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Aquest any, el disseny de la portada del llibre de la Festa Major, vol representar el monument en 
reconeixement als signants de l’acta notarial amb què es va iniciar l’expedient pel procés de la Segregació, 
el 29 de març de 1980, i que es va inaugurar el dia 30 d’octubre de 2013.

Aquest monument, en reconeixement al Salou Lliure, es troba instal·lat a la plaça de la 
Segregació, on s’aixequen 34 columnes d’acer que inclouen la inscripció de tots i cadascun 
dels signants: 1.874 persones.A la part superior de les columnes hi ha muntada la il·luminació, 
de manera que, des d’un punt determinat es pot llegir la paraula Salou. 

Mesures de seguretat al correfoc que hi haurà dins la cercavila, el dia 30 d’octubre

Retireu els vehicles del recorregut | Recomenanem 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 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

Podeu consultar els possibles canvis o modificacions a www.salou.cat, al telèfon 977 30 92 17 o 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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De bell nou ens trobem amb la celebració 
de la Festa del 30 d’Octubre. Una data molt 
simbòlica pels salouencs i les salouenques, 
perquè va suposar la culminació d’un procés 
històric impulsat per una unitària mobilització 
ciutadana. I perquè, després de 10 anys de 
lluita i reivindicació, i per sentència del Tribunal 
Suprem, s’assolia, l’any 1989, l’autonomia com a 
municipi, la qual cosa ens permetria la creació de 
la nostra identitat administrativa i institucional. 

Per tant, aquesta és una data que hem de celebrar 
des d’una dimensió històrica i commemorativa, 
però també pensant en que Salou és avui allò 
que durant 32 anys han bastit generacions de 
persones i famílies que l’han estimat, i que han 
confiat en el present i el futur d’aquest municipi 
modern, de mil·lenària història.

En record i memòria, doncs, als fets que 
canviarien el destí de Salou, i permetrien  el seu 
millor desenvolupament i progrés cap a una 
ciutat moderna, oberta, i acollidora, amb un fort 
impuls de la seva societat, hem de celebrar que 
Salou ha creat una identitat pròpia, amb gran 
protagonisme del seu teixit social, econòmic i 
cultural.

És per aquest motiu que s’escau, amb motiu de 
la festa de la Segregació i el seu 32è aniversari, 
agrair l’esforç i la col·laboració de tots els 
salouencs i salouenques, perquè han fet possible 
consolidar, fer avançar i enfortir el seu municipi. 

PERE GRANADOS CARRILLO 
Alcalde de Salou
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Un any més, arriba el 30 d’octubre a Salou, una 
data carregada de simbologia, que té un significat 
especial, pels salouencs i salouenques que tenim 
les arrels al poble. 

Els nostres pares i mares, i també els nostres 
avis i àvies, tenen molt present, encara aquell 30 
d’octubre de 1989 a les seves memòries, atès 
que va significar el principi d’una gran evolució, 
amb una nova realitat, però conservant la il·lusió 
i l’empenta per fer coses. 

Estem contents de celebrar la Festa Major que 
ens va donar la llibertat per seguir avançant 
en el curs de la història amb nova energia. 

I, per això, volem compartir la nostra joia 
amb totes les persones que formem part 
de Salou i que l’estimem tal i com era ahir, 
però encara més, avui, demà i sempre.

XAVIER MONTALÀ ARRIBAS
Regidor de Serveis Culturals  

de l’Ajuntament de Salou
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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 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

clic

clic

clic

clic
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Cada dijous 
Tasta Salou 

 A partir de les 19 h

Gaudeix de les creacions gastronòmiques 
dels diferents restaurants participants. 
Per 5 €, es podrà fer una degustació 
acompanyada de vi o cava. Tota la 
informació actualitzada a:  
https://aeht.es/jornades-
gastronomiques_/tasta-salou/ i a 
Facebook i Instagram @tastasalou i  
@saloufoodexperience.
 
Organitzat per l’AEHS, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Dinamització Econòmica.

Fins al 10 de desembre

Exposició fotogràfica 

“Fa 45 anys que en tinc 45”
 A la Torre Vella 
 De Dilluns a dissabte de 18  a 20h

     Diumenges i festius, tancat.

Exposició fotogràfica de Lucia Perera 
Stocco.

Fins al 28 d’octubre

Exposició progressiva 
‘Anecdotari bibliotecari’ 
en punts de lectura

 A la Biblioteca Pública 
Municipal de Salou

Recull d’anècdotes i situacions 
gracioses que s’han viscut en biblioteques 
públiques.

