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TEMÀTICA DE LA PORTADA 
ESCULTURA: ‘HOMENATGE A LES DONES’ 

Aquest any, el disseny de la portada del llibre de la Festa Major, 
vol representar el monument que, amb motiu del 25è aniversari 
de la Segregació, l’Ajuntament va inaugurar en homenatge al grup 
de dones del moviment segregacionista i, per extensió, a totes les 
dones de Salou que lluiten cada dia.

Consisteix en 10 peces d’estructura de ferro de diferents formes i 
mides, al·legòric d’un grup de dones, situades i distribuïdes entre la 
font de la plaça del Carrilet, la via Roma i el final de la plaça de l’Onze 
de Setembre.

Els autors d’aquesta escultura són Josep M. Ferran i Mònica López.

Mesures de seguretat al correfoc que hi haurà dins la cercavila, 
el dia 30 d’octubre
Retireu els vehicles del recorregut | Recomanem que els comerços i 
veïns dels pisos per on passa el correfoc mantingueu les portes dels 
balcons i finestres tancades, així com les persianes abaixades i que 
no tingueu roba estesa | Recolliu tendals, protegiu marbres i vidres 
dels aparadors amb fustes o cartrons |  
Aconsellem que les persones no envaeixin l‘espai on els grups de foc 
fan l’actuació.
Les persones que vulguin participar activament al correfoc hauran 
de dur roba vella de cotó (els compostos sintètics es cremen molt 
fàcilment); màniga llarga, barret de palla i mocadors pel al cap i la 
cara. No es pot jugar amb les restes del material pirotècnic.
Seguiu, en tot moment, les indicacions de les persones integrants del 
grup de foc i dels serveis d’ordre públic.

Edita: Ajuntament de Salou 
DG: Crealia Design, Montse Bernaus 
DL: T 1095-2022
Podeu consultar els possibles canvis o modificacions a www.salou.cat, al telèfon 
977 30 92 17 o a l’Àrea de Serveis Culturals. Carrer Advocat Gallego, 2, Salou. 
L’ organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons 
tècniques o meteorològiques.
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Els salouencs i les salouenques celebrem la 
festa del 30 d’Octubre de forma molt especial. 
Perquè és molt més que una data històrica amb 
la qual recordem que ara fa 33 anys la justícia 
ens va atorgar l’autonomia municipal, assolint 
una identitat administrativa i institucional 
pròpia. La data amb la qual recordem i 
celebrem la segregació representa, també, 
un reconeixement als centenars de persones 
que van lluitar al llarg de 10 anys perquè Salou 
pogués assolir la categoria de municipi i, 
d’aquesta forma, poder dirigir i governar el seu 
futur; i que avui, tots i totes, puguem reviure 
el sentiment d’orgull i estimació cap a allò que 
vam aconseguir, però també cap a allò que hem 
recorregut i assolit, plegats.
A partir de l’octubre de 1989 agafàvem un 
nou rumb, amb infinits reptes per conquerir 
i nous horitzons per explorar. Amb un futur 
esperançador que hem anat convertint en un 
present brillant, gràcies a l’esforç i el treball de 
totes les persones que hem cregut en Salou, 
fent-lo créixer i transformant-lo en un municipi 
capdavanter i de referència.
A dia d’avui, els homes i les dones salouenques 
som un referent per a les generacions futures. 
Estem convençuts que la nostra gent jove ha de 
trobar, en nosaltres, el mirall d’una societat rica, 
pròspera i plena d’oportunitats.
Us convidem, doncs, a que celebreu i gaudiu, 
un any més, del programa d’actes del 30 
d’Octubre i que seguiu treballant, amb il·lusió, 
perquè el somni que un dia aquelles persones 
lluitadores feren realitat continuï ben viu.

Pere Granados Carrillo 
Alcalde de Salou

30 d’Octubre,  
una festa històrica
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La Festa Major del 30 d’Octubre ja és aquí.  
Una nova celebració, i ja en van 33, que 
rememorem aquella data inoblidable per als 
salouencs i salouenques.

