
HIVERN 2017
Del 27 de gener al 6 de febrer 

En
s 

ag
ra

da
 f

er
 f

es
ta

 a
m

b 
tu

!



Presentació de l’Alcalde
 

Normes de la Festa Major
 

Les nostres confeticones
 

Discurs de la Regidora
 

Concurs de fotografia
 

Programació
 

Orla de les Confeticones
 

Altres actes
 

Recorreguts de les rues
 

Hereu i Pubilles
 

Bases concurs Cós Blanc
 

Carretel·les i entitats col·laboradores

03

04

04

05

06

07

14-15

22

22-23

24

26

27

EDITA: Ajuntament de Salou - Regidoria de Cultura i Festes
Tel. 977 309 217 www.salou.cat 

DISSENY: Daniel Rull



Veïns i veïnes,
Com a alcalde voldria fer una reflexió al 
voltant de la Festa Major que encetem els 
propers dies. Vull manifestar, en aquest 
sentit, que és un orgull comprovar com 
aquesta gran trobada festiva es du a 
terme gràcies a l’esforç de la gent i a la 
seva gran disposició a participar activa-
ment en la construcció d’un Salou dinà-
mic, vital i de gran tradició cultural i 
festiva. I és que la nostra festa no només 
s’ha fet més gran i participada, sinó que 
ha esdevingut una de les referències més 
nítides de la nostra identitat festiva i de 
la nostra imatge com a poble.

Us he de dir que crec fermament que la 
Festa Major d’hivern de la nostra vila, és 
la celebració que més caracteritza la nos-
tra identitat festiva i popular de quantes 
es realitzen a Salou a l’any, i per això és 
la festa que més il·lusió, complicitat i 
ganes de col·laboració genera. Si recor-
dem retrospectivament la nostra Festa 
Major d’hivern, de ben segur que ens 
adonarem de la seva constant evolució, 
però també del manteniment de l’essèn-
cia i la tradició. Ens ve a la memòria el 
Cós Blanc, la proclamació de les noves 

LA NOSTRA 
FESTA GRAN. 
UNA GRAN FESTA

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou
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pubilles, la Carpa Jove, els nostres ge-
gants, el nostre bestiari i els nostres 
elements festius tradicionals i populars 
com a algunes de les propostes que es 
perpetuen. Però també en els darrers 
anys hem incrementat els nostres ele-
ments festius i populars, i hem incre-
mentat actes i activitats.

I tot això és possible gràcies al potent 
teixit associatiu i la seva trajectòria, ja 
que sense ells seria impossible arribar 
tan lluny en l’organització i desenvolu-
pament de la nostra festa gran. Per tant, 
una vegada més vull agrair i felicitar al-
hora a les més de 50 entitats, associa-
cions i colles que participen i s’impliquen 
en algun dels actes de la festa, i que la 
converteixen en una celebració especial.
 
Només em resta convidar-vos a gaudir-
ne, a sortir al carrer i a conviure amb els 
familiars, els amics, els veïns i els cone-
guts; i a compartir amb tots ells aques-
tes estones d’alegria i diversió que ens 
proporcionaran els actes organitzats per 
als propers dies.   

Bona Festa Major.



Programa oficial de la Festa Major:
L’organització es reserva el dret de 
modificar el programa si per causes 
de darrera hora ho considera conve-
nient i d’anunciar-ho, en cas de ser 
possible, als mitjans de comunicació.

Mesures de seguretat al correfoc:
Retireu els vehicles del recorregut. Es 
recomana que els comerços i veïns 
dels pisos per on passa el correfoc, 
mantingueu les portes dels balcons i 
finestres tancades, les persianes bai-
xades 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 ni destorbin l‘espai 
on els grups de foc fan l’actuació.

Ja les tenim aquí, i vénen amb ganes de festa, de festa major!

Elles identifiquen totes les nostres colles i són un homenatge a totes les perso-
nes que fan gran un dels actes més destacats de la nostra festa, el Cós Blanc. 

Les pots veure i descarregar des del nostre Facebook:
www.facebook.com/SalouCulturaiFestes

Les persones que vulguin participar 
activament al correfoc hauran de dur 
roba vella de cotó (els compostos sin-
tètics es cremen molt fàcilment), mà-
niga llarga i mocadors per al cap i la 
cara. No es pot jugar amb les restes 
del material pirotècnic.

