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Benvolguts veïns i veïnes
Aquest 30 d’octubre, festa de la Segregació, tornem
a commemorar el dia en què una majoria de salouencs i de salouenques celebràvem haver assolit
una transcendental fita després d’uns anys de llarga,
complicada, però unitària lluita per un “Salou lliure”.
Ara fa 31 anys, una sentència del Tribunal Suprem
reconeixia el dret de Salou a convertir-se en municipi i donava la raó a un poble que confiava en el seu
futur i s’hi comprometia.
Un fet capital i transcendental perquè va fer possible
un Salou amb plenitud d’autonomia per constituir la
seva pròpia institució política i administrativa, alhora
que assumia, amb il·lusió, totes les eines que li permetrien avançar i progressar col·lectivament.
És doncs important que cada any posem en valor el
naixement del nostre municipi, els fets i les persones;
perquè conformen un símbol i una referència d’identitat, i formen part important del nostre patrimoni
històric col·lectiu.

Pere Granados
Alcalde de Salou

I en honor al passat que ens va dotar dels instruments necessaris per esdevenir el que som, és just
que manifestem també que Salou és el que és avui
gràcies a l’esforç de molta gent, de moltes entitats i col·lectius, que han aportat durant 31 anys el
seu esforç per bastir un Salou modern i vital; alhora
estimat, on tothom s’hi senti orgullós i satisfet de
pertànyer-hi.
I justament en aquests moments de crisi sanitària
i econòmica, i d’emergència social; la societat salouenca ha de tornar a aixecar-se i a ser la protagonista tot recuperant l’ambició que la caracteritza per
avançar plegats cap un nou període de progrés i de
prosperitat; amb el convenciment que tornarem a
vèncer les circumstàncies, i que podrem impulsar
aquells desafiaments i reptes que ens fan forts com
a ciutat de qualitat, però també com a comunitat
que vol sumar tota la seva fortalesa per arribar junts
on volem i somiem arribar-hi.

Bona festa i visca Salou!

Benvolgut salouenc, benvolguda salouenca,
Enguany celebrem de nou la Festa de la Segregació
perquè no podem oblidar que Salou existeix gràcies
a la culminació d’un procés que ens va donar la vida
com a municipi. I malgrat les circumstàncies, no
podem deixar de recordar-ho quan complim els 31
anys. Per això des de l’àrea de Cultura i Festes hem
organitzat un programa d’activitats divers que celebrarem, però, de forma diferent, si bé posant l’accent
en la identitat, la simbologia i la història de Salou;
combinant passat , present i futur.
La història, amb l’exposició “Salou desaparegut.
Poble, platja i estiuejants a l’antiga”, on se’ns mostren
imatges antigues d’un Salou idíl·lic i romàntic; i amb
la petita història de Salou amb dibuixos de la Pilarin
Bayés, que et podràs descarregar des de les xarxes
municipals.

Xavier Montalà

La simbologia, amb la polsera que podràs aconseguir als establiments salouencs, i amb la plantada
de l’arbre commemoratiu d’aquest aniversari.
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La identitat, amb la visita a la mostra d’elements
festius tradicionals i populars, i participant al concurs
de paella, que substitueix la tradicional Paella
Popular de la festa.
I a més, diverses activitats virtuals relacionades
amb la cultura i la literatura infantil a les xarxes de
la Biblioteca; la festa del panellet del Club Xic’s, o
l’activitat Decora el teu espai, a les xarxes socials de
Joventut. I moltes coses més que trobaràs en aquest
programa que ara tens a les mans
Esperem que, amb tot, t’ho passis molt bé, i que ho
gaudeixis recordant que els salouencs i salouenques celebrem el 31è aniversari del nostre poble.

Molt bona festa!

