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La portada del programa està inspirada en uns elements 
essencials de la nostra Festa Major, les Pubilles, les Dames 
d'honor i l'Hereu. Concretament, en la seva tradicional 
indumentària. És per això que, fixant-nos en el fet que 
segons l'edat de les participants la seva faldilla varia de 
color, hem creat 3 portades diferents, la morada, de les 
Pubilles i Dames infantils; la verda, de les Pubilles i Dames 
juvenils; i la blava, de les Pubilles i Dames majors. Per la 
seva part, l'Hereu està representat a la contraportada.

Amb aquest recurs creatiu, hem volgut posar en valor la 
nostra tradició i homenatjar totes les persones que participen 
i han participat, d’una manera o altra, a la nostra Festa Major.
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Descarrega’t  el programa de la Festa Major
al mòbil des del codi QR o a través d’aquest
enllaç www.bit.ly/FMSalou2022

Consulta els actes i tota la informació, permanentment
actualitzada a les nostres xarxes socials:

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

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

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

Informació general

Biblioteca de Salou
biblioteca@salou.cat
Facebook: @bibliotecadesalou
Instagram/Twitter: @bibliosalou

Joc de la Pastanaga 2022

Del 29 de gener, a les 23 h, al 6 de febrer, a les 23 h
Per fer la inscripció, seguiu-nos a l'Instagram de la 
Pastanaga (@pastanaga_ges o al @grupesplaisalou).
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Una Festa Major és el vessant tradicional i popular del patrimoni 
cultural immaterial d’un poble. I, probablement, és el més 
important, viu i actiu, per la participació que genera i desperta.

Per tant, la Festa Major d’hivern de Salou té el caràcter més 
autèntic, singular i genuí, perquè és un patrimoni que no 
solament ens és propi i ens pertany a tots els salouencs i 
salouenques, sinó que és la manifestació que més ens uneix i 
més il·lusió i entusiasme ens provoca. És la manifestació cultural 
i festiva que més ens identifica, del nostre calendari festiu.

Enguany, encara que la pandèmia ens ha posat una mica 
difícil l’organització d’esdeveniments culturals i festius, el 
cert és que mai no hem deixat de treballar, amb el suport, 
això sí, de totes les entitats del municipi, i estem contents i 
agraïts que així sigui. 

El teixit associatiu de Salou es caracteritza per tenir una gran 
força i empenta, i una gran capacitat per impulsar i celebrar 
activitats i espectacles molt lluïts i atractius, al voltant del 
foc, als carrers i les places, amb tots els elements de cultura 
popular que tant agraden a adults, joves i petits.

Estem contents de poder presentar, aquest any, una bona 
Festa Major, amb actes de tota mena que captivaran tothom. 
Això sí, ho celebrarem amb tota la precaució i respectant, 
sempre, les mesures de seguretat.  

Moltes gràcies, a tots i a totes, per voler participar i celebrar, 
un any més amb nosaltres i amb els vostres amics, veïns i 
familiars, la Festa Major de Salou. 

Us desitgem que gaudiu
d'una bona Festa Major!

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou
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Una Festa Major amb 
gran força i empenta



Un any més, torna la Festa Major de Salou. Torna la 
il·lusió. Tornen les ganes de riure. Tornen les ganes de 
veure ballar els nanos. Tornen les ganes de gaudir al 
teatre. En definitiva: tornen les ganes de veuren’s.

La programació d’enguany ha estat triada i pensada per al 
gaudiment de tothom. Serà una intensa setmana amb una 
gran quantitat d’activitats adreçades a petits i grans que 
faran que sigui una Festa Major per recordar.

Trobarem a faltar el confeti, trobarem a faltar els balls, 
trobarem a faltar les colles, i trobarem a faltar algunes 
coses que la pandèmia ens ha fet canviar. Però ens troba-
rem als concerts, a les cercaviles, al teatre, a la fira, etc.

I ens trobarem, en gran part, gràcies a les entitats cultu-
rals de Salou. La feina incansable que fan perquè puguem 
gaudir de la cultura envejable que tenim a Salou. És una 
tasca molt difícil, i, per això, els faig arribar, des d’aquí, el 
més sincer agraïment.

I a tots, amics i amigues, gràcies per seguir aguantant. 
Ens en sortirem d’aquesta i podrem gaudir d’una Festa 
Major sense restriccions. Però, per que arribi aquest 
moment, primer hem d’actuar amb molta responsabili-
tat, i complir les mesures sanitàries recomanades.

Us desitjo que tingueu una Festa Major plena d’alegries i 
satisfaccions, però, sobretot, plena de salut.

Visca la Festa Major i visca Salou!