Del 21 al 24 d’octubre

1r Congrés Internacional  
de Ball de Bastons

 Al Teatre Auditori de Salou (TAS)

Salou acollirà el 1r Congrés Internacional 
de Ball de Bastons.
Ponències, debats i taules rodones de 
persones expertes, referents. Espai 
d’exposicions. Projeccions. Mostres dels 
grups participants. Activitats i tallers, cada 
dia…
Organitza la Coordinadora de Ball de Bastons de 
Catalunya.

Més informació a: 
https://congres.balldebastons.cat

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
https://aeht.es/jornades-gastronomiques_/tasta-salou/
https://aeht.es/jornades-gastronomiques_/tasta-salou/
https://congres.balldebastons.cat
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Divendres, 22 d’octubre 

Inauguració presentació  
de l’exposició fotogràfica  
‘El litoral de Salou’

 Al passadís del Teatre Auditori de Salou  
 A les 19.30 h

L’exposició romandrà oberta fins el 19 de 
novembre.
Organitza: l’Arxiu Municipal.

 
Dissabte, 23 d’octubre

46a Trobada Nacional  
de Ball de Bastons  
de Catalunya

 Al Passeig Jaume I
 A les 17 h

Organitza la Coordinadora de Ball de Bastons de 
Catalunya i l’Associació Sal-i-ou.

Diumenge, 24 d’octubre

Dia internacional  
de les biblioteques 
Marató bibliOjOc: especial 
biblioteques  
Activitat online 

 A partir de les 11 h 

Concurs de preguntes i reptes sobre el 
món de les biblioteques, publicades a les 
xarxes socials de la Biblioteca.

Diumenge, 24 d’octubre

13a Excursió de Festa Major
 Des del Far de Salou
 A les 9 h

A les 8.00 h, recollida de dorsals a la Plaça 
de la Pau. 
A les  8.30 h, sortida del Trenet davant del 
Pavelló.
Organitza: Club Excursionista Salouenc i la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou.

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
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Diumenge, 24 d’octubre

13a Caminada de  
Festa Major

 Des de la farmàcia, a tocar del Club Nàutic
 A les 10 h

A les 9.30 h, recollida de dorsals, davant la 
farmàcia del Club Nàutic de Salou.
Organitza: CAR (Centre d’Alta Resolució de Salou) i 
la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou.

Diumenge, 24 d’octubre

Pedalada Popular
 Des de la Plaça de la Pau
 A les 10.15 h

A les 9.15 h, recollida de dorsals a la Plaça 
de la Pau.
Organitza: Salou Triatló Costa Daurada i la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou.

Del 26 d’octubre al 6 de novembre

Exposició d’elements 
Festius al passadís del Tas

Del 25 al 28 d’octubre

Festa d’Aniversari  
de la Biblioteca

 A la Biblioteca Publica   
 Municipal  de Salou
 A les 17 h 

Celebrem el nostre 29è aniversari en 
companyia: 80 anys i 100 llibres! 

Participa als nostres tallers i descobreix 
amb qui celebrarem l’aniversari: 

- Dilluns, gimcana de descobriment 

- Dimarts, taller de manualitat 

- Dimecres, taller de creació 

-Dijous, taller d’il·lustració 

Activitat presencial i gratuïta.  
Places limitades.  
Cal inscripció prèvia.

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
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Dimarts, 26 d’octubre 

Audició de Festa Major 
d’alumnes de l’EMMS

 A l’Escola Municipal de 
Música de Salou  
(Sala Xavier Turull)
 A les 19.45 h

Places limitades.  
Cal inscripció prèvia a l’EMMS.

Dijous, 28 d’octubre

Pregó de  
Festa Major  
30 d’Octubre 

 A la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Salou

 A les 20 h

A càrrec de la Sra. Sílvia 
Rovira Canellas, presidenta 
de l’Associació Grup de 
Dones de Salou. 
 
Aforament limitat.  
Accés amb invitació.

Divendres, 29 d’octubre

Presentació del 
llibre poemari  
‘Poemas  
de una vida.  
Infierno y gloria’
de l’autor Ricardo Salafranca Moneo

 A la Torre Vella
 A les 18 h

A càrrec de Sr. José Manuel López Gómez, 
director de La Real Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes.

Divendres, 29 d’octubre

Jam Session
 A l’Escola Municipal de Música 
de Salou (Sala Xavier Turull)
 A les 19 h

Places limitades.  
Cal inscripció prèvia a l’EMMS.

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
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Plantada de l’arbre  
en commemoració del  
32 aniversari de la 
Segregació de Salou

 Al Passeig 30 d’Octubre (zona Emprius)
 A les 10 h

Ofrena Floral
 A l’Església de Santa Maria del Mar
 A les 12 h

Organitza: Associació d’Amics 30 d’Octubre.