Llotges de l’envelat:
Abonament de taula amb 6 cadires, 
del 3 al 5 de febrer: 50 €.

Venda a partir del 25 de gener, a la 
Regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Salou. De dilluns a 
dijous, de 10 a 14 h i les tardes de 
dimarts i dijous, de 17 a 20 h.
Les activitats realitzades a l’envelat 
tindran un aforament limitat.

Normes de la Festa Major 

Les nostres Confeticones!
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LLEGA
LA FIESTA 
MAYOR!

Maria José Rodríguez
Regidora de Cultura
i Festes
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Me complace presentaros un año más el 
programa de actos, actividades, concier-
tos y espectáculos de la Fiesta Mayor de 
invierno. Afortunadamente, esta fiesta 
cuenta con la implicación y la nutrida 
participación de un buen número de 
personas, entidades, collas y grupos, sin 
los cuales no sería posible. Por eso esta 
fiesta se convierte en la más esperada, 
la más popular y con una mayor partici-
pación por parte de nuestros conciuda-
danos. Esperamos que todo lo que queda 
impreso en este programa os genere el 
máximo interés y ganas de participación.

Por lo tanto, tenéis en vuestras manos un 
programa que es el resultado de una 
suma de esfuerzos, y que por ello se con-
vierten en el mejor activo de la ciudad. 
Una fiesta que cuenta con grandes dosis 
de imaginación y de entusiasmo y que 
presenta una variada oferta de propues-
tas y actos de todo tipo para pequeños, 
grandes y más grandes; para hacer que 
nuestra Fiesta Mayor esté llena de activi-
dades lúdicas, alegría y diversión duran-
te unos días.

Así pues, tradiciones, música, baile, es-
pectáculo, elementos tradicionales y po-
pulares de nuestra cercavila, con un 
batiburrillo de gente que van y vienen, 
que se relacionan, que disfrutan y com-
parten, hacen que la fiesta sea algo más, 
y se convierta en un éxito de la ciudada-
nía salouense, y el reflejo de lo que es 
pueblo. En definitiva la fiesta es el reflejo 
de nuestra realidad y de nuestra identi-
dad cultural, social y festiva, que proyec-
ta el patrimonio colectivo dentro y fuera 
de nuestra ciudad.

Como siempre me complace invitar a 
todos los ciudadanos de Salou y pobla-
ciones vecinas a celebrar esta Fiesta 
Mayor de 2017; y os animo a todos a 
vivirla y a participar.

Os deseo una gran fiesta y
que la disfrutéis intensamente.



BASES DEL CONCURS
1. Tema 
La Festa Major d’hivern de Salou 2017.

2. Premi
S’estableixen dos premis: 
- Primer premi: 200€ bruts i un lot de vins del 
celler Mas dels Frares de la URV.
- Segon premi: 100€ bruts i un lot de vins del 
celler Mas dels Frares de la URV.

3. Participants i categories
Qualsevol persona major d’edat que hi vulgui 
participar amb una fotografia pròpia. Es podran 
presentar un màxim de 4 fotografies per persona.

4. Obres
En color o blanc i negre. Han de ser inèdites. 
Quedarà exclosa la fotografia en què constin 
persones clarament identificables, especialment 
en imatges d’infants.

5. Format
Les fotografies han de tenir una mida màxima 
de 30x40 cm, muntades sobre un suport rígid. 

6. Tècnica
Lliure, sempre que sigui sobre suport fotogràfic.

7. Presentació de les obres
Al dors de la fotografia cal que consti el títol de 
la fotografia i el pseudònim de l’autor o au-
tora. A part, en un sobre tancat, hi han de figurar el 
mateix títol i pseudònim i cal incloure-hi les dades 
personals (nom, telèfon de contacte, adreça i 
adreça electrònica). El lloc per presentar les 
fotografies és el Departament de Cultura i Festes 
de l’Ajuntament - TAS. L’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres, de 10 a 14h; dimarts i dijous, 
de 17 a 20h.
Les fotografies hauran d’anar acompanyades 
d’un suport digital o enviar-se a l’adreça electrò-
nica de l’Antena del Coneixement del Campus 
Extens de la URV a Salou: antena.salou@urv.cat 

8. Inscripció
Gratuïta.

9. Terminis
Les obres es poden presentar del 7 al 14 de 
febrer de 2017.

10. Jurat
Estarà constituït per membres de la Universitat 
Rovira i Virgili.

11. Notificació a la persona guanyadora
Es farà saber qui ha guanyat el concurs contac-
tant directament amb la persona per telèfon i/o 
adreça electrònica. A més, es donarà a conèixer 
el guanyador el dia del lliurament del premi.