Xavier Montalà Arribas
Regidor de Serveis Culturals
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Torna la Festa Major, torna la il·lusió



Divendres, 28 de gener

Tallers virtuals de Festa Major!
Cada dia del 28 de gener al 7 de febrer
Seguiu-nos a les xarxes socials! Cada dia compartirem activitats
en línea; segur que us agraden!

Torna la Fira Xic’s a Salou!
Passeig 30 d’Octubre, cantonada amb carrer Tarragona
Atraccions i diversió, no t’ho perdis! Ah, i per començar,
xocolatada, a les 17.30 h. Existències limitades.
La fira estarà oberta fins al 7 de febrer

Dissabte, 29 de gener

Platja tot l’any!
11 h
Platja de Ponent, base Nàutica
Sessió de Mindfulness a la platja. 
Reserva prèvia a Reservaplay.

En col·laboració amb Beti Martí,
Estètica Holística i Minerva Castillo.
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Programació EI Xic’S,Arrancala FestaMajor!



Xocolatada a la Fira Xic’s
17.30 h / Passeig 30 d’Octubre, cantonada amb carrer Tarragona
Existències limitades.
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Diumenge, 30 de gener
Platja tot l’any - ‘La cerca del Tresor’
De 9.30 a 10.30 h
Plaça Francesc Germà - Platja de Llevant
Reserva prèvia a Reservaplay.
En col·laboració amb EntreCamins.

XXVII Pedalada i Caminada popular
de Festa Major
10.30 h / Des de la plaça de la Segregació (davant del Pavelló)
A les 9.30 h recollida de dorsals (davant del Pavelló).
Si participes a la bicicletada és imprescindible portar casc.
Organitzen: Associació Ciclista i el CAR (Centre d’Alta Resolució).



Del 31 de gener al 6 de febrer

Concurs TikTok Festa Major de Salou 2022
Enguany, no hi ha Cós Blanc, però podem recordar-lo amb els vostres 
vídeos. A l’Instagram de joventut (@joventutsalou) hi trobareu com 
participar en el concurs.
Organitza la Regidoria de Joventut

De l’1 al 5 de febrer

ActiviJOCS festius a la Biblioteca
A partir de les 12 h 
Jocs i proves, en format virtual, per jugar amb els elements festius de 
Salou, per passar-s’ho bé tot coneixent els nostres gegants i bestiari 
de la Festa Major. Connecta’t a les nostres xarxes socials i gaudeix de 
la Festa, des de la lectura! @bibliosalou

Dimarts, 1 de febrer

Presentació de les Pubilles i l’Hereu 
A continuació,
Pregó de la Festa Major 2022
a càrrec de ‘Mariano 1,85’
A les 20 h / Al Teatre Auditori de Salou (TAS)
El pregoner d'enguany és Mariano Vázquez Matarranz,
més conegut com a ‘Mariano 1’85’, artista i creatiu.
Aforament limitat. Entrada gratuïta i per ordre
d’arribada fins a completar l’aforament.

Seguidament, davant del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Gran traca d’inici de Festa Major

· 9 ·



Dijous, 3 de febrer

Tasta Salou
Cada dijous al vespre, 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. Consulta els 
restaurants participants en la pàgina de Facebook i Instagram
@tastasalou i @saloufoodexperience.
Organitzat per l'Associació empresaris Hostaleria Salou (AEHS), amb la 
col·laboració de la Regidoria de Dinamització Econòmica

Dimecres, 2 de febrer

Tertúlia literària
18.30 h / Biblioteca Pública Municipal de Salou
Col·loqui amb la M. Lluïsa Amorós, amb motiu de la seva novel·la,
‘Els nens de la senyora Zlatin’, en el marc del Club de Lectura del
Grup de Dones de Salou. Nova sessió de l’espai de trobada entre 
lectors i escriptors per conversar de literatura. Gratuït i obert a tots 
els lectors i lectores que hi estiguin interessades.
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Inauguració
de l’exposició
d’Artistes Locals
de Salou
19 h / Torre Vella de Salou
L’exposició romandrà oberta
fins al 5 de març de 2022.

Concert ‘We love Queen’
22 h / Teatre Auditori de Salou
Vine a gaudir d’aquest espectacle diferent, amb les cançons de la 
banda de rock més espectacular del segle XX.
Imprescindible, invitació. 
Les invitacions es poden passar a buscar a partir del dia 27 de gener,
a l'Àrea de Serveis Culturals, de 10 a 14 h
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Rafael López-Monné



Divendres, 4 de febrer

Què t’hi jugues!
12 h / Sala Costa Daurada del Centre Cívic
Molt més que un programa d’esports. Amb Sique Rodríguez.

Cantajuego presenta ‘El show de Coco y Pepe’
17 h / Pavelló Municipal d’Esports Salou Centre
Canta, balla i diverteix-te en família. Aforament limitat.
Entrada gratuïta i per ordre d’arribada, fins a completar l’aforament.

Un cotó de sucre per a la canalla
que s’acosti a la Fira Xic’s
18 h / Passeig 30 d’Octubre, cantonada amb carrer Tarragona 
Existències limitades

Cant coral al carrer, en honor a Santa Àgueda
19 h / Carrers del nucli antic
Actuació de les corals de Salou: Coro Vasco Ama-Lur i Coral Eixàrcia.
19.30 h / Via Roma (al davant de la porta del Mercat Municipal).
20 h / Cantonada del carrer Berenguer de Palou, amb Via Augusta.
20.30 h / Rotonda de Via Roma, amb carrer Barcelona.
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Presentació del
videoclip ‘La vida’
20 h / Sala Europa del Teatre Auditori de Salou
Elaborat dins el programa d’activitats Estiu i Tardor Jove Masia Tous. 
Seguidament,
Representació de l’obra de teatre
‘Màquina del temps al Cós Blanc’
A càrrec de A-scena! Aula de Teatre Jove de la Masia Tous.
Aforament limitat. Entrada gratuïta i per ordre d’arribada fins a 
completar l’aforament.
Organitza la Regidoria de Joventut

Nit de Monòlegs amb
Tomás García i Juanjo Albiñana
22 h / Teatre Auditori de Salou (TAS)
Les invitacions es poden passar a buscar a partir del dia 28 de gener,
a les oficines del Teatre Auditori de Salou o a la Masia Tous.
Imprescindible, invitació. Organitza la Regidoria de Joventut
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Dissabte, 5 de febrer

Matinals
9 h / Diferents carrers de Salou
Amb la participació de diferents colles de grallers i acompanyats per grups 
festius del municipi, anunciant, a so de gralles i timbals, l’inici de la Festa.

Dia Xic’s a la fira
Durant tot el dia
Acosta’t a la fira i gaudeix d’un viatge gratuït. Xic's! Pots passar
a buscar el tiquet a partir del dia 31 de gener a l’Espai d’Infància 
Estació del Carrilet (de 10 a 13 h i de 17 a 20 h). Recorda portar el 
carnet que t'acrediti com a soci del Club Xic's. Invitacions limitades.

Cercavila del Seguici Festiu de Salou
11.30h / Plaça Bonet
Recorregut: Plaça Bonet, c. Barcelona, c.Francolí i plaça de la Pau.
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Ball de lluïment del seguici festiu
13 h / Plaça de la Pau

VIII Skateparty i demostració de graffities
18 h  / Parc Manel Albinyana
Organitza la Regidoria de Joventut

Actuació de la
txaranga Bandarra
Street Orkestra
18.30 h / Diferents carrers
del municipi

Actuació de l’orquestra Maravella
19 h / Pavelló Municipal d’Esports Salou Centre
Aforament limitat. Entrada gratuïta i per ordre d’arribada, fins a 
completar l’aforament.
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Diumenge 6 de febrer

XXXV Trobada de gegants
11.30  h / Plaça de la Pau
Recorregut: Sortida de la plaça de la Pau, c. Francolí, c. Barcelona fins 
a la rotonda amb Via Roma i tornada pel c. Barcelona, c. Francolí i 
arribada a la plaça de la Pau.

Ballada conjunta dels gegants
13  h / Plaça de la Pau
Amb tots els gegants i grups participants a la Trobada. 
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Dàmaris Gelabert, en concert
17 h / Teatre Auditori de Salou (TAS)
Dàmaris Gelabert presenta l’espectacle ‘MOU EL COS’.
Aforament limitat. Entrada amb invitació. Xic's! Pots passar a buscar les 
invitacions, a partir del dia 31 de gener a l’Espai d’Infància Estació del 
Carrilet (de 10 a 13 h i de 17 a 20 h). Recorda portar el carnet que 
t'acrediti com a soci del Club Xic's. 

Xocolatada a la Fira Xic’s
18 h / Passeig 30 d’Octubre, cantonada amb c. Tarragona
Existències limitades.

Trobada de bèsties de Foc
19 h / Rotonda Via Roma
Amb El Xaloc i La Morena de Salou i altres colles convidades.
Sortida de la Via Roma (plaça), c. Barcelona, c. Francolí i arribada i 
ballada final a la plaça de la Pau.

Espectacle pirotècnic
21 h / C. Advocat Gallego (alçada del Teatre Auditori de Salou)
L'espectacle consistirà en una mascletada aèria que es podrà gaudir
des de tot el municipi, salvaguardant la distància social.
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Dilluns 7 de febrer

Rebaixes Xic’s, a la fira!
Tot el dia / Passeig 30 d’octubre, cantonada amb c. Tarragona
Totes les atraccions a 1,5€ el viatge. Aprofita-ho, que la fira marxa!