Consulta els actes i tota la
informació de la festa permanentment actualitzada a les
nostres xarxes socials:
Regidoria de Serveis Culturals
cultura@salou.cat
Facebook: @SalouCulturaiFestes
Instagram: @SalouCultura
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Biblioteca de Salou
Facebook: @bibliotecadesalou
Instagram i Twitter: @bibliosalou
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Club Xic’s

clubxics@salou.cat
Facebook: @salou.xics
Instagram i Twitter: @xicssalou
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Regidoria de Joventut
joventut@salou.cat
Facebook: @JoventutSalou1
Instagram i Twitter: @joventutsalou
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EXPOSICIÓ 

Bona part d’elles formen part del
llibre “Salou desaparegut”, escrit
per l’arxivera de l’Ajuntament de
Salou Judith Prat i el salouenc
Joan Sardiña.

a la Torre Vella

del 29 d’octubre a l’11 de
desembre

“Salou desaparegut.
Poble, platja i
estiuejants a l’antiga”

Horari de visita:
de 18 a 20 hores

de dilluns a dissabte,
excepte festius

“Salou desaparecido.
Pueblo, playa y
veraneantes a la
antigua”

Entrada gratuïta
Aforament limitat a 6 persones

Exposició de 35 fotografies
antigues de Salou, que abasten
des de la primera dècada del
s. XX fins als anys 70.

EMPORTA’T LA TEVA
POLSERA DE SALOU

LA PETITA
HISTÒRIA DE SALOU
A partir del 30 d’octubre

Compra als establiments del
municipi i aconsegueix gratuïtament la teva polsera de Salou.

A partir del dia 26 d’octubre

Unitats limitades.

Aquesta petita història dirigida
a nens i nenes, és una breu
narració cronológica de Salou, on
podrem conèixer una mica més
la nostra vila, la nostra identitat i
la nostra història, acompanyada
dels dibuixos de Pilarin Bayés.
Us la podreu descarregar a partir
del 30 d’octubre, a les nostres
xarxes socials.

EXPOSICIÓ
D’ELEMENTS FESTIUS
al passadís del TAS

del 26 d’octubre
al 2 de novembre
Els elements festius de Salou
estaran exposats durant tota la
setmana a les vidrieres del Teatre
Auditori de Salou i es podran
veure des de l’exterior del recinte.

DIVENDRES,
30 D’OCTUBRE

CONCURS
DE PAELLA POPULAR

FESTA MAJOR
DE LA SEGREGACIÓ
OFRENA FLORAL
12.00 h
Església de
Santa Maria del Mar
Aforament limitat.
A càrrec de Associació 30
d’Octubre.

Acte institucional.
PLANTADA DE L’ARBRE en
commemoració del 31è
aniversari de la Segregació a
Salou
13.30 h
Passeig 30 d’octubre
(zona Emprius)
Es tracta d’un acte
no públic.

FESTA ANIVERSARI
DE LA BIBLIOTECA

Aquest any no podrem gaudir
de la tradicional paella popular,
pero no ens volem quedar
sense el nostre arròs!!!!!
Participa en el concurs de
receptes de cuina de la teva
paella a través de les xarxes.
L’únic que has de fer és una
fotografia amb el plat i la
recepta i enviar-ho tot per
correu electrònic a
cultura@salou.cat
Es valorarà l’originalitat
del plat, i la presentació.
El premi per als guanyadors
serà un sopar per a dues
persones en un restaurant
de Salou.

24 d’octubre
Dia Internacional de les Biblioteques

Lectura que cura amb el
Sr. Bianchi, contes a cau

28è aniversari de la Biblioteca
d’orella per als usuaris de la
i centenari del naixement de
Biblioteca de més edat.
Gianni Rodari, autor dels contes
del 26 al 29 d’octubre
més estrafolaris, divertits i
enginyosos que mai s’han escrit. Contes per jugar amb

una paraula per inventar.

Activitats virtuals
A partir de les 11h a les

xarxes virtuals de la Biblioteca:
Facebook, Twitter i Instagram,
activitats per gaudir en família i
recordar una de les figures més
rellevants de la literatura infantil.

23 d’octubre
dia del naixement de Rodari:

Qui és Gianni Rodari?

Vida, obra i recursos online
per no escapar de la influència
rodariniana.

Gimcana virtual amb reptes i
jocs a partir de les portades de
Rodari.

Rodari per un “pod”.

Club de Lectura en Podcast
amb la BiblioSalouRàdio.
Escolta via ràdio i comenta via
missatge de veu.

30 d’octubre

Molts (més) contes per
jugar: tu acabes el conte
Cada conte té tres finals per
triar: llegeix, pensa i tria, i si no
trobes un final que t’agradi,
te’ l pots inventar, escriure o
dibuixar tu mateix. Però si vols
saber, quin final agradava més
a Rodari, vine a buscar-lo a la
Biblioteca.

