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L’estiu ens arriba, enguany, carregat
d’esdeveniments culturals, lúdics i
festius per a tots els públics i amb
voluntat de mantenir viva la flama
de la curiositat per les activitats
artístiques, musicals, tradicionals
i també relatives a altres àmbits,
com l’esport i el comerç.
Enguany, però, el context social
ens demana precaució, per la
situació que estem vivint, encara,
complexa. Tanmateix, des de Salou
estem treballant amb il·lusió per
oferir activitats culturals que totes
les persones puguem gaudir amb
seguretat. I, per això, hem preparat
un programa molt variat, ric i

#estiusalou21 #SalouCultura

PERE GRANADOS
Alcalde de Salou

engrescador, però que porta implícita
una petició de responsabilitat
individual i col·lectiva.

Estiu

La cultura
és vida

Tenim moltes ganes de compartir
bones estones amb les sardanes,
les havaneres, el festival de Música
Costa Daurada-Salou, el concert de
Blas Cantó, la tradicional Calada
de les Malles de Sant Pere i moltes
altres propostes que esperem que
deixin un bon ‘buquet’ cultural i
que arrenquin molts somriures.
La cultura és vida i volem viurela, gaudir-la i compartir-la amb
tots i totes els salouencs i les
salouenques.
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La cultura i les manifestacions
artístiques ens nodreixen com a
persones; ens conviden a reflexionar
i ens obren la ment. Estem molt
contents d’haver elaborat, enguany,
una agenda estival plena d’actes que
ens aportaran bones experiències
de contacte amb la música, l’art i les
tradicions; que ens proporcionaran
coneixements i ajudaran a enriquir
el nostre bagatge cultural.
Enguany, més que mai, hem
treballat amb la consciència que
era necessària l’elaboració d’un
programa cultural perquè grans
i petits puguessin tenir moments
lúdics i d’oci i que els gaudissin de
forma presencial, tenint en compte

#estiusalou21 #SalouCultura

XAVIER MONTALÀ

Regidor de Serveis Culturals
tots els mitjans
possibles.

de

seguretat

Estiu

Sortim i
gaudim!

N’estem convençuts que complirem
el nostre objectiu i esperem,
de tot cor, que les sardanes, les
havaneres, la música clàssica, els
concerts a l’aire lliure i la resta
de propostes estiguin ben
assenyalades a les vostres
agendes personals i us agradin
tant com ens han agradat a
nosaltres en el moment de
programar-les.
Només em resta donar-vos les
gràcies i dir-vos que sortim
i gaudim!
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Àrea de Serveis Culturals

20 h

Aforament limitat. L’accés a les instal·lacions s’obrirà
30 minuts abans de l’inici de l’acte.

Estiu

CICLE DE
SARDANES

25 de juliol, diumenge		
Masia Catalana
Cobla La Principal de Tarragona
22 d’agost, diumenge		
Torre Vella		
Cobla Mediterrània
29 d’agost, diumenge		
Jardí Patronat de Turisme Salou
Cobla Contemporània

#estiusalou21 #SalouCultura
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22 h

Aforament limitat. L’accés a les instal·lacions s’obrirà
30 minuts abans de l’inici de l’acte.
16 de juliol, divendres		
Espigó del Moll		
Grup Xicranda

Estiu

CICLE
D’HAVANERES

Imatge de Karen Laårk

24 de juliol, dissabte		
Masia Catalana
Grup Veus de Reus
1 d’agost, diumenge		
Torre Vella
Grup Sons de Mar
28 d’agost, dissabte		
Jardí del Patronat de Turisme de Salou
Grup Balandra

#estiusalou21 #SalouCultura
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IV ed
ició

20.30 h
Aforament limitat. L’accés a les instal·lacions s’obrirà
30 minuts abans de l’inici de l’acte.
31, de juliol
dissabte
Masia Catalana

21 d’agost,
dissabte
Torre Vella

ATL PIANO TRIO
José Adolfo Alejo (violí,
Mèxic), Ana Turkalj
(Croàcia, violoncel),
Melani Mestre
(Catalunya, piano)

CANTAHUALPA
Nacho Guzmán (tenor &
guitarra), Fabián Rynolds
(baríton), Alejandro
Chelet (baríton), Carles
Salmons (baix)

Obres de: Joaquim
Malats, Tomás Bretón,
Enrique Fernández
Arbós i Ástor Piazzolla.