Hem elaborat un programa especial 
commemoratiu per al dia de la festa gran, que 
inclou tot tipus d’actes culturals i lúdics. Però 
també al voltant d’aquesta data tan assenyalada 
hem dissenyat una variada i completa 
programació, amb més d’una quarantena de 
propostes per a tots els gustos i públics.

Esperem que la cultura continuï enfortint la 
nostra identitat i que, un any més, puguem 
rendir homenatge a totes aquelles persones que 
feren possible la Segregació, l’any 1989,  
i a aquells que fan possible que Salou segueixi 
creixent avui dia.

Xavier Montalà Arribas 
Regidor de Serveis Culturals  
de l’Ajuntament de Salou

EL 30 d’Octubre,  
identitat i cultura
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Consulta els actes i tota 
la informació de la festa, 
permanentment actualitzada, a 
les nostres xarxes socials:
Ajuntament de Salou
Facebook i Twitter: @ajuntamentdesalou
Instagram: @ajsalou

Àrea de Serveis Culturals
cultura@salou.cat
Facebook i Instagram: @saloucultura

 
Biblioteca de Salou
Facebook: @bibliotecadesalou
Instagram i Twitter: @bibliosalou

 
Club Xic’s
clubxics@salou.cat  
Facebook: @salou.xics
Instagram i Twitter: @xicssalou

 
Regidoria de Joventut
joventut@salou.cat
Facebook: @JoventutSalou1
Instagram i Twitter: @joventutsalou

Llista de difusió 
de WhatsApp de 
l’Ajuntament de Salou

Les novetats de 
Salou, amb només 
un clic: 

https://www.facebook.com/ajuntamentdesalou
https://www.instagram.com/ajsalou/
https://twitter.com/ajuntamentsalou
https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
https://www.facebook.com/bibliotecadesalou
https://www.instagram.com/bibliosalou/
https://twitter.com/bibliosalou
https://www.facebook.com/salou.xics
https://twitter.com/AjuntamentSalou
https://mobile.twitter.com/xicssalou
https://www.facebook.com/JoventutSalou1/
https://www.instagram.com/joventutsalou/
https://twitter.com/JoventutSalou
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Cada dijous

Tasta Salou, 
Especial 
Bolet 
 A les 19 h 

Gaudeix de les creacions 
gastronòmiques dels diferents 
restaurants participants. Per 
5€ es podrà fer una degustació 
acompanyada de vi o cava. 

Consulta tota l’informació 
al Facebook i Instagram 
@tastasalou i @
saloufoodexperience.

Organitzat per l’AEHS, amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Dinamització Econòmica

De l’1 al 30  
d’octubre
Exposició 
progressiva “30 
anys i 30 lectures 
compartides amb 
gust d’autor”

 Biblioteca Pública  
    Municipal de Salou 

Del 15 al 30  
d’octubre

SALOUWEEN, 
passa-t’ho 
de por!
Compra als comerços més 
terrorífics i gaudeix de diferents 
descomptes!

Més informació a les xarxes 
socials de Shopping Salou i a  
www.salou.cat.

Organitzat per la regidoria de 
Dinamització Econòmica i  
l’Associació Shopping Salou 
Comerciants i Empresaris
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Del 24 d’octubre 
al 4 de novembre

Exposició del 
Seguici Festiu 

 Al passadís del Teatre 
Auditori de Salou (TAS)

Del 20 al 23 
d’octubre

RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada,  
Rally de España

Salou tornarà a ser l’epicentre 
del RallyRACC Catalunya-Costa 
Daurada, Rally de España, una 
competició esportiva que compta 
amb la participació dels millors 
pilots de ral·li del món.

Més informació al Patronat 
Municipal de Turisme de Salou i a la 
web: https://www.rallyracc.com

Dissabte, 
22 d’octubre

Festa del 30è  
Aniversari  
de la Biblioteca

 A partir de les 11 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

Dedicada als 
personatges màgics 
dels mites i llegendes 
de les dents de llet.

A les 11h Tallers diversos per 
viatjar a diferents tradicions i 
cultures, de la mà dels màgics 
Angelets, del Ratoncito Pérez, 
l’Esquilu, la Maritxu Teilatukoa o la 
Fada de les Dents.

