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I aquesta imparable evolució de la nostra 
història festiva no hauria estat possible si 
darrera no hi hagués una societat en marxa, 
on col·lectius, entitats i colles tenen la vo-
luntat i la il·lusió de col·laborar i implicar-se 
en la celebració de la festa més especial i 
característica de Salou.
 
Per tant, és una satisfacció comprovar com 
el teixit associatiu salouenc participa, impul-
sa i enriqueix el nostre patrimoni cultural, 
social i festiu. I per aquest motiu, una vega-
da més, vull agrair i felicitar a entitats i per-
sones per aquesta predisposició a fer més 
gran i sonada la Festa Major; que és el que 
és gràcies a l’esforç de la gent i a la seva 
participació activa, que tenen el gran valor 
de construir un Salou dinàmic, vital i de gran 
tradició cultural i festiva.

Davant d’aquesta que és la vostra festa em 
complau de nou convidar-vos i animar-vos a 
sortir al carrer, per conviure i compartir 
l’alegria amb els familiars, els amics, els 
veïns i els coneguts.

Bona Festa Major 2018

Com la mateixa societat salouenca, sempre 
dinàmica i vital, la nostra Festa Major d’hi-
vern ha evolucionat al llarg del temps con-
vertint-se en un espai catalitzador i promo-
tor de participació ciutadana, i alhora plata-
forma perquè les nostres colles i entitats 
puguin desplegar tota la seva força i imagi-
nació. Mantenint l’essència i la tradició més 
pura, aquesta festa ha sabut crear la millor 
referència de la nostra identitat popular i 
festiva.

Si bé el Cós Blanc és l’acte per excel·lència 
de la festa que s’ha convertit en un macro-
espectacle interactiu de llum i de color, de 
música i de ball, entre rua de Carnaval i fes-
tival Dj; els nostres elements festius, tradi-
cionals i populars també han incrementat la 
seva presència i potència en actes de carrer. 

LA NOSTRA FESTA GRAN

Pere Granados Carrillo, Alcalde de Salou



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

Mesures de seguretat al correfoc:
Retireu els vehicles del recorregut. Es reco-
mana que, per on passa el correfoc, mantin-
gueu les portes dels balcons i finestres 
tancades, les persianes baixades 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 volen festa i molta gresca!
Visca la nostra Festa Major!
Elles identifiquen totes les nostres colles i són un homenatge a totes les persones 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 activa-
ment al correfoc hauran de dur roba vella de 
cotó (els compostos sintètics es cremen 
molt fàcilment), màniga llarga i mocadors 
per al cap i la cara. No es pot jugar amb les 
restes del material pirotècnic.

Llotges de l’envelat:
Abonament per a 6 localitats amb cadires i 
taula per a divendres, dissabte i diumenge: 
50€. Vàlid per a les actuacions de les orques-
tres durant el Ball. No als concerts. Venda a 
partir del 29 de gener, a la Regidoria de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salou de 
dilluns a divendres de 10 a 14h. Les activitats 
a l’envelat tindran un aforament limitat.

Normes de la Festa Major

Les nostres Confeticones!
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para hacer que nuestra Fiesta Mayor nos 
llene de actividades lúdicas, de alegría y 
diversión durante unos días, y que juntos lo 
podamos compartir; porque la fiesta es el 
reflejo de la vitalidad de nuestra sociedad y 
de nuestra identidad cultural, social y 
festiva, que se proyecta como nuestro mejor 
activo patrimonial.

Como veréis os presentamos tradiciones, 
música, baile, espectáculos, elementos 
populares; que forman el conjunto de 
propuestas para disfrutar y compartir, 
haciendo que la fiesta sea algo más porque 
nos llama, nos convoca y nos cohesiona a 
todos. 

Como siempre me complace invitar a todos 
los ciudadanos y ciudadanas de Salou y de 
poblaciones vecinas a disfrutar de la Fiesta 
Mayor de 2018; y os animo a todos a vivirla 
y a participar intensamente. 

Un año más nos encontramos inmersos en 
la Fiesta Mayor de Salou, y por eso me 
complace poderos presentar el programa 
de actos, de actividades y de espectáculos 
previstos para la celebración de esta fiesta, 
la más emblemática y popular de cuántas se 
organizan y celebran a nuestra villa.
 
Y si es la más remarcable de nuestra agen-
da festiva, es porque afortunadamente aglu-
tina diferentes voluntades y cuenta con una 
importante participación de entidades, collas 
y grupos, sin los cuales no sería posible la 
fiesta tal como lo entendemos y la vivimos. 