Tradicional llançament  
de coets

 Al Parc Manuel Albinyana
 A les 15 h

Organitza: Associació d’Amics 30 d’Octubre.

Cercavila d’elements 
populars del seguici de Salou

 Des de la Plaça Bonet
 A les 19 h

Recorregut: Plaça Bonet, c. Barcelona,  
c. Francolí i plaça de la Pau.
Amb la participació de: Canons d’en Pascual, 
Diables Maleïts i Bruixes Latemó, Xaloc,  
Morena, Gegants, Nanos, Mulassa, Ball de 
Bastons, Ball d’Espases, Ball de Panderos, Ball 
de Pastorets i Grallers La Tarota.

Esclat de focs
 Al Carrer Advocat Gallego
 A les 20.30 h 

Organitza: Associació d’Amics 30 d’Octubre.

Sopar 30 d’Octubre
 Al Restaurant Boquet de Salou
 A les 21.30 h 

Cal reserva prèvia al mateix restaurant.
Organitza: Associació d’Amics 30 d’Octubre.

Dissabte

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
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Diumenge, 31 d’octubre

XI open de dòmino  
Vila de Salou

 Al Local del Club Dòmino Salou,  
c. Francolí, 4. Plaça de la Pau
 A les 9.30 h

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

 
Diumenge, 31 d’octubre

Festa del panellet i 
reobertura de  
l’Espai d’Infància  
Estació del Carrilet

  A la Plaça del Carrilet
 A partir de les 10.30 fins a les 13 h

Veniu disfressats de castanyers i 
castanyeres!

Busqueu la castanyera Confetina per la 
plaça i us podreu fer una foto amb ella!

Taller de panellet de plastilina. Et podràs 
endur el panellet a casa teva!

Aprofitem el sol del migdia  
amb uns inflables per saltar i 
divertir-nos.

Diumenge, 31 d’octubre

Espectacle infantil 
Recontem Cantant  
a càrrec de La Cremallera

  A la Plaça del Carrilet 
 A les 17 h

I acabem el dia saltant als inflables.

Seguiu-nos a les xarxes socials!

Els tallers i propostes virtuals  
que anirem penjant seran  
molt divertits!!!!

Dijous, 4 de novembre  
Entrega dels premis  
30 d’Octubre a  
la creativitat infantil  
i juvenil

 Al Teatre Auditori  
de Salou (TAS)
 A les 17.30 h

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/infancia/el-club-xics
https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/infancia/el-club-xics


Regidoria de Joventut

de 20 a 24 hores, a la Masia Catalana
Passatge del Terror ‘La Maledicció de la Masia’. No t’ho perdis! Serà terrorífic...

Entrada gratuïta, accés segons l’ordre d’arribada.
Passatge del terror no recomanat per a menors de 14 anys.



Del 16 al 27 d’octubre

SALOUWEEN
Passa-t’ho de por!
Compra als establiments participants i  
guanya premis instantanis i participa en el sorteig 
d’entrades a PortAventura.
Consulta les bases i llistat d’establiments a:  
www.shoppingsalou.com
El 29 i 30 d’octubre  
visita els establiments participants i fes  
TRUC O TRACTE.
Del 25 al 30 d’octubre  
EMPORTA’T LA TEVA BOSSA 
PORTA-CARAMELS.
Personatges terrorífics deambularan pels carrers 
del centre. Compte si et trobes amb ells!!!

 
 
 
 

Del 29 al 31 d’octubre 
CONCURS TIKTOK  
HALLOWEEN JOVE A SALOU
Participa al Concurs TikTok Halloween  
a Salou i aconsegueix 2 entrades per  
PortAventura.
Consulta les bases a Instagram  
@joventutsalou 
REPTES TERRORÍFICS  
A LES XARXES SOCIALS! 
Aquests dies, des de la regidoria de Joventut 
et proposarem reptes que no podràs passar 
per alt! T’hi atreveixes?
I segueix-nos a les nostres xarxes socials  
@joventutsalouCOORGANITZAOORS:

COL·LABOREN:

Regidoria de Joventut

https://www.shoppingsalou.com
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1. Passeig 30 d’Octubre
2. Ajuntament de Salou
3. Teatre Auditori de Salou (TAS) 
4. Plaça de la Pau
5. Plaça del Carrilet
6. Centre Juvenil Carrilet (PIJ)
7. Parc Manuel Albinyana 
8. Torre Vella
9. Plaça Bonet
10. Plaça de la Segregació 
11. Espigó del Moll
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  @SalouCultura  www.salou.cat

Molt bona Festa Major!!!

https://www.facebook.com/SalouCultura/
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