
Concert de Festa Major
Amb l’Orquestra Maravella.
8 del vespre.
Al poliesportiu Josep Canadell i Veciana.

Ball de Festa Major
Orquestra Maravella, final amb DJ jove.
2/4 de 12 de la nit. Al poliesportiu.

Diumenge 22
XXVII Cros Sant 
Sebastià•XXVII Cros
Comarcal del 
Tarragonès
A partir de les 10 del matí.
Zona Sector Nord.

Disco per xics
Ball per als més petits.
Entrada gratuïta.
Poliesportiu.
6 de la tarda.

Dimarts 24
Especial Senalló 
de contes
Sala noble del Caste-
ll de Masricart. 
Biblioteca pública.
Presentació del 
llibre “La sonrisa de 
Llorenç” de Carla Gómez León amb 
il·lustracions del canongí Miki Pérez Pla.
5 de la tarda.

Divendres 27
Teatre - comèdia
Vida de peix sense espines
amb Mercè Comes i Rosa Andreu.
8 del vespre al Poliesportiu 
Josep Canadell Veciana.
Aforament limitat.
-Venda anticipada 8 €. 
Les 24 hores a www.codetickets.com 
Matins de dilluns, dimecres i divendres de 9 
a 1 i tardes de diluns a divendres de 4 a 8 al 
Castell de Masricart.

Dissabte 28
Campionat d’skate i scotter
11 del matí inscripcions.
12 del migdia inici del campionat
Skate park municipal.
Organitza la Regidoria de Joventut.
Hi haurà servei de bar i barbacoa al migdia.

Diumenge 29
Escudella popular
2/4 de 3 de la tarda.
Música en viu.
Al Poliesportiu 
Josep Canadell Veciana.
Venda d’entrades del 18 al 24 
de gener (o fins a completar aforament) 
al poliesportiu, màxim 10 per persona.
Preu: 9 €, inclou plat commemoratiu.
No es podrà retornar els diners de 
l’entrada un cop adquirida.
Col·labora JF Sport.

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

Sant Sebastià   
   La Canonja 2023

Recomanacions correfoc
· 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.
· Es mantindran les finestres i obertures tancades mentre 
es dugui a terme el correfoc, per evitar que qualsevol coet o 
guspira pugui provocar un incendi a l’interior de l’immoble.
· Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis 
que en disposin i protegir els vidres de les portes, finestres i 
aparadors amb cartrons gruixuts, així com enrotllar tots els 
tendals exteriors dels habitatges i locals, per tal d’evitar que 
les guspires puguin malmetre aquests elements.
· Es recollirà la roba estesa i plegaran els tendals per preve-
nir que es puguin encendre.
· Els establiments oberts al públic, tindran cura també de 
retirar qualsevol element de les terrasses que pugui ser mal-
mès per guspires o presenti risc d’incendi.
· Es prohibeix l’estacionament de vehicles a l’itinerari del 
correfoc.

Roba de cotó, amb mànigues i
pantalons llargs

Barret de roba per protegir-vos
de les espurnes

Sabates esportives  que us agafin
fort els peus

En un correfoc 

http://interior.gencat.cat/revetlles

Per participar-hi poseu-vos:



Dijous 19 gener
Cursa per a la cohesió social i de 
grups de la comunitat educativa de 
l’Institut Collblanc
De 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.
L’alumnat i professorat de l’Institut organit-
zarà una cursa amb la intenció 
de participar tot l’alumnat i 
professorat barrejats en dife-
rents grups i torns en un reco-
rregut de 2 km que recorrerà 
un circuit pels carrers del voltant del centre 
educatiu i el camp de futbol de la Canonja.

XX Baixada de Carretons Infantil
2/4 de 6 de la tarda.
Davant de l’Ajuntament.
A continuació
Baixada jove d’andròmines

Divendres 20 gener
Vestida dels Gegants de l’Orfeó 
Canongí, per mostrar l’inici de la seva 
restauració. 
A les 11  del matí.
Plaça Raval.
Anada a ofici amb el  
Seguici de Festa Major
Ofici Solemne en honor a
Sant Sebastià
Amb la participació de la 
Coral Nova Unió de Vila-seca.
A les 12 del migdia.
A l’església de Sant Sebastià.