A les 12h Espectacle La veritable 
història de la Fada de les Dents, 
a càrrec de Mai Tant Teatre, en 
col·laboració amb el Servei de 
Biblioteques de Catalunya i el 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya.
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Diumenge, 23 
d’octubre

XII Open de dòmino 
Vila de Salou
 A les 9.30 h
 Local del Club Dòmino Salou, 
c. Francolí, 4

Inscripcions de 8.30 a 9.30 h. 
Organitza: Dòmino Salou.

VIII Trobada 
bastonera de 
Salou
 A les 11 h Inici de la cercavila
 Sortida de la Masia Tous

Organitza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars.

Dilluns, 24 
d’octubre
Dia internacional  
de les biblioteques

 A les 11 h i a les 18 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

- Visites guiades amb lectures 
compartides
- Marató bibliOjOc: 
especial 30 anys
Concurs de preguntes i reptes 
sobre el món de les biblioteques, 
publicades a les xarxes socials de 
la Biblioteca.

Dimarts, 25 
d’octubre

Taller de 
maquillatge de 
Halloween

 Masia Tous
 De 17 a 20 hores

Activitat gratuïta, per a joves a partir 
dels 12 anys. Cal inscripció prèvia 
al web. 
https://salou.reservaplay/view/
reserves/actividades.

Regidoria de Joventut

Actuació del 
Ball de Panderos

 Als carrers del nucli antic
 A les 18 h

Organitza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars
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Dimecres, 26 
d’octubre

Trobades 
d’autor...  
amb l’Empar 
Moliner

 A les 18 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

Tertúlia literària sobre la novel·la 
“Benvolguda”, de l’Empar Moliner, 
amb la presència de l’autora.
Novel·la guanyadora del Premi 
Ramon Llull 2022.

Balla els balls 
amb xocolatada 

 A la plaça del Carrilet
 A les 18 h

Vine a conèixer i a ballar amb el 
Ball de Bastons, Ball d’Espases, 
Ball de Panderos i Ball de 
Pastorets de Salou. Participa-hi 
i podràs gaudir d’una tassa de 
xocolata calenta!!

Actuació del Ball 
de Pastorets 

 Des de la plaça del Carrilet
 A les 19.30 h

Organitza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars.

Dijous, 27 
d’octubre
Entrega dels  
XX Premis 30 
d’Octubre a la 
Creativitat  
infantil i juvenil

 Al Teatre Auditori de Salou 
(TAS)

 A les 17.30 h 
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Dijous, 27 
d’octubre
Pregó de  
Festa Major 30 
d’Octubre

 Sala de Plens
 A les 20.30 hores

A càrrec del salouenc, Sr. José 
María Reyes Cañellas, president del 
Club Salou Fútbol Sala.

Al finalitzar, TRACA D’INICI DE 
FESTA, al passeig 30 d’octubre.

Divendres,28 d’octubre

Truc o tracte
 A la plaça del Carrilet
 A les 17 h

Vine al Club Xic’s a buscar la teva 
bossa i passa pels establiments 
adherits a omplir-la amb 
llaminadures i xocolatines!!
Pots, també, recollir la bossa a 
partir del dia 25 d’octubre als 
establiments adherits. 
A més, compra als comerços més 

terrorífics i gaudeix de diferents 
descomptes i entrades a Port 
Aventura!
Organitzat per la regidoria de Dinamització 
Econòmica i l’ Associació Shopping Salou 
Comerciants i Empresaris
Més informació a les xarxes socials de 
Shopping Salou i a www.salou.cat

Escape Book, tres 
jocs per escapar 
de la biblioteca

 A la Biblioteca Pública 
Municipal de Salou

 A les 18 h
Activitat per a joves, a partir de  
12 anys. Cal inscripció prèvia.

Inauguració 
de l’exposició 
Grans Mestres 
de la pintura

 A la Torre Vella
 A les 19 h

L’exposició romandrà oberta fins 
al 17 de desembre de 2022.
Obert de dilluns a dissabte, de 18 a 20 h. 
Diumenges i festius, tancat.