FESTA DEL PANELLET

DIVENDRES,
30 D’OCTUBRE

CELEBREM LA
CASTANYADA

@xicssalou
Trobareu una recepta
de panellets de “Les tres
bessones”. Comencem

A les 10h

a fer la massa!

Envia’ns la teva foto més original
celebrant la castanyada, fent
panellets o torrant castanyes...
al correu electrònic:
cultura@salou.cat
Les millors fotografies guanyaran
un sopar per a dues persones en
un restaurant de Salou.

@xicssalou
Trobareu un parell de formes
divertides per fer els vostres
panellets. Us hi atreviu?

Enguany el Club Xic’S necessita
la col·laboració de tots els nens i
nenes de Salou per aconseguir
que la gran festa del panellet
arribi a totes les cases. Ens
ajudes?

Prepararem una xocolata
desfeta per llepar-se els dits
i sucar-hi els panellets! Penja
la teva foto fent panellets o
menjant-te’ls i etiqueta’ns. Al
Rocky i la Confetina els agradarà
veure’t.

A les 12h

A les 17h

@xicssalou

Et proposem tallers perquè
puguis viure aquests dies festius
ben divertits!
Ara, a banda de trobar-nos al
Facebook, també ens trobareu a
Twitter i Instagram @xicssalou

DISSABTE,
31 D’OCTUBRE

DIUMENGE,
1 DE NOVEMBRE

A les 12h

@xicssalou
Proposarem una manera
diferent de COM MENJAR
UN MONIATO. Amb un petit i
senzill taller ens animarem!
Pots acompanyar la festa amb
la música que el Rocky i la
Confetina et proposaran. També
ens pots fer arribar les teves
cançons preferides.

HALLOWEEN MÉS
TERRORÍFIC
DIVENDRES,
30 D’OCTUBRE
Segueix-nos a les nostres xarxes
socials @joventutsalou!
Aquests dies et proposarem
reptes terrorífics però també
trobaràs temes d’interès durant
tot l’any!

TOT SANTS

Durant tot el dia

@xicssalou
Trobareu refranys i endevinalles a
les xarxes socials del C
 lub Xic’S.
Podeu ser interactius i fer-nos
arribar les vostres propostes.
Passarem una bona estona!

A les 18h

@joventutsalou
El segon repte del dia:

CREA UN CÒCTEL
TERRORÍFIC SENSE
ALCOHOL

Tasta’l i digue’ns de què té gust!

A les 11h

@joventutsalou
A les xarxes socials de Joventut
Salou, rebreu el primer repte del
dia:

DECORA EL TEU ESPAI!

A partir de les propostes que et
fem decora el teu espai com més
t’agradi i fes-nos arribar una fotografia en què ens etiquetis.
Anima’t i participa-hi!

Regidoria de Joventut

DISSABTE,
31 D’OCTUBRE

A les 18 h

A les 11 h

@joventutsalou
A les nostres xarxes socials
us indicarem un altre repte!!!

DISFRESSA’T D’ALLÒ
QUE MÉS T’AGRADI PER
PASSAR UN HALLOWEEN
DIFERENT.

Pots passar tot el dia així???

Entre les 17h i les 20h

@xicssalou

T’ATREVEIXES A FER-TE
UNA DISFRESSA CASOLANA
BEN TERRORÍFICA?

@joventutsalou ampliarem la
teva disfressa amb un altre repte:
UNA LLETJA CICATRIU! Ets
capaç de fer un duplicat de les
propostes que et plantegem?

A les 20 h
@joventutsalou, continuem
amb els reptes. Ara ja, disfressat i
maquillat pots preparar 

LA COREOGRAFIA MÉS
ESPECTACULAR .
La vols compartir? És The
Thriller? O en faràs una altra?

Remena els armaris i busca
diferents peces de roba que
junt amb el maquillatge et facin
irreconeixible! Anima a la resta
de la família a acompanyar-te
i no oblidis “tunejar” la teva
mascareta! Fes-te una foto
i etiqueta’ns.

Regidoria de Joventut

Que gaudiu d’una molt
bona festa major!!!
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