12. Exposició
Les obres seleccionades s’exposaran al passadís 
del Teatre Auditori de Salou. La mostra 
s’inaugurarà el dia 21 de febrer i es tancarà el 
8 de març. 

13. Notes
L’autor/a serà l’únic responsable del contingut 
de l’obra.
Amb les obres que concursin es farà una expo-
sició per donar-les a conèixer.
Totes les obres quedaran en poder de l’Ajunta-
ment de Salou, que es reserva el dret de publi-
car-les lliurement, fent constar el nom de 
l’autor/a.
L’Ajuntament posarà la màxima cura en la con-
servació de les obres, però no se’n farà respon-
sable del deteriorament o la pèrdua.
La participació en aquest concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.
El jurat té la potestat de declarar desert algun 
dels premis i la seva decisió serà inapel·lable.

Concurs de fotografia de la 
Festa Major 2017 (8a. edició)
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Concurs de dibuix “Crea Xic’S”
A partir del 27 de gener, dissenya la teva confeticona, de princesa, pirata, 
rockera, com tu vulguis, i podràs guanyar l’entrada gratuïta a tots els espec-
tacles infantils de la programació del TAS!
Descarrega’t la imatge al Facebook del Club Xic’S i fes-nos arribar els dibuixos 
a l’Espai d’Infància o a clubxics@salou.cat. Els penjarem tots al Facebook i el 
divendres, 10 de febrer, anunciarem el guanyador. IMAGINA, CREA I SORT!

Inauguració de la Fira Xic’S
17.30h · Pg. 30 d’Octubre (cantonada amb C.Tarragona)
Torna la fira per la Festa Major amb atraccions per a tota la família. I a més 
xocolatada d’inauguració. Existències limitades. La fira estarà oberta fins al 6 de febrer. 

Presentació de Pubilles
i pregó de Festa Major
20.30h · Teatre Auditori de Salou (TAS)
A càrrec d’Enrique San Francisco, actor 
i humorista. Entrada lliure. Les portes s’obriran 
a les 20h i fins a esgotar l’aforament.

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

Comedy Zoo Tour
23h · Envelat
Ens visiten Santi Millan, José Corbacho i 
Javi Sancho, tres dels millors còmics del 
país amb l’objectiu de fer-nos viure una
nit d’humor irrepetible.
Entrada: 10 € anticipada i 15 € taquilla. Venda 
d’entrades a la Regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Salou. De dilluns a divendres, 
de 10 a 14h i les tardes de dimarts i dijous, de 
17 a 20h. El mateix dia a taquilla a partir de 
les 21h. Aforament limitat.

Divendres, 27 de gener
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VI Olimpíada Escolar d’Escacs
10h · Parc Botànic de Salou (C. Ciutat de Reus, 60)
Inscripcions: inscripcionesees@outlook.es i al telèfon 622 14 08 30, fins al 27 de gener.
A càrrec de l’Escola d’Escacs Salou.

I Marató de contes solidaris
10.30h · Biblioteca Pública Municipal de Salou
Lectures i narració de contes a càrrec de personalitats i representants d’enti-
tats de Salou, amanides amb coca per als assistents i tancament de la venda 
solidària de llibres a 2€ que s’està duent a la Biblioteca per col·laborar amb 
La Marató de TV3 en el seu 25è aniversari.

Cercavila d’elements 
populars
11h · Recorregut: Sortida davant 
del Teatre Auditori de Salou, Via 
Roma, Via Aurèlia, c. Pere Martell 
fins a la Torre Vella.

Ball de lluïment de les
colles de la cercavila
12h · Torre Vella

Recepció de l’Alcalde i 
de la Corporació a les 
entitats i associacions 
salouenques amb 
motiu de les festes
13h · Torre Vella
Amenització musical a càrrec de 
Blue Alley Quintet.