Por lo tanto, un programa que es el resulta-
do de una suma de esfuerzos, de imagina-
ción y de entusiasmo que presenta una 
variada oferta de propuestas y actos de todo 
tipo para pequeños, grandes y más grandes; 

BUENA FIESTA MAYOR!

Maria José Rodríguez Andrades
Regidora de Cultura y Fiestas

del Ayuntamiento de Salou



BASES DEL CONCURS
1. Tema: La Festa Major d’hivern de Salou 2018.

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 com a màxim 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/a. 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 Dept. de Cultura 
i Festes de l’Ajuntament - TAS. L’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres, de 10 a 14h. Les fotografies 
hauran d’anar acompanyades d’un suport digital o 
enviar-se a l’adreça electrònica de l’Antena del 
Coneixement del Campus Extens de la URV a Salou: 
antena.salou@urv.cat 

8. Inscripció
Gratuïta.

9. Terminis
Presentació: del 7 al 14 de febrer de 2018.

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 contactant 
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 
exposició per donar-les a conèixer. Totes les obres 
quedaran en poder de l’Ajuntament de Salou, que es 
reserva el dret de publicar-les lliurement, fent constar 
el nom de l’autor/a. L’Ajuntament posarà la màxima 
cura en la conservació de les obres, però no se’n farà 
responsable 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 2018
(10a. edició)
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ACTES
DE LA
FESTA
MAJOR
DE
SALOU



DIMECRES, 24 DE GENER
18.30h · A la Biblioteca Pública Municipal de Salou
El Club de Lectura de Salou 
presenta Emma

Tertúlia amb l'escriptora Maria Barbal a propòsit d'Emma amb el Club de Lectura de 
Salou. Col·labora la Institució de les Lletres Catalanes. Nova sessió de lectors i escrip-
tors en contacte per parlar de literatura.
Gratuït i obert a tots els lectors i lectores que hi estiguin interessades.

DIJOUS, 25 DE GENER 
A les 20h · Al Teatre Auditori de Salou (TAS)
Pregó de Festa Major
i presentació de les
pubilles i l’hereu de Salou 

A càrrec de Javi Sancho, reconegut actor còmic.
Entrada lliure. Les portes s’obriran a les 19.30 h 
i fins a esgotar l’aforament.

DEL 26 DE GENER AL 5 DE FEBRER
Concurs Dancing Xic’S!
Demostra’ns les teves habilitats ballant la cançó del Club Xic’S i guanya una entrada per a 
totes les obres infantils del TAS durant tot el 2018! Envia’ns al facebook un vídeo de mínim 
20 segons amb la teva coreografia sol o en grup. Podràs descarregar-te la cançó a l’apartat 
del Club Xic’S (infància) del web www.salou.cat

Seguidament,
davant del Teatre Auditori de Salou
Gran traca d’inici de Festa Major
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DIVENDRES, 26 DE GENER
A partir de les 17.30h · Al Passeig 30 d’octubre, cantonada amb C. Tarragona.
Inauguració de la Fira Xic’S
Amb xocolatada, animació infantil i totes les atraccions esperant-te perquè les gaudeixis! 
Existències limitades.

18h · A la Biblioteca Pública Municipal de Salou
Conte del Ball de Bastons amb motiu del 15è aniversari

22h · A L’Envelat 
Espectacle "Los monólogos de la Chocita"
a càrrec d’Ángel Martín, Joseba i Miguel Iribar 
No et perdis el nou i irreverent show dels humoristes Joseba, Miguel Iribar i el conegut actor 
i humorista Ángel Martín. Vine i prepara’t per passar 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
o el mateix dia a taquilla a partir de les 20h.
Aforament limitat.

00.30h · A l’Envelat
Salou Epic Festival
Amb els dj’s Ismael Cantos i Pau Brull. 
La festa de moda arriba a Salou amb 
una edició especial: animació, jocs, 
concursos, speaker i regals.

Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
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DISSABTE, 27 DE GENER
10h · Parc Botànic de Salou ( C. Ciutat de Reus, 60)
VII Olimpíada Escolar d’Escacs
Inscripcions: inscripcionesees@outlook.es o al telèfon 622 14 08 30, fins al 26 de gener.

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

Regala'm el teu xumet! Durant la cercavila, tots aquells nens que vulguin 
podran donar el seu xumet a la Morena de Salou.

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

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

17h · Plaça del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Salta Xic’S + tallers!
Vine a gaudir dels inflables més divertits i participa als tallers i activitats per conèixer la 
cultura popular de Salou! 
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De 17 a 20h · Al Passadís del Teatre Auditori de Salou
XI Mostra i tallers per a petits i grans.
Xarxa de Cultura Tradicional Catalana de Salou.
Amb la participació i actuacions dels grups festius del municipi.

