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La nostra festa!

Del 24 al 30
D’octubre



Benvolguts veïns i veïnes,

Enguany donem un pas més en el reconeixement 
a totes aquelles persones que ho van fer possible. 
A aquells individus que es van creure que Salou 
tenia moltes possibilitats i que van apostar per 
signar l’acta de petició de segregació davant 
notari. Per això, aprofitant aquests fets, s’escau 
que plegats homenatgem tots aquells homes i 
dones que van lluitar per un “Salou lliure” fins 
culminar aquesta legítima aspiració, que ho 
era de la majoria de la societat salouenca; i cal 
també que en honor a la memòria històrica, 
reconeguem el valor i la tenacitat d’aquelles 
1.875 persones. 

La confiança i la fe de la gent en el futur que 
s’obria s’ha anat materialitzant amb realitats 
concretes en tots els àmbits de la vida local, des 
de la cultura a la vida social, consolidant una 
identitat sòlida i ben definida. Sense cap mena 
de dubte, s’ha forjat un sentiment de pertinença 
i autoestima per tots els reptes assolits, que han 
configurat una realitat pròspera i on Salou busca 
en el dia a dia seguir treballant en el nou horitzó 
que se’ns presenta: apassionant, ple de grans 
propòsits i objectius.

En aquest sentit s’escau celebrar i agrair la 
ferma voluntat, l’esforç i el treball de tothom, 
perquè en aquests 24 anys tota la societat 
salouenca ha estat la protagonista destacada 
en la construcció del Salou actual, que esdevé 
un patrimoni i un èxit de tots i, que per tant, fa 
que tots haguem de celebrar aquesta festa tan 
nostra com és la del 30 d’Octubre. 

un gran motiu de celebració

Pere Granados
Alcalde de Salou
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Enguany Salou compleix el 24è aniversari de 
la Segregació, i això fa que aquesta sigui una 
festa molt especial que junts hem de celebrar 
amb alegria i amb orgull; ja que la Segregació 
va suposar el punt de referència d’un nou 
període històric després d’assolir una justa i 
legítima aspiració de la majoria dels salouencs 
i salouenques. Commemorem el dia en què, 
per sentència del Tribunal Suprem, es va 
atorgar l’autonomia i Salou assolia la categoria 
de municipi amb tots els seus drets i deures. 

En aquest aniversari hem de celebrar que el 
Salou d’avui és el resultat d’aquest 24 anys 
d’intensitat col·lectiva, i per això ens complau 
fer-vos a mans aquest programa de festes 
perquè pugueu participar d’aquesta important 
celebració popular i institucional on no falten 
els ingredients necessaris que faran que molts 
sortim al carrer per recordar aquella data.

Res més sinó felicitar i agrair a totes aquelles 
entitats, associacions i persones que han 
col·laborat a organitzar i omplir d’activitats 
aquest programa, amb el desig que tots hi 
participem per reafirmar la nostra identitat 
com a poble que estima la seva història i que 
estem disposats a seguir recordant-la d’una 
manera molt especial. 
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DIuMeNGe
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I trobaDa De ball De baStoNS 
17.00 h: Sortida del teatre auditori a la Plaça de la Pau.
Organitza: Associació SAL-i-OU de Salou.

Amb la participació dels grups Ball de Bastons de Cambrils, 
Ball de Bastons de Torredembarra, Colla de Bastoners de 
Gràcia, Colla Bastonera de UDL, Colla Bastonera Santa Llúcia 
de Reus i Ball de Bastons de Salou.

III oPeN De DÒMINo vIla De Salou 
9.30 h: a la Sala europa del teatre auditori de Salou. 
Inscripcions i esmorzar de 8 a 9.30 h.
Organitza: Club de Dòmino de Salou

eNtreGa DelS XII PreMIS 30 D’octubre 
a la creatIvItat INFaNtIl I JuveNIl
17.30 h: Al Teatre Auditori de Salou (TAS).

rallyracc 49 cataluNya
coSta DauraDa
rally de españa 2013
Més informació: www.rallyracc.com
Els amants de l’asfalt i l’adrenalina tenen 
una cita obligada amb l’arribada de la 49 
edició del RallyRACC Catalunya-Costa 
Daurada, Rally de España.
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Maria José
rodríguez

Regidora de
Cultura i Festes

una festa d’intensitat col·lectiva
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PreSeNtacIÓ Del Nou veStuarI De la 
MoreNa De Salou i carretIllaDa

amb la participació del Ball
de Diables Maleïts,
Bruixes “Latemó”

i la Morena de Salou.
21.00 h: a l’espigó del Moll

Seguidament:

actuacIÓ De DJ’S i
FeSta DISco

6

24 DIJouS

PreGÓ De FeSta MaJor
20.00 h: a la Sala de Plens de 
l’ajuntament. 
Pregó a carrec de l’Honorable
Sr. Josep Gomis i Martí, Conseller
de Governació de la Generalitat
de Catalunya (1988 – 1992).