Obres de: Folklore
argentí, català i
espanyol: tangos,
boleros, havaneres,
“milongas”, etc.

#estiusalou21 #SalouCultura
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Àrea de Serveis Culturals

5 de setembre,
diumenge
Jardí del Patronat
de Turisme
QUARTET IBÈRIC
Quartet de corda
Obres de: Eduard
Toldrà, Ástor Piazzolla,
Henry Mancini, Leroy
Anderson
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21 h
14 de juliol
Plaça de les
Comunitats Autònomes

Estiu

ESCENARI DIAL
BLAS CANTÓ

Imprescindible disposar
d’una invitació per accedir al
recinte. Es poden adquirir a
través de Cadena Dial.

Àrea de Serveis Culturals

#estiusalou21 #SalouCultura >> Invitacions a: Cadena Dial
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Passeig Jaume I
De 10 a 24 hores

FIRA FORA STOCKS
16, 17 i 18 de juliol
20, 21 i 22 d’agost
Durant tot el cap de setmana els
establiments de Salou tornaran a treure
les botigues al carrer a uns preus molt
assequibles.

Estiu

VIU EL COMERÇ
A SALOU

Organitza:

Col·labora

Imatge de gonghuimin468

SALOU DE MODA

10, 11 i 12 de setembre
El comerç de Salou trasllada els seus
aparadors a aquest espai, i presenta
les noves col·leccions de la temporada
tardor/hivern.
#estiusalou21 #SalouCultura >> Més informació a: www.shoppingsalou.com
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El mercadet compta amb un total
de 12 parades de tipologia diversa:
des de decoració, bijuteria, joies,
articles de regal i quadres, i fins a
articles de macramé i ganxet.

Estiu

L’àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de Salou posa
en marxa, de nou, el Mercadet de
l’Espigó, que romandrà a l’Espigó
del Moll de Salou durant tot l’estiu,
fins al 15 de setembre de 2021.

Espigó del Moll
De 19 a 24 hores

#estiusalou21 #SalouCultura
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Estiu

CALADA
DE LES MALLES
DE SANT PERE
20.30 h
16 de juliol
Platja de Ponent

Reviu la tradició marinera de la vila de Salou,
amb una exhibició de pesca tradicional, basada
amb la tècnica artesanal anomenada ‘Tirar l’Art’.
A càrrec de la Societat de Pescadors Santa Maria
del Mar.

Àrea de Serveis Culturals

#estiusalou21 #SalouCultura
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Aforament limitat. L’accés a les instal·lacions s’obrirà
30 minuts abans de l’inici de l’acte.
21 h

Estiu

ESPECTACLE
BOZZÀ!

Aforament limitat
24 de juliol, Dissabte		
Als jardins de la Masia Tous

Imatge de Merces Cordoba

Baires Bozzà presenta Bozzà!
Duo acrobàtic amb estructura d’aeris

Regidoria de Joventut

#estiusalou21 #SalouCultura
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a les 18.30h

Per introduir-nos en el món del
lettering, l’art de dibuixar les lletres
i acabar creant un quadern on
escriure sobre els llibres que has
llegit i els que vols llegir.

a les 18.30h

Cada dijous de juliol i agost
Perduts en els contes. Una
biblioteca de laberints per trobar
els personatges de conte, a càrrec
de la contacontes Silvia Palazón.
Sessions presencials de contes a
partir dels personatges de contes
que s’han perdut en el propi
laberint del conte.
Activitat virtual i presencial,
familiar i gratuïta. Adreçada
a infants fins a 12 anys. Cal
inscripció prèvia.