Dissabte, 28 de gener
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X Mostra i tallers per a petits i grans.
Xarxa de Cultura Tradicional Catalana de Salou
De 17 a 20h · Passadís del Teatre Auditori de Salou.
Amb la participació i actuacions dels grups:

· La Mulassa, els Nanos, el Ball de  
Bastons i el Ball d’Espases de Salou.
· Ball de Diables Maleïts i Bruixes 
“Latemó” de Salou
· Associació Sardanista Contrapunt 
d’Onades
· Colla Gegants de Salou i Canons 
d’en Pascual
· La Morena de Salou
· Grup de Dones de Salou (Puntaires)
· Grallers La Tarota

Inici XX Torneig 24 hores futbol sala
18h · Pavelló Municipal Salou Centre

Concert de Corals
21h · Teatre Auditori de Salou (TAS)
A càrrec del Cor Jove Vila de Salou , Cor Gospel i Coral Eixarcia de Salou. 
Entrada lliure. Aforament limitat.

Nit de Farra amb els 
grups No Words, Loca 
Histeria, Bandarra Street 
Orquestra i LA UNIÓN
22h · Envelat
Una nit per no parar de ballar, 
riure i donar-ho tot per la festa!
Entrada lliure. Aforament limitat.

· 9 · Ens agrada fer festa amb tu!



Torneig de petanca
De 9 a 14h · Pista del Parc, davant de l’Ajuntament (C. Pere Galés)
Inscripcions: el mateix dia al Parc. A càrrec del Club Petanca Salou.

XXIII Pedalada Popular
10.30h · Pavelló Municipal
Inscripcions i recollida de dorsals el 
mateix dia a partir de les 9.30h.
Al finalitzar, botifarrada i refresc per 
a tots els participants al pàrquing del 
carrer del Mar.
Nota important: ÉS OBLIGATORI PORTAR CASC. 

XXXI Trobada de Gegants a la Vila de Salou
11h · 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 i ballada final a la Plaça 
de la Pau.
Aquest any la nostra colla gegantera 
està d’aniversari, ja té 30 anys! i per 
aquest motiu ho volem celebrar amb 
vosaltres… No hi falteu!

Ballada de sardanes
11.30h · Plaça de la Pau
A càrrec de la Cobla Contemporània i amb la col·laboració de l’Associació 
Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.

Diumenge, 29 de gener
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Ballada conjunta de gegants
12.30h · Plaça de la Pau
Amb tots els gegants i grups participants a la XXXI Trobada de Gegants.

Seguidament, a la Plaça de la Pau
Continuarem ballant sardanes
Amb la Cobla Contemporània i amb la col·laboració
de l’Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.

Xocoxic’S
17h · Passeig 30 d’Octubre (cantonada c. Tarragona)
Xocolatada a la fira per als nens i nenes. A més us donarem un globus 
exclusiu del Club Xic’S! Existències limitades.

Final del XX Torneig 24 hores futbol sala
18.15h · Pavelló Municipal Salou Centre

Teatre amb l’obra
“¿Distraída yo?”
20h · Teatre Auditori de Salou (TAS)
Amb el grup Associació Salou Teatre.
Entrada gratuïta. Les portes s’obriran a partir 
de les 19.30h i fins a esgotar l’aforament. 

Román Sarmentero
Lydia Wagner
Anna De Manuel
Toni Fúnez
Pepe Fernández
Gerome Jaffré
Ana García
Andrea Aznar
José Luis Pueyo
José María Azabal

Autor:
Direcció:
Actors:
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IV Gimcana dels Gegants 
Del 30 al 2 de febrer · Biblioteca Pública Municipal de Salou
Es busca! Perduts als llibres! A quins llibres ha anat a parar el gegant Xaloc 
de Salou? Participa en aquesta nova edició de la gimcana de la Biblioteca que 
busca els nostres Gegants perduts i sigues tu qui els trobi abans de la cercavi-
la de Festa Major. Qui el trobi se l’endurà a casa per muntar!

