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22 de juny, dimarts    
 

 Plaça de les Comunitats Autònomes
 21 h
ELS40 Stage amb Ana Mena
 
IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’UNA INVITACIÓ 
PER ACCEDIR AL RECINTE. 
Es poden adquirir al web d’Els40.cat
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23 de juny, dimecres

Revetlla de Sant Joan  

A partir de les 
 19 h 
Arribada de la Flama del Canigó a Salou.
Les pubilles i l’hereu de Salou són els 
encarregats d’anar a buscar la flama i, 
juntament amb l’associació Moto Club Salou, 
anunciaran la seva arribada pels diferents 
carrers de Salou. El recorregut finalitzarà a la 
plaça de les Comunitats Autònomes.               

 19.30 h
 Plaça de les Comunitats Autònomes
Espectacle de foc amb la Morena, el 
Xaloc, el Ball de Diables Maleïts i les 
Bruixes “Latemó” de Salou.  

Seguidament, sessió de Dj’s Salou.  

IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’UNA 
INVITACIÓ PER ACCEDIR AL RECINTE.  
Es poden adquirir al web www.salou.cat

 23 h 
Espectacle pirotècnic Nit de Sant Joan.
 L’espectacle es podrà veure al llarg del 
passeig Jaume I. 

24 de juny, DIJOUS

 12 h
 Plaça de les Comunitats Autònomes
Mostra de Cultura Popular 
Amb l’actuació dels diferents elements 
festius del Municipi. 
IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’UNA 
INVITACIÓ PER ACCEDIR AL RECINTE.  
Es poden adquirir al web www.salou.cat

 21 h
 Plaça de les Comunitats Autònomes
Monòlegs.
Amb l’actuació del dúo Bocabeats Comedia 
i Dani Lagi. 
IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’UNA 
INVITACIÓ PER ACCEDIR AL RECINTE.  
Es poden adquirir al web www.salou.cat
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IMPORTANT:
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.
Us recomanem que feu un ús RESPONSABLE del material pirotècnic.

MESURES DE SEGURETAT

Organitza: Col·labora:

Ús correcte de 
la màscara 

Aforament 
limitat

Situa’t al lloc 
corresponent

Estigues 
informat

Fes un ús 
responsable

Acompanyeu als 
menors de 16 anys 

Renta’t 
les mans

16+

Àrea de Serveis Culturals

Regidoria de Joventut

Associació de Moto Club Salou

Grup Esplai Salou

Ball de Diables Maleïts i  
Bruixes Latemó de Salou

El Xaloc de Salou

Associació de Saliou

Pubilles i hereu de Salou

Gegants de Salou

No es pot portar 
beguda ni menjar
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#ProteccioCivil #RevetllaSegura

web //interior.gencat.cat/revetlles interior.gencat.cat/revetllesemergenciescat@emergenciescat

#Covid19

No llanceu coets
ni petards a menys

de 500 metres
de zones boscoses

500
metres

No llanceu
mai petards
contra ningú

No poseu els petards a prop
de la cara ni del cos

No subjecteu els petards
amb les mans

Assegureu-vos de comprar els
productes pirotècnics homologats

en un establiment autoritzat i llegiu 
les instruccions de cada article 

per fer-ne un bon ús

Celebra una festa de Sant Joan
única, en grups reduïts de

persones (familiars o amics)

No estan permeses
les aglomeracions de gent

SÓN INCOMPATIBLES

Si fas ús de pirotècnia no facis
servir el gel hidroalcohòlic: ape

 facèc
r

n
h

notè a
coa

no
òl

ia
c

s
s

... l’ús de la mascareta

Mantingues les mesures
de protecció i higiene per
prevenir contagis, com...

NAS

Que quedi
ben tapat:

BOCA

Evita compartir menjar i 
estris a l’hora dels àpats

... la distància física
entre les persones

AIGUA

SABÓ

... el rentat de mans amb
aigua i sabó

1,5
metres

Es recomana:

Revetlla segura
Aquest any, més que mai, fem una festa segura

s de

araraaaaaar