Maxijocs-jocs gegants de fusta
D’11 a 14 h / Plaça del Carrilet
Veniu a jugar una estona en família, ho passareu pipa. Aforament limitat.

12 i 13 de febrer

Trofeu Festa Major de Salou al Club Nàutic

Mapes i recorreguts

Cercavila del Seguici
Festiu de Salou
Plaça Bonet
C. Barcelona
C. Francolí
Plaça de la Pau

Trobada de gegants 
Plaça de la Pau
C. Francolí
C. Barcelona
Rotonda amb Via Roma
Tornada per la mateixa ruta

Trobada de bèsties de Foc
Via Roma
C. Barcelona
C. Francolí
Plaça de la Pau

Espectacle
pirotècnic
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MESURES PREVENCIÓ DAVANT LA COVID- 19

Fer ús de la mascareta                  Evitar aglomeracions

Higiene de mans                              Respectar aforaments

Mantenir la distància social

Si noteu algun dels símptomes de la COViD 19, per seguretat, quedeu-vos a 
casa. Respecteu les instruccions del personal en tot moment. Queda reser-
vat el dret d’admissió, en cas de no complir les indicacions del personal.

El programa d’activitats estarà condicionat a l’evolució epidemiològica i les 
mesures de seguretat i restriccions sanitàries vigents. Abans d’assistir als 
actes, presteu atenció a les informacions oficials que emetin les autoritats, 
així com les que apareguin als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

INFORMACIÓ D’ACCÉS ALS RECINTES

Actes al Pavelló Municipal d'Esports Salou Centre:
Els actes són amb aforament limitat i amb control d’accés.
Entrada gratuïta i per odre d’arribada fins a completar l’aforament.

Actes al Teatre Auditori de Salou:
Les invitacions es podran adquirir a partir del dia 27 de febrer a l’Àrea de 
Serveis Culturals de 10 a 14 h, de dilluns a divendres, fins a exhaurir localitats.

· Màxim, 5 entrades per esdeveniment i per usuari.
· Es prega puntualitat. Un cop iniciat l’espectacle no es garanteix

la validesa de la invitació.

Les  invitacions del concert de la Dàmaris Gelavert, es podran adquirir a partir 
del dia 31 de gener a l’Espai d’Infància Estació del Carrilet (de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h). Recorda portar el carnet que t'acrediti com a soci del Club Xic's.

Prevenció i accés a recintes



Infantils

Les Pubilles i l’Hereu de la 

Pubilla
Alejandra 
Artigas Valverde

Dama d’honor
Emma
Santos Guerrero 

Dama d’honor 
Elsa
Vallès Boix

Juvenils

Pubilla
Laia
Lucas Esteve 

Dama d’honor
Lucía
Barrado Nogueras

Dama d’honor 
Nuria
Ibarra Gargallo



Festa Major de Salou 2022

Majors

Pubilla
Isabela
Pop

Dama d’honor
Joanna
González

Dama d’honor 
Anais
Alexandra Savin

L’hereu

Miguel 
Barrado Nogueras

Gràcies per la vostra
participació a la

Festa Major

#femsaloufemcultura 
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Retireu els vehicles del recorregut. Es recomana als comerços i veïns dels 
pisos per on passa el correfoc que mantingueu les portes dels balcons i 
finestres tancades, així com persianes abaixades; i que no tingueu roba 
estesa. Recolliu tendals, protegiu marbres i vidres dels aparadors amb 
fustes o cartrons. S’aconsella a les persones que no envaeixin i que no 
destorbin 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 per 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.

Seguretat al correfoc

Izadi Flores



31 de gener, a les 11 h

PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL
MUNICIPAL D’ACTUACIÓ
DAVANT LES VIOLÈNCIES
SEXUALS EN ESPAIS
PÚBLICS D’OCI

Es podrà seguir, en directe, per streaming al canal de

Youtube de l’Ajuntament de Salou ‘Salou premsa’. 

Aturar la violència sexual 
també és cosa teva

A Salou,
ja en tenim prou
#prouviolenciesexuals

No siguis còmplice, i actua!

Davant de qualsevol emergència, truca al 112



Edita: Ajuntament de Salou - Àrea de Serveis Culturals DG: Daniel Rull D.L: T137-2022

Àrea de Serveis Culturals
Regidoria de Joventut
Regidoria d’Infància
Regidoria d’Esports

Regidoria de Dinamització Econòmica
Regidoria d'Igualtat

Podeu consultar els possibles canvis o modificacions a 
www.salou.cat, al telèfon 977 30 92 17 o a l’Àrea de 

Serveis Culturals, c. Advocat Gallego, 2, Salou.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun 
espectacle, per raons sanitàries, tècniques o meteorològiques.