Homenatge a la gent gran 
17h · A l’envelat
Amb berenar i ball amb actuació musical a 
càrrec del conjunt RUBEN’S. Aforament 
limitat. Recollida d’invitacions: 24 i 25 de 
gener al passadís del Teatre Auditori de 
Salou de 10 a 13h. 
Acte dirigit a la ciutadania jubilada i empadronada a Salou 
i membres de les associacions municipals de Gent Gran. 
Gratuït (És necessari presentar la invitació el mateix dia).

Taller mural de Festa Major
17.30h · Espai d’Infància Estació del Carrilet
Guarnim l’Espai d’Infància amb motius de la Festa Major, ajuda’ns a crear-lo!

Dilluns, 30 de gener

Maquillatge de fantasia 
17.30h · Espai d’Infància Estació del Carrilet.
Posem-nos “guapos” per a les festes! Vine i maquilla’t de forma espectacular!

Tast de vermuts
19h · Sala Mediterrània del TAS
A càrrec de l’enòloga Pepa Menchón. 
Inscripcions: al Departament de Cultura de l’Ajuntament, els dies 26 i 27 de gener, de 10 a 14h. 
Places limitades. Organitza: Antena del Coneixement de la URV a Salou. Col·labora: Vermuts Miró.

Dimarts, 31 de gener
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El Club de Lectura de Salou amb
La Catedral del Mar d’Ildefonso Falcones
18h · Biblioteca Pública Municipal de Salou
Reunió del Club de Lectura de Salou per comentar-ne la novel·la.
Gratuït i obert a tots els lectors que hi estiguin interessats.

Gimkana Crazy Jove
De 18 a 21h · Envelat
Relliscades, caigudes, remullades, supera en equip les proves més esbojarra-
des que us plantegem i guanya una samarreta exclusiva de la festa més 
trencadora! Equips de 4 persones (2 noies + 2 nois) inscripcions gratuïtes al PIJ.

XIII Concert “Laudístico”
19.30h · Sala Xavier Turull de 
l’Escola Municipal de Música
Amb el grup “Rondalla Jaime I”.
Organitza l’Associació Cultural Aragonesa.
Entrada lliure. Aforament limitat.

Dimecres, 1 de febrer

ON SÓN LES NOSTRES
CONFETICONES?
A continuació us presentem
l’orla de les Confeticones
de la Festa Major de Salou Hivern 2017!
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Colla Gastronòmica

Colla Casc Antic

Colla XucurrateColla Bandarra Colla Molta Festa

La Pubilla

Colla La Gresca

Colla Slot Club Salou

Colla AMPA Escola
Santa Maria del Mar

Colla Grup
d'Amics de la Festa

Colla
Escola Elisabeth

Colla
AMPA Escola Europa

Colla Esbarjo Jaume I Colla Picardies

Colla
AMPA Escola Vora Mar
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LES CONFETICONES DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017

Colla Grup Esplai Salou Colla Festera

Colla Las Prisas

Colla Els Dimecres

Colla ConfettiColla JulivertColla
Connecta't Jove

L’Hereu

Colla AMPA
Escola Salou

Colla Masia Tous

Colla Caracol

Colla Grup No Tant Jove

Colla La Traca Colla Los Imposibles

Colla Grup Jove



Campionat de botifarra local
9.30h · Sala Europa del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Inscripcions: el mateix dia, mitja hora abans.

Gran ballada de sardanes
15h · Pavelló d’Esports Salou Centre
Amb l’alumnat de les Escoles de Salou.

Tarda Xic’S
17.30h · Envelat. Gaudeix d’espectacles 
musicals, balls, tallers i molta festa! A més a 
més, endolcirem la tarda repartint cotó de 
sucre per als més petits. Existències limitades.

Primeres passes, conte teatralitzat per a nadons 
17.30h · Biblioteca Pública Municipal de Salou · De 2 a 4 anys
Història d’un jardí a càrrec d’Eva González. Conte que explica la història del 
jardí d’un castell amb animalets i fenòmens atmosfèrics amenitzat amb 
cançons, poemes i peluixos  que atrapen l’atenció dels més petits.

Homenatge a la dona gran 
19h · Torre Vella de Salou
Amb motiu de la commemoració de la festivitat de Santa Àgueda. Comptarà 
amb un pica-pica i l’actuació del Coro Vasco Ama-lur. Aquest any l’homenatja-
da és la Sra. Josepa Morell Agramunt. Organitza l’Associació Grup de Dones de Salou.