Estiu

27 i 29 de juliol
Taller de lettering lector, a càrrec
de Laia Martínez, de Craft & Artists.

Activitat presencial i gratuïta.
Adreçat a adults i joves a partir
de 12 anys. Cal inscripció prèvia.

a les 18.30h

3 i 5 d’agost
Taller d’enquadernació japonesa
a càrrec de Laia Martínez, de Craft
& Artists.
Per introduir-nos en el món de
l’enquadernació amb el cosit
japonès, que es compon a partir
de fulls solts i el llom al descobert
mostrant la costura decorativa amb
un estil fàcil i divertit per acabar
decorant el quadern o agenda amb
elements d’scrapbook.
Activitat familiar gratuïta.
Adreçat a adults i joves a partir
de 12 anys. Cal inscripció prèvia.

#estiusalou21 #SalouCultura >> Inscripció prèvia a: Biblioteca de Salou
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ESPAI FAMILIAR
DE PLATJA
Del 5 juliol al 29 d’agost
D’ 11 a 13 h.
de 18 a 19 h.
Platja de Llevant

Estiu

ACTIVITATS
FAMILIARS

CLUB INFANTIL
DE PLATJA
Del 5 juliol al 31 d’agost
De 10 a 13 h.
de 17 a 19 h.
Platja de Llevant

Regidoria d’Esports

#estiusalou21 #SalouCultura
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ACTIVITATS
ESPORTIVES DE PLATJA
Del 5 juliol al 31 d’agost
De 10.15 a 11 h.
de 17 a 18 h.
Platja de Llevant
SALOU YOUTH CUP
Del 5 al 8 juliol
De 9 a 20 h.
Estadi Municipal
de Salou

#estiusalou21 #SalouCultura

TORNEIG
FUTBOL 7 nocturn
MURIELLE REIG
(SOLIDARI)
30 de juliol
De 20 a 01 h.
Estadi Municipal
de Salou

Regidoria d’Esports

Estiu

ACTIVITATS
ESPORTIVES
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3x3 BÀSQUET
1 d’agost
De 9 a 00 h.
Pl. de les Comunitats 		
Autònomes

TORNEIG BÀSQUET
Del 3 al 5 de setembre
De 9 a 00 h.
Pavelló Salou Centre
i Pavelló Ponent

Estiu

ACTIVITATS
ESPORTIVES

TROFEU PLATJA
D´EUROPA UDSALOU
14 d’agost
A partir de les 20 h.
Estadi Municipal

#estiusalou21 #SalouCultura

Regidoria d’Esports
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de dilluns a dissabte de 18 a 21 hores
Torre Vella
Entrada gratuïta. Aforament limitat

Estiu

EXPOSICIONS A
LA TORRE VELLA

Del 4 de juny al 16 de juliol		
Exposició de l’artista Sonia Toneu
Del 23 de juliol al 28 d’agost
Exposició de l’artista Carles Pujol

Àrea de Serveis Culturals

#estiusalou21 #SalouCultura
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ACCIÓ ESCULTURAL

ESCULTURES - MARTÍ ROM
De la mitologia dels somnis a la realitat quotidiana

Estiu

RESPIRA L’ART
AL CARRER

Del 24 de juliol al 30 de setembre de 2021
Passeig de Jaume I
Exposició d’escultures de l’artista Martí Rom.
18 peces escultòriques de gran format a l’aire lliure,
que podreu descobrir, passejant pel Passeig Jaume I.

