardanes amb la cobla Reus Jove

•Festa per als més petits 
amb DISC PER XICS
6 de la tarda
Poliesportiu municipal 
Cal adquirir invitació

Divendres 21 de gener
•Inauguració de l’exposició de 
pintura col·lectiva -Pinzellades-
A 2/4 de 7 del vespre
Sala d’exposicions del Castell de Masricart.
Horari d’obertura: 
Matins de dilluns, dimecres i divendres 
de 9 del matí a 1 del migdia . Tardes de 
dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del 
vespre. L’exposició romandrà oberta fins 
el dia 4 de febrer

•Correfocs dels Diables de la Canonja 
2/4 de 8 del vespre
Recorregut: Rambla 15 d’abril, carrer Sant 
Isidre, Raval, Bisbe Borràs, Sant Sebastià, 
Ravaleta, carrer Nou i Raval

•Nit jove. Monòleg amb
Sergio Bezos
de La Resistencia
2/4 d’11 de la nit
Poliesportiu municipal
Cal adquirir invitació

Dissabte 22 de gener
•Passeig en segway pel poble
A partir de les 11 del matí
Sortida des de la Rambla 15 d’abril
Cal inscriure’s amb anterioritat a 
www.motorclublacanonja.cat

•XV Torneig escolar de Tennis Taula 
Sant Sebastià
De 4 de la tarda a 8 del vespre
A l’institut Collblanc 
Inclòs dins del programa de 
competició del Consell Esportiu 
del Tarragonès
Organitza: Associació Esporti-
va de l’Institut Collblanc amb 
la col·laboració de l’Ampa i l’institut 
Collblanc

•Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Maravella
7 del vespre
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Cal adquirir invitació

Diumenge 23 de gener
•XXVI Cros Sant Sebastià
•XXVI Cros Comarcal del Tarragonès 
A partir de les 10 del matí
Al Sector Nord

 Benvolguts canongins, deixem enrere unes festes de 
Nadal descafeïnades i contingudes a causa de la pandèmia, 
per continuar amb la Festa Major de Sant Sebastià que seguirà 
en la mateixa línia. Ara no podem baixar la guàrdia. Hem de 
prendre totes les precaucions que estan a les nostres mans 
per evitar més contagis, però tot i així, des de la Regidoria de 
Festes s’ha preparat una proposta d’actes per gaudir de la 
festa d’hivern amb les màximes mesures de seguretat.
 Amb la voluntat de mantenir la festa, els actes s’han 
reinventat i es condicionaran a les recomanacions sanitàries 

per garantir les distàncies de seguretat, l’ús de la mascareta, evitar aglomeracions i 
permetre controls d’accés i aforament.  
 Així doncs, s’han hagut d’anular alguns actes que estaven programats per aquest 
cap de setmana degut a l’alt índex de contagis que s’han enregistrat en els últims 
dies, com és el cas del teatre de las “Chicas de Oro” que malauradament haurà 
d’esperar per fer l’estrena. En canvi, mantindrem actes tradicionals com la processó 
pels carrers de la Canonja i també tots aquells actes que es duen a terme a l’aire lliure, 
com la baixada de carretons, el correfocs dels Diables de la Canonja, el campionat 
d’skate i el passeig en segways.
 Els únics actes que es realitzaran a l’interior són l’espectacle infantil del dijous 
20 a la tarda, el monòleg del divendres 21 al vespre i el concert de Festa Major del 
dissabte. Per aquests tres actes caldrà entrada preassignada, amb distància entre 
seients i l’aforament serà del 70%.
 L’escudella popular que tant d’èxit va tenir en la passada Festa de la Municipalitat, 
la tornem a recuperar en el mateix format per emportar, el diumenge 23 de gener.
Venim d’unes setmanes molt complicades i encara ens hem de moure amb molta 
cautela, però també tenim clar que cal anar recuperant terreny, i per això s’ha 
treballat en aquest programa que teniu a les mans. 

Gaudiu de la Festa Major de Sant Sebastià amb seguretat i no baixeu la guàrdia.
Bona Festa Major!

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Programa d’actes de la Festa Major d’Hivern 2022
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Gaudiu de la Festa Major de Sant Sebastià amb seguretat i no baixeu la guàrdia.
Bona Festa Major!

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
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la Canonja 2022

•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. 
Punt de recollida Poliesportiu municipal

Dissabte 29 de gener
Campionat d’skate i scotter
11 del matí inscripcions
Skate park municipal

12 del migdia, inici del campionat
Organitza la Regidoria de Joventut.

Tots els actes són gratuïts excepte 
els que s’indiqui el contrari

FESTA
MAJOR

d’Hivern

Funcionament del sistema 
d’entrades i invitacions

En el moment de preparar la Festa Major d’en-
guany en relació a les mesures de seguretat 
front la COVID 19, s’ha tingut en compte la legis-
lació existent a 4 de gener de 2022:
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, entrada o tiquet 
degustació?
Les invitacions s’hauran de demanar online a través 
d’aquesta pàgina web: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajun-
tamentcanonja.
-Les invitacions, entrades i tiquets degustació es posa-
ran a disposició del públic a partir del dia 14 de gener. 
-En el moment de fer la sol·licitud caldrà indicar algu-
nes 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 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 perso-
na 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 19 de gener.
-Un cop obtinguda l’entrada o tiquet degustació 
NO es retornarà el seu import en cap cas. La sus-
pensió 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 invita-
ció 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 invita-
cions de les necessàries, les puc 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’en-
trada i sortida.
-S’ha 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.

i -L’organització es reserva el dret d’admissió.
-Apel·lem a la responsabilitat individual per al compli-
ment correcte de totes les normes.
-Respecteu en tot moment les indicacions del personal 
de l’Ajuntament.

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

-Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obs-
tacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, 
com, per exemple, els testos amb plantes, les taules 
i les cadires, etc.
-Es mantindran les finestres i obertures en gene-
ral 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.
-Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres per 
tal d’evitar que les guspires puguin malmetre aquests 
elements.
-Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per 
prevenir que es puguin encendre.
-Els establiments oberts al públic, com ara bars, 
botigues o restaurants, tindran cura també de reti-
rar qualsevol element de les terrasses que pugui ser 
malmès per guspires o presenti risc d’incendi.
-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.
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.
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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 invita-
ció 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 invita-
cions de les necessàries, les puc 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’en-
trada i sortida.
-S’ha 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.

i -L’organització es reserva el dret d’admissió.
-Apel·lem a la responsabilitat individual per al compli-
ment correcte de totes les normes.
-Respecteu en tot moment les indicacions del personal 
de l’Ajuntament.

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

-Per evitar accidents, treure del carrer qualsevol obs-
tacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, 
com, per exemple, els testos amb plantes, les taules 
i les cadires, etc.
-Es mantindran les finestres i obertures en gene-
ral 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.
-Caldrà protegir els vidres de les portes i finestres per 
tal d’evitar que les guspires puguin malmetre aquests 
elements.
-Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per 
prevenir que es puguin encendre.
-Els establiments oberts al públic, com ara bars, 
botigues o restaurants, tindran cura també de reti-
rar qualsevol element de les terrasses que pugui ser 
malmès per guspires o presenti risc d’incendi.
-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.
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.