Festa de les Colles amb l’orquestra Nueva Alaska 
23h · Envelat 
 
Actuació del Grup
d’Atabaladors de Salou
01h · Envelat

Sessió Disco ZDB
03h · Envelat. Mapping, animació i
la millor música per acabar la nit. 

Dijous, 2 de febrer
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· 17 · Ens agrada fer festa amb tu!

Festa Family Xic’S
10.30h · Cap Salou (Plaça entre c. Cala Crancs i c. dels Pins del Cintet)
Amb activitats infantils i xocolatada. Portem al Cap Salou un matí de diversió 
amb inflables, activitats, música, el Rocky i la Confetina… ah!!! I xocolata!
Existències limitades.

XVI Torneig de dòmino local
De 15.30 a 20h · Sala Europa del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Per parelles, inscripcions el mateix dia a les 15h. A càrrec del  Club Dòmino Salou.

Gran festa del Cós Blanc 
Xic’S amb La Cremallera 
17.30h · Envelat 
Torna la pluja de confeti per als petits 
més famosa de Salou! Música, ball, 
paper i molta diversió. Ah! I recorda 
que si tens menys de 14 anys podràs 
venir disfressat i fotografiar-te amb les 
mascotes del Club Xic’s! Aforament limitat.

IV Edició de la Skate Parkty
18h · Skate Park (Parc Manuel Albinyana)
Torna l’exhibició de cultura urbana de Salou. Graffiti, skate, scooter, break 
dance i música. Convidarem a American Hot Dog i refresc. Existències limitades.

Inauguració de l’exposició Artistes de Salou 2017
19h · Torre Vella
Oberta fins el 4 de març de 2017.

Gran ball amb l‘orquestra Metropol
23h · Envelat. 

Sessió Disco ZDB 03h · Envelat. 
Zona de ball, amb mapping, animació i la millor música per acabar la nit. 

Divendres, 3 de febrer





Cercavila de lluïment de carrosses

11.00h · Recorregut pàgina 22-23

 
Vermut popular

13.30h · Envelat

Zona Jove
13.30 h · Al costat de l’Envelat

Sessió de DJ i el millor ambient

per encarar el Cós Blanc.

Concert de Festa Major amb l’orquestra Maravella

17h · Envelat 

Sortida de les carretel·les de Cós Blanc 

18.30h · C. Advocat Gallego

Desfilada i Festa del Cós Blanc

19h · Recorregut pàgina 22-23

Ball amb l’orquestra Maravella

00h · Envelat  



Matinades de grallers
9h · Diferents carrers de Salou

X Trobada Scooterista
“Festa Major d’Hivern
Salou 2017”
De 10 a 14h · Passeig Jaume I

Exhibició hípica
11h · Platja de Llevant 
Vine a muntar amb poni. A càrrec de l’Hípica Les Arenes i la Finca de Greta.

Gimcana familiars Xic’S
11h · Espigó del Moll
Vine amb la família i supera les diverses proves que us
plantegem on l’important no és participar, és divertir-se!

Jornades de portes obertes
12h · Club Nàutic de Salou  
Visites guiades per les diferents sales del Club,
sortides amb vaixell i activitats infantils.

Missa Solemne 
Parroquial
12h · Església de Santa Maria del 
Mar de Salou

Fideuada popular
13.30h · Club Nàutic de Salou
Preu 1 €. La recaptació es destinarà a 
finalitats benèfiques.
Venda de tiquets a partir de les 12h,
al Club Nàutic de Salou.

diumenge, 5 de febrer

· 20 ·Festa Major de Salou · Hivern 2017



· 21 · Ens agrada fer festa amb tu!

Concert de Festa Major amb l ‘orquestra Pasarella
17h · Envelat

Cercavila de diables i elements de foc
18.30h · Sortida de la Via Roma, c. Barcelona, c. Francolí i arribada 
i ballada final a la Pl. de la Pau.
Amb les colles: diables Maleïts de Salou, Bruixes “Latemó” de Salou,
La Morena de Salou i colles convidades.