Àrea de Serveis Culturals

#estiusalou21 #SalouCultura
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Estiu

NO T’HO PERDIS!
NITS DAURADES
del 6 al 15 d’agost

FESTA DEL REI JAUME I
de l’1 al 5 de setembre
#estiusalou21 #SalouCultura
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FONT LLUMINOSA

De l’1 de juliol al 10 de setembre:
tots els dies: 23h
De l’11 de setembre a l’1 de novembre:
divendres, dissabtes, vigílies i festius: 22h

Estiu

ESPECTACLES
DE LES FONTS

FONT CIBERNÈTICA

De l’1 de juliol al 10 de setembre:
tots els dies: 22h
De l’11 de setembre a l’1 de novembre:
divendres, dissabtes, vigílies i festius: 21h

FONT DEL LABERINT

De l’1 de juliol al 10 de setembre:
tots els dies 18h - 24h
De l’11 de setembre a l’1 de novembre:
divendres, dissabtes, vigílies i festius: 18h - 22h
#estiusalou21 #SalouCultura
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NORMATIVA

Aforament
limitat

Ús correcte
de la màscara

Acompanyeu als
menors de 16 anys

IMPORTANT

Renta’t 
les mans

No es pot portar
beguda ni menjar

Situa’t al lloc
corresponent

Estigues
informat

Totes activitats seran amb aforament limitat i seguint les normatives
de seguretat i accés per prevenir la covid-19. Cal seguir les indicacions
per accedir als recintes a causa de la covid-19. Els menors de 16 anys
hauran d’accedir amb el pare, la mare o un tutor legal. Serà obligatori
l’ús correcte de la màscara en totes les activitats. Cal utilitzar els
dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada del recinte.
Un cop ocupada la localitat, us demanem de no moure-us-en fins que
acabi l’acte per tal d’evitar encreuaments. No es pot accedir als recintes
amb beguda ni menjar. Les activitats incloses en aquest programa
podrien veure’s alterades per l’aplicació de noves restriccions. Els canals
de comunicació municipal informaran cada moment dels canvis i
incidències que es puguin produir.

1 | Font lluminosa
2 | Font Cibernètica
3 | Platja de Ponent
4 | Platja de Llevant
5 | Espigó del Moll
6 | Biblioteca Municipal

7 | Plaça de les CCAA
8 | Torre Vella
9 | Masia Catalana
10| Patronat de Turisme
11 | Masia Tous
Passeig Jaume I

Estiu

MAPA
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6

10
2

3

C. LO
S

FAYO
S

8
7

1
9

5

#estiusalou21 #SalouCultura
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CALENDARI Estiu
14/7

16/7

16/7

16/7

17/7

18/7

23/7

24/7

24/7

24/7

25/7

31/7

6/8

20/8
21/8
Fira Fora
Fira Fora

Blas Cantó
Plaça de
les CCAA
21 h

Exposició
Carles Pujol
Torre Vella

1/8

Havaneres
Torre Vella
22 h

22/8
Fira Fora
Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h

10/9
Salou de
Moda
Passeig
Jaume I

Fira Fora
Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h

Escultures
Martí Rom
Passeig
Jaume I

1/8

Torneig 3x3
Bàsquet
Plaça de
les CCAA
9 a 24 h

22/8

Sardanes
Torre Vella
20 h

11/9
Diada

Monument
Rafael de
Casanova

Calada de
les Malles
Platja de
Ponent
20.30 h
Espectacle
de circ
Masia Tous
21 h

Nits
Daurades
Plaça de
les CCAA

Havaneres
Espigó del
Moll
22 h

Havaneres
Masia
Catalana
22 h

Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h

Fira Fora
Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h
Sardanes
Masia
Catalana
20 h

Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h

28/8
29/8
4/9
Havaneres
Sardanes
Festa del
Patronat de
Turisme
22 h

Patronat de
Turisme
20 h

11/9
Salou de

12/9
Salou de

Moda
Passeig
Jaume I

Moda
Passeig
Jaume I

Rei Jaume I
Casc Antic

Fira Fora
Stocks
Passeig
Jaume I
10 a 24 h

Festival de
Música Costa
Daurada
Masia
Catalana
20.30 h

21/8

Festival de
Música Costa
Daurada
Torre Vella
20.30 h

5/9

Festival de
Música Costa
Daurada
Patronat de
Turisme
20.30 h

#estiusalou21 #SalouCultura
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