Concert de  
les corals

 A la Torre Vella 
 A les 20 h

Amb l’actuació de la Coral Eixàrcia 
i el Coro Vasco Ama-Lur.
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Dissabte, 
29 d’octubre
14a Excursió 
popular

 Des del carrer Vaporet 
(davant hotel Donaire)

 A les 8.30 h
A les 8.00 h, recollida de dorsals 
a la plaça de la Segregació, 
davant del Pavelló Salou Centre.
A les 8.15 h, sortida del trenet 
davant del Pavelló Salou Centre.
Organitza: Club Excursionista Salouenc

14a Caminada 
popular

 Des de la plaça de la  
Segregació, davant del 
Pavelló Salou Centre

 A les 10.30 h
A les 10 h, recollida de dorsals a 
la plaça de la Segregació. 
Organitza: Grup Anem a caminar

Pedalada popular
 Davant del Pavelló Salou 
Centre

 A les 10.30 h
A les 9.30 h, recollida de dorsals  
davant del Pavelló Salou Centre.

Organitza: Challenge Salou, Salou Triatló 
Costa Daurada.

Vigília amb el Ball 
de Panderos i el 
Ball de Bastons de 
Salou

 Des de la plaça del Carrilet
 19.30 h

Organitza: Associació Sal-i-Ou. Bestiari, 
Balls Tradicionals i Populars

Ball Folk
 Plaça del Carrilet
 20.30 h

Organitza: Associació Sal-i-Ou. Bestiari, 
Balls Tradicionals i Populars 

Sopar 30 d’Octubre
 4R Casablanca Restaurant
 21.30 h

Organitza: Associació d’Amics 30 
d’Octubre

Reserva als establiments: joieria 
Rovira, Fernan’s i Comercial Nacel.

Regidoria d’Esports
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PLANTADA 
DE L’ARBRE 
en commemoració del 
33è aniversari de la 
Segregació de Salou

 Passeig del 30 d’Octubre 
(zona Emprius)

 A les 9 h

ESMORZAR 
POPULAR

 Passeig Jaume I  
(Davant Patronat Municipal 
de Turisme de Salou)

 A les 10 h
Esmorzar, amb el patrocini de 
4R Casablanca Restaurant.

 
VISITA A LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ DEL 
RACÓ DE SALOU 

 Final del carrer del Vaporet-
Racó de Salou

 A les 10 h

CERCAVILA 
D’ELEMENTS 
POPULARS DE 
SALOU
 A les 11 h
 Recorregut: Sortida del 
passeig Jaume I, c. Barcelona, 
nucli antic fins a l’Església 
Santa Maria del Mar on 
tindrà lloc l’Ofrena Floral. 
El recorregut de la cercavila 
continuarà pel nucli antic, 
c. Barcelona, c. Advocat 
Gallego, passeig del 30 
d’Octubre, fins al Parc 
Manuel Albinyana.
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Durant l’esmorzar i la cercavila 
al passeig Jaume I podreu 
intercanviar cromos, amb altres 
col·leccionistes, de l’album 
“Viatge en el Temps”. Coneix la 
història de Salou.

Regala’m el teu xumet! Durant 
la cercavila, tots aquells nens i 
nenes que  ho vulguin podran 
donar el seu xumet a la Morena 
de Salou.

Amb la participació dels 
elements festius del municipi: 
Canons d’en Pascual, Gegants, 
Nanos, Mulassa, Ball de 
Bastons, Ball d’Espases, Ball de 
Pastorets, Ball de Panderos, la 
Morena de Salou.

MISSA 
 Església de Santa Maria  
del Mar

 A les 12 h 

GRAN PAELLA 
POPULAR

 Parc Manuel Albinyana
 A les 14 h
  El preu és de 2€ per persona

Els tiquets es podran recollir a  
l’Àrea de Serveis Culturals de  
Salou a partir de dilluns, 24  
d’octubre, de 10 a 14 h.
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TRADICIONAL 
LLANÇAMENT  
DE COETS

 Parc Manuel Albinyana
 A les 15 h

Seguidament, 

BALL AMB 
ORQUESTRA 
RUBENS 

 Parc Manuel Albinyana

CERCAVILA  
DE FOC

 A les 20 h

 Recorregut: plaça de la Pau, 
c. Francolí, c. Barcelona i 
arribada al passeig Jaume I

Amb els Diables Maleïts, les 
Bruixes “Latemó” i el Gegant 
Xaloc de Salou.