Espectacle pirotècnic disparat
per la pirotècnia Tomás
20h · Plaça de la Segregació
(Davant del Pavelló Municipal d’Esports)

Ball de fi de festa amb 
l’orquestra Passarella
20.30h · Envelat 
  

Nou horari!



Rebaixes a la fira!
Fira Xic’S Passeig 30 d’Octubre 
(cantonada c. Tarragona)
Totes les atraccions a 1,5 € el viatge, 
aprofita-ho que la fira marxa!

Zona Xic’S
10.30h · Envelat
Jornada de tallers a l’envelat. 
Disfresses, maquillatge, xapes, 
clauers, malabars i inflables!

Cinema infantil 3D amb 
la pel·lícula “Zootrópolis”
17.30h · Envelat
Guanyadora del globus d’or a la 
millor pel·lícula d’animacio del 2016.
Ahh! I amb crispetes per a tothom! 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

ALTRES ACTES
DESTACATS

V Torneig de natació
“Llança’t a nedar amb
el Club Natació Salou”
Dissabte, 11 de febrer
15h · Piscina Municipal
A càrrec del Club Natació Salou

i l’Ajuntament de Salou. Inscripcions
el mateix dia a la Piscina Municipal.

· 22 ·

dilluns,
6 de febrer

ITINERARIS DE LES 
RUES I CERCAVILES
1. Cercavila d'Elements Populars
28 de gener / 11h
Sortida davant del Teatre Auditori de 
Salou, Via Roma, Via Aurèlia, c. Pere 
Martell fins a la Torre Vella.

2. Trobada de Gegants
29 de gener / 11h
Sortida de la Plaça de la Pau, c. Francolí, 
c. Barcelona fins la rotonda amb Via 
Roma i tornada pel c. Barcelona,
c. Francolí i arribada i ballada final a la 
Plaça de la Pau.

3. Cercavila de Carretel·les
4 de febrer / 11h
Sortida del c. Advocat Gallego,
c. Carrilet, c. Barcelona, Pg. Jaume I 
fins a l'Estació d'autobusos i tornada 
pel Pg. Jaume I, c. Barcelona, Via Roma 
i arribada al c. Advocat Gallego.

4. Cós Blanc
4 de febrer / 18.30h
Sortida del c. Advocat Gallego,
c. Carrilet, c. de Joan Manuel Muñoz,
c. Ciutat de Reus, Via Roma,
c. Barcelona, c. de les Sínies, c. Ciutat 
de Reus, Via Roma i c. Barcelona.

5. Cercavila de Diables
5 de febrer / 18.30h
Sortida de la Via Roma, c. Barcelona,
c. Francolí i arribada i ballada final
a la Pl. de la Pau.
Espectacle pirotècnic a les 20h.
Plaça de la Segregació
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MAPES DE LES RUES 
I CERCAVILES

Espectacle 
pirotècnic



Pubilla Infantil
Blanca Estopañán Salvia

Dama d'Honor Infantil
Ariadna Estopañán Salvia

Dama d'Honor Infantil
Natàlia Martín Zapata

LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017

Hereu
Pol Rodríguez Rivas



LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017LES PUBILLES, LES DAMES I L’HEREU DE LA FESTA MAJOR DE SALOU 2017

Pubilla Juvenil
Carla González Ortiz

Dama d'Honor Juvenil
Noa Marco Bravo

Dama d'Honor Juvenil
Alexandra Pascual Salido

Pubilla Major
Alba Bueno Trilla

Dama d'Honor Major
Mercè Balaña Cantos

Dama d'Honor Major
Laia Recacha Borràs



1. Amb l’ànim de donar una major relle-
vància al Cós Blanc, fomentar la partici-
pació ordenada, el lluïment de les carre-
tel·les... la Regidoria de Cultura i Festes, 
dins del marc de la Festa Major, convoca 
un concurs que es durà a terme en el 
transcurs de la cercavila del Cós Blanc del 
matí del dissabte, 4 de febrer de 2017.