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.
Plaça de la Raval.

Correfoc infantil
Ball de diables de la Canonja.
2/4 de 9 del vespre.
Recorregut: Sortida de Raval Carrer Bisbe 
Borràs – Carrer Sant Sebastià – 
Carrer Ravaleta - Carrer Nou i Raval.

Nit Jove
Versions amb Tapeo sound System, mostra 
de ball amb Cuban Soul company i fi de festa 
amb DJ Aleix.
A les 12 de la nit. Al Poliesportiu.
Entrada gratuïta amb invitació.
Podeu recollir la invitació a partir del dia 16 
de gener al Pij totes les tardes de dilluns a 
dijous de 16 a 20 h i els divendres de 17 a 21 h
Al Castell de Masricart dilluns, dimecres i 
divendres de 9 a 13 h
El mateix dia 20, si encara no s’ha completat 
aforament, al poliesportiu.
És imprescindible autorització per als menors de 16 anys.
https://www.lacanonja.cat/uploads/pages/142/autoritza-
cio_acces_menors_formulari.pdf

Dissabte 21 gener
XVI trobada de Sant Sebastià de tenis 
taula
2/4 de 5 de la tarda a les 8 del vespre. 
A l’institut Collblanc.
L’Institut Collblanc organitza el seu tradicio-
nal torneig de tenis taula on participen di-
verses entitats esportives de la demarcació 
de Tarragona i altres comarques tarragoni-
nes. Inscripció gratuïta.

Acte protocol·lari d’inauguració del 
Teatre Municipal Orfeó Canongí
6 de la tarda.
Aforament limitat a autoritats i represen-
tants d’entitats. Cal presentar invitació.

Gairebé encara llueixen les llums de Nadal en els carrers de la Canonja 
i ja ens preparem per iniciar un any més la Festa Major d’hivern en 
honor a Sant Sebastià. En primer lloc us vull desitjar a tots un feliç 
2023 que tot just ara comencem i que m’agradaria que ens portés 
feina, salut i pau per a tots els canongins.
Deixem enrere uns anys difícils, marcats per la pandèmia, la guerra 
d’Ucraïna i la crisi econòmica que ha afectat i afecta encara a moltes 
persones, però esperem que els propers temps siguin pròspers i 
s’acabin aquests flagells que estan marcant la nostra societat.
Nosaltres, a la Canonja, ens preparem per la Festa Major d’Hivern. 

Una festa major que enguany estarà marcada per la gran inauguració del Teatre Municipal Orfeó 
Canongí el proper 21 de gener. Després de mesos d’obres i reformes, el nostre poble tornarà a 
tenir un teatre per gaudir de la cultura en un espai actual, adequat i amb una programació artística 
de nivell.
Tornem a la festa major sense cap mena de restriccions i amb moltes ganes de gaudir del actes 
tradicionals que l’àrea de festes organitza per aquests dies. La programació començarà la vigília 
de Sant Sebastià, amb la baixada de carretons que ja s’ha convertit en un clàssic d’aquesta festa. 
El dia 20 de gener serà el dia gran de la festa, on els actes més tradicionals ocuparan bona part 
del matí, com l’Ofici, la processó, la mostra del seguici popular, la ballada de sardanes... Al vespre 
podrem seguir el correfoc per la part alta de la Canonja i acabarem amb la Nit Jove al Poliesportiu 
Municipal.
El diumenge 22 torna el Cros de Sant Sebastià després d’uns anys en els que va haver de 
suspendre’s per culpa de la pandèmia i el diumenge 29 l’escudella popular, en el seu format 
habitual, de forma presencial en el poliesportiu i amb música en viu.
Una de les novetats d’enguany és el teatre comèdia del divendres 27 al vespre que portarà a 
Mercè Comes i Rosa Andreu amb l’obra “Vida de peix sense espines”. I el dissabte 28 tornarà de 
nou el campionat de skate y scotter per gaudir dels salts i piruetes dels més joves.
Espero i desitjo que gaudiu al màxim d’aquests dies de Festa Major i que el 2023 sigui un bon any 
per a tots.
Molt bona Festa Major!
 

Roc Muñoz Martínez
Alcalde

Programa d’actes de la

Festa Major d’hivern 2023