Regala'm el teu xumet! 
Durant la mostra, tots aquells nens que 
vulguin podran donar el seu xumet a la 
Morena de Salou.

Fes els nostres tallers i podràs gaudir d’una xocolata calenta! 

18h · Pavelló Municipal d’Esports Salou Centre
Inici XXI Torneig 24 hores futbol sala

23h · Envelat
Mago de Oz en concert
El conegut grup de folk metal actuarà a Salou amb motiu de la Festa Major 
amb una posada en escena com sempre impressionant.
Actuarà també com
a teloner el grup
DÉBLER.
Entrada gratuïta.
Aforament limitat. 

11
MOLTA FESTA MOLTA GRESCA



DIUMENGE, 28 DE GENER 
De 9 a 14h · Pista del Parc, davant de l’Ajuntament (c. Pere Galés)
Torneig de petanca
Inscripcions el mateix dia al Parc. A càrrec del Club de Petanca de Salou.

10.30h · Pavelló d’Esports Salou Centre
XXIV Pedalada popular
Al finalitzar, inflables, botifarrada i refresc per 
a tots el participants al pàrquing del c. del Mar.
Inscripcions i recollida de dorsals el mateix dia a 
partir de les 9.30h. És obligatori portar casc.

11h · A la Plaça de la Pau
XXXII Trobada de gegants 
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.

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

12.30h · Plaça de la Pau
Ballada conjunta dels
gegants
Amb tots els gegants i grups participants 
a la XXXII Trobada de Gegants.

Seguidament, a la plaça de la Pau, 
continuarem ballant sardanes.
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18.15h · Al Pavelló Municipal d’Esports Salou Centre
Final del XXI torneig 24 hores futbol sala

20h · Teatre Auditori de Salou 
Monòleg i teatre a càrrec del grup Associació Teatre
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

“De profesión ama de casa”- Monòleg a càrrec de l’actriu Anna De Manuel

Seguidament, l’obra de teatre “Devuélvanme mi cuerpo”

Autor: 
Direcció:

Actors:

Román Sarmentero 
José María Azabal
Christian Mackh
Toni Fúnez
Gerome Jaffré
Pepe Fernández
Ana García
Andrea Aznar
Maria Garrido

FITXA ARTÍSTICA
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DILLUNS, 29 DE GENER
Del dilluns, 29 de gener al dijous, 1 de febrer · Biblioteca Pública Municipal de Salou
Cercavila de contes + jocs i taller de la Mulassa de Salou
Narració de contes infantils de cultura tradicional i popular per conèixer els elements festius 
imprescindibles de tota la Festa Major: dracs, gegants, capgrossos i mulasses.
Vine a buscar la teva Mulassa de Salou per incorporar-la a la col·lecció.
El darrer dia, Bèsties de Festa! A càrrec de l’autora de la col·lecció, Susana Peix.

17h · Envelat
Homenatge a la gent gran
Amb berenar i ball amb actuació musical a càrrec del conjunt Ruben’s. Aforament limitat. 
Recollida d’invitacions els dies 23 i 24 de gener de 10 a 13h al passadís del Teatre Auditori 
de Salou. Acte dirigit a la ciutadania jubilada i empadronada a Salou i membres de les 
associacions municipals de Gent Gran del Municipi. 
Gratuït. És necessari presentar la invitació el mateix dia.

17.30h · Espai d’Infància Estació del Carrilet
Taller de percussió 
Aprèn a portar el ritme tocant diferents instruments de percussió!

17.30h · Per diferents places del municipi i
finalització a la plaça del Carrilet 
Versots i actuació del Ball
de Pastorets de Salou
A càrrec de l’Associació Sal i Ou.

19h · Sala Mediterrània del TAS 
Tast de vins dolços i rancis.
Tarragona Clàssics
A càrrec de l’enòloga Pepa Menchón.
Inscripcions: al Departament de Cultura de l’Ajuntament, els dies 25 i 26 de gener, de 10 a 14h.
Places limitades. Organitza: Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV a Salou.
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DIMARTS, 30 DE GENER
17.30h · Espai d’Infància Estació del Carrilet 
Fashion xic’s
Vine a maquillar-te, a fer-te tatoos,
ungles i metxes i posa’t guapo/a per
a la nostra Festa Major.

18h · Per diferents places del municipi
Actuació del Ball de
Bastons de Salou
A càrrec de l’Associació Sal i Ou.

DIMECRES, 31 DE GENER
18h · Plaça del Carrilet
Balla els balls i xocolatada
A càrrec de l’Associació Sal i Ou.

19.30h · Sala Xavier Turull de l’Escola Municipal de Música
XIV Concert Laudístico
A càrrec de “Rondalla Jaume I”,
amb