2. Participaran totes aquelles carretel·les 
inscrites a la rua del Cós Blanc 2017.

3. S’estableixen 3 categories a premiar, 
i 2 premis per a cada categoria (1r i 2n):
· 1 Premi disfressa
A efectes del concurs, es valorarà la 
disfressa. Es podran tenir en compte 
l’elaboració i originalitat, el maquillatge 
o complements que l’acompanyin, i la 
caracterització gestual que dugui a ter-
me la persona disfressada. 
· 2 Premi carretel·la
La valoració es basarà en el conjunt de 
la carretel·la. Es podran tenir en compte 
l'originalitat, l'elaboració, la imaginació 
i la creativitat.
· 3 Premi comparsa
Es valorarà l'originalitat, grau de difi-
cultat, animació, música, coreografia i 
ordre dels components de la colla.
Cada carretel·la solament pot optar a 
un premi.

BASES CONCURS CÓS BLANC 2017

· 26 ·

4. El jurat estarà designat per la Regido-
ria de Cultura i Festes i estarà format 
per persones  del teixit sociocultural i el 
seu veredicte serà inapel·lable. 
El veredicte del jurat es farà públic el dia 
que tindrà lloc l'acte d'agraïment i pre-
sentació del vídeo de la Festa Major, on 
es donarà a conèixer la valoració dels 6 
premis guardonats.

5. El jurat se situarà al llarg del recorre-
gut de la rua i puntuarà als participants 
segons els criteris valoratius d’aquestes 
bases reguladores. L’organització deter-
minarà un lloc durant el recorregut per 
valorar i puntuar el ball de lluïment (pre-
mi comparsa).

6. Premis:
A 1r disfressa: 800 € i trofeu Confeti d'Or
B 2n disfressa: 500 €

C 1r carretel·la: 800 € i trofeu Confeti d'Or
D 2n carretel·la: 500 €

E 1r comparsa: 800 € i trofeu Confeti d'Or
F 2n comparsa: 500 €  

7. La Regidoria de Cultura i Festes esta-
rà en disposició per decidir en aquells 
aspectes que no estiguin recollits en les 
presents bases. 



ORDRE DE LES
CARRETEL·LES

• Colla Gastronòmica
• Colla Esbarjo Jaume I
• Colla Picardies
• Colla Grup Esplai Salou
• Colla Caracol
• Colla Festera
• Colla La Gresca
• Colla Bandarra
• Colla Xucurrate
• Colla Molta Festa
• Colla Connecta’t Jove
• Colla Las Prisas
· Colla Julivert
• Colla Confetti
• Colla AMPA Escola Europa
• Pubilles
• Colla AMPA Escola Vora Mar
• Colla Casc Antic
• Colla Slot Club Salou
• Colla La Traca
• Colla Los Imposibles
• Colla Els Dimecres
• Colla AMPA Escola Salou
• Colla Escola Elisabeth
• Colla Grup d’Amics de la Festa
• Colla AMPA Escola Sta. Ma. del Mar
• Colla Masia Tous
• Colla Grup Jove
• Colla Grup No Tant Jove

COL·LABOREN EN ELS 
ACTES DE LA FESTA MAJOR

· Antena del Coneixement de la URV a Salou
· Associació Ciclista de Salou / BTT Salou
· Associació Contrapunt d’Onades de Salou
· Associació Cultural Aragonesa
· Associació de Teatre de Salou
· Atabaladors de Salou
· Ball de Diables Maleïts de Salou i Bruixes  
  “Latemó” de Salou 
· Biblioteca Municipal de Salou
· Canons d’en Pascual
· Club Dòmino Salou
· Club Natació Salou
· Club Nàutic de Salou
· Club Petanca Salou
· Coral Eixarcia
· Cor Jove Vila de Salou
· Cor Gospel
· Coro Vasco Ama-lur
· El Ball de Nanos de Salou
· El Ball de Bastons de Salou
· El Ball d’Espases de Salou
· Escola d’Escacs Salou
· Escola Elisabeth
· Escola Europa
· Escola Salou
· Escola Santa Maria del Mar
· Escola Vora Mar
· Església de Santa Maria del Mar
· Espai d’Infància Estació del Carrilet
· Gegants de Salou 
· Grallers de Salou
· Grallers La Tarota
· Grup de Dones de Salou
· Grup de Puntaires de Salou
· Grup Esplai de Salou
· La Morena de Salou
· La Mulassa de Salou
· URE Costa Daurada
· Vermuts Miró



www.facebook.com/SalouCulturaiFesteswww.salou.cat