25 27al

celebracIÓ De la 5a eDIcIÓ De
“Salou laNParty  2013”
18.00 h: a la Sala europa del teatre auditori de Salou. 
Més informació i inscripcions: www.saloulanparty.es

Gaudeix del millor oci interactiu del divendres 25 d’octubre a les 
18 h. fins diumenge, 27 d’octubre a les 18 h. Comparteix música, 
pel·lícules, sèries, juga als millors jocs virtuals, participa als 
torneigs, xerrades, i sobretot gaudeix de la millor companyia amb 
l’Associació de Joves Informàtics de Salou (AJIS).
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laN XIc’S 
De 10.00 a 14.00 h: a la Sala europa del teatre 
Auditori de Salou (TAS). 
Vine a gaudir de l’oci digital que la Salou Lan Party 
ofereix per als més petits. Videoconsoles, internet, 
xerrades per a pares...
Organitza: AJIS (Associació de Joves Informàtics de Salou).
Més informació a www.saloulanparty.es

‘Salou cIutat rotàrIa’
11.30 h: a l’entrada de Salou per c/ ciutat de reus.
 Col·locació de l’emblema de Rotary Internacional, que distingeix 
a Salou com a Ciutat Rotària. Organitza: Club Rotary Salou.

torNeIG D’eScacS eScolarS
12.00 h: Al passadís del Teatre Auditori de Salou (TAS).
Alevins, benjamins i cadets. Inscripcions el mateix dia
o al tel. Sr. Liñan: 616 094 289.
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II caMPIoNat De botIFarra 
en solidaritat amb l’Alzheimer. 
9.00 h: al  Parc botànic de la ciutat.
Inscripcions i esmorzar de 8.00 a 9.00 h.
Organitza: Club de Dòmino de Salou

vI eXcurSIÓ De FeSta MaJor 
9.00 h: Sortida de la Punta de la cella.
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.

vI caMINaDa De FeSta MaJor 
10.00 h: Sortida de l’espigó del Moll.
Recollida de dorsals mitja hora abans de la sortida.
Organitza: CAP (Centre d’Atenció Primària de Salou). 

vI PeDalaDa PoPular 
10.00 h: Sortida de la Plaça de la Pau.
A les 9.00 h recollida de dorsals a la Plaça de la Pau.
Organitza l’Associació Ciclista de Salou. 

trobaDa
11.30 h: Al finalitzar l’excursió, la caminada de Festa Major i 
la Pedalada Popular, totS JuNtS des de l’espigó del Moll, 
anirem a la Plaça de la Pau on hi haurà refresc i sortejos per 
tots els participants. 

Seran rebuts pel GRUP D’ATABALADORS DE SALOU.

laN XIc’S 
De 10.00 a 14.00 h: a la Sala europa
del Teatre Auditori de Salou (TAS).

cercavIla PoPular
18.30 h: Sortida des de la Plaça bonet, 
c/ Barcelona, c/ del Francolí fins a la Plaça de la Pau.

Amb la participació de la Mulassa, els Nanos i el Ball 
de Bastons de l’Associació SAL-i-OU - Bestiari i Balls 
Populars de Salou; Ball de Diables Maleïts  i Bruixes 
“Latemó” de Salou; Colla de Gegants i Grallers de 
Salou, Escola de Grallers i Timbals de Salou, Els 
Canons d’en Pascual, els Grallers la Tarota
i La Morena de Salou.

SHoW cHoIr 
20.00 h: Al Teatre Auditori de Salou (TAS).
A càrrec del Cor Jove Vila de Salou. Entrada Gratuïta.

taller PlaStIXIc’S
De la caStaNyaDa 
17.30 a 19.00 h: a l’espai d’Infància
estació del carrilet.
Gaudeix jugant amb la plastilina. T’ensenyarem a 
fer castanyes, carbasses i tot el que puguis imaginar!

coNcert 
21.00 h: Al Teatre Auditori de Salou (TAS). 
A càrrec de la Coral Alborada, Coro Vasco Ama-Lur
Coral Eixàrcia, Cor Gospel de Salou i Cor Duorum.
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DIMecreS

coNFeccIÓ Del SuPerPaNellot
El panellet més gran del món.
a la Plaça del carrilet, per tercer any consecutiu 
intentem batre el rècord del panellet més gran del 
món. Ho aconseguirem? Amb l’ajuda de tots els 
Xic’s segur que sí!

De 10 a 13 hores: preparació del panellet amb activitats 
infantils. De 17 a 20 hores: degustació del panellet i xocolatada 
per a tots els infants.

oFreNa Floral
12.00 h: a l’esglèsia Santa Maria del Mar. 
A càrrec de l’Associació d’Amics 30 d’Octubre.

acte INStItucIoNal De recoNeIXeMeNt 
alS IMPulSorS De la SeGreGacIÓ
12.30 h: a la Plaça de la Segregació.
(Entre l’Escola Europa i el Pavelló Municipal poliesportiu)

Al finalitzar l’acte es servirà un petit refrigeri.

1110

GraN Paella PoPular 
14.00 h: al Parc Manuel albinyana.
El preu és de 2 euros per persona. Els tiquets es podran adquirir 
a les oficines de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Salou 
a partir de dimarts 22 d’octubre de 10 a 14 hores. 
Es podran adquirir un màxim de 5 tiquets per persona.
La recaptació anirà destinada a entitats benèfiques de Salou.

actuacIÓ del Grup d’Havaneres i Tonades Port Salou. Nova 
formació constituïda per 5 músics del municipi que amenitzaran 
l’àpat amb els ritmes més mariners.

eXHIbIcIÓ de Tangos argentins a càrrec de l’Associació 
Casal Argenti 20 de Junio de Salou.

Seguidament: ball amb l’Orquestra Swing Latino.

traDIcIoNal llaNÇaMeNt De coetS
15.00 h: al Parc Manuel albinyana.
A càrrec de l’Associació 30 d’Octubre. 

SoPar “30 D’octubre”
22.00 h: al restaurant casablanca.
Reserva al telèfon 977 380 107 de l’Hotel Casablanca, a la Joieria 
Rovira al telèfon 977 380 394 i a la botiga Fernan’s.
Organitza: Associació d’Amics 30 d’Octubre. 

La nostra festa!
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PINXIc’S 
10.00 a 14.00 h: al carrer escaladei.
Gastronomia i diversió.
Vine a gaudir d’un matí amb activitats infantils
i un divertidíssim taller de pinxos per a nens!
Col.labora: Associació Tapeo Escaladei.

torNeIG De FutbolÍ 
17.00 h: al Punt d’informació Juvenil-centre Jove Masia tous. 
Inscripció gratuïta una setmana abans al mateix centre o mitja 
hora abans del torneig.
Col·labora: Associació Rol Play Game Salou.

PaSSatGe Del terror 
De 22.30 h a 02.30 h: al Punt d’informació Juvenil-centre Jove 
Masia tous. Vine a celebrar amb nosaltres el 5è aniversari del 
passatge més terrorífic.
Enguany amb més espais, més espectacle i més por.  
Preu entrada: 1 euros.
Organitza: Associació Connecta’t Jove

torNeIG De MaGIc
17.00 h: al Punt d’informació Juvenil-centre Jove Masia tous.
Preu: 1 euro. Organitza: Associació Rol Play Game Salou.
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acteS PoSterIorS

torNeIG De teNNIS taula 
17.00 h: al Punt d’informació Juvenil-centre Jove Masia tous. 
Inscripció gratuïta una setmana abans al mateix centre o mitja 
hora abans del torneig. 
Col·labora: Associació Rol Play Game Salou.

PaSSatGe Del terror XIc’S 
De 17.00 a 19.00 h: al Punt d’informació Juvenil 
centre Jove Masia tous.
Vine a descobrir un món amb personatges 
misteriosos, monstres impressionants i 
terrorífiques sorpreses!
Preu: 1 euro. 
Organitza: Associació Connecta’t Jove.

MaQuIllatGe De terror
Vine a pintar-te la cara de forma terrorífica!
Activitat gratuïta.

1312

PaSSatGe Del terror 
De 22.30 h a 02.30 h: al Punt d’informació Juvenil-centre Jove 
Masia tous. Vine a celebrar amb nosaltres el 5è aniversari del 
passatge més terrorífic. Enguany amb més espais,
més espectacle i més por.  
Preu entrada: 1 euros. Organitza: Associació Connecta’t Jove
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aPlec De SaNt MartÍ 
a partir de les 10.30 h: a les instal·lacions del teatre auditori 
de Salou (TAS).
Organitza: Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.

cercavIla De GrallerS
“25 aNyS GrallerS la tarota”
11.30 h: Des de la Plaça Bonet fins la Torre Vella. 

coNcert verMut SolIDarI 
12.00 h: a la torre vella. “25 ANYS GRALLERS LA TAROTA” 
Amb la participació de Clau de Mar Grallers de Vilanova i la 
Geltrú, Grallers Pentagralla de Reus, Grallers de Santa Madrona 
& Montònec de Vilanova i la Geltrú, Companyia Harmònica 
de Granollers, Tuterako Gaiteroak de Navarra, Els Vernets de 
Vilafranca del Penedès i Grallers La Tarota de Salou.

Els Grallers la Tarota celebren els seus 25 anys convidant-nos 
a un vermut i fent-nos una crida a col·laborar en la recollida 
d’aliments per a Càritas de Salou, en solidaritat amb els qui 
més ho necessiten.
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eSPaI DelS acteS FeStIuS

la cercavIla
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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

27 d’octubre a les 18.30 h:
Sortida des de la Plaça Bonet, c/ Barcelona, c/ del Francolí fins a la Plaça de la Pau.



Festa 30 D’octubre Salou 2013 www.salou.cat