ESCLAT DE FOCS
 A l’espigó del Moll
 A les 21 h



Castanyada
Dilluns, 31 d’octubre 

De 10.30 h a 13.30 h  
A la plaça del Carrilet 

LA FESTA DEL PANELLET! 
Vine a la plaça del Carrilet a celebrar 
la Castanyada amb el Club Xic’S! 
Vindran el Rocky i la Confetina; farem 
panellets, hi haurà tallers, inflables, jocs 
de fusta i pica-pica!!!

A les 17.00 h 
A la plaça del Carrilet

Xic’S!!!! Celebrem la festa de la 
tardor amb una xocolatada popular, 
inflables i amb l’espectacle d’animació 
“EXPLOSIVE”, amb la companyia  
La Cremallera. No t’ho pots perdre!!!
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DEL 29 AL 31 D’OCTUBRE 
PASSATGE DEL 
TERROR XIC’S 
A la Masia Catalana  
De 18 a 19.30 h 
 
Els més petits també podreu gaudir 
del passatge del Terror a la Masia. 

Activitat Gratuïta. Aforament 
limitat per ordre d’arribada. 

DEL 29 AL 31 D’OCTUBRE 
PASSATGE DEL 
TERROR: LA 
MALEDICCIÓ  
DE LA MASIA
A la Masia Catalana  
De 21 a 24 h

T’atreveixes a endinsar-te al 
passatge més terrorífic d’aquest 
Halloween?

Activitat Gratuïta. Aforament 
limitat. 

No recomanable per a menors de  
14 anys. 

Regidoria de Joventut
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29 D’OCTUBRE  
SALOUWEEN 
XIC’S
Al passeig Jaume I 
De 17 a 19.30 h

Vine i passa-t’ho de por, amb 
espectacles, gastronomia i música.

El Club Xic’S hi serà present el dia 29 
d’octubre, de 17 a 19.30 h, amb tallers 
de manualitats, pintacares i tattoos 
de Halloween. El Rocky i la Confetina 
vindran acompanyats!!!

DILLUNS, 31 D’OCTUBRE 
DESFILADA 
ZOMBI
A la plaça del Carrilet 
19.30 h Concentració Zombi 
20.00 h Inici de la desfilada

Vine disfressat de zombi i recorre 
els carrers de Salou ballant a ritme 
d’ultratomba!
Marató de maquillatge, a partir de 
les 18.30h, per als primers assistents. 
Imprescindible venir disfressat.
Recorregut: Sortida de la plaça del 
Carrilet, Via Roma, c. Barcelona, nucli 
antic, c. Barcelona i finalització al 
passeig Jaume I.
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Dimarts, 1 de novembre

PÁNICO 13
 Al Teatre Auditori de Salou (TAS)
 A les 18.30 h

Teatre de terror, on s’explicaran 13 històries que 
exploren el més profund de les pors.
Sota la direcció de Cristina Muñoz.
 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
No recomanable per a menors de 14 anys.
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PARC DEL 

PRESIDENT 

LLUêS COMPANYS

I JOVER

1. Ajuntament de Salou
2. Biblioteca Pública Municipal Salou
3. Centre Juvenil Carrilet (PIJ)
4. Espigó del Moll
5. Parc Manuel Albinyana 
6. Passeig 30 d’Octubre
7. Passeig Jaume I
8. Patronat Municipal de Turisme de Salou
9. Plaça Bonet
10. Plaça de la Pau
11. Plaça de la Segregació 
12. Plaça del Carrilet
13. Teatre Auditori de Salou (TAS) 
14. Torre Vella

1

2

12

4

7

5

6

8

3

9

10

11

14

13
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PARC DEL 

PRESIDENT 

LLUêS COMPANYS

I JOVER
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CERCAVILA  
30 d’octubre

CERCAVILA DE FOC 
30 d’octubre

DESFILADA ZOMBI 
30 d’octubre
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  @SalouCultura  www.salou.cat

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
http://www.salou.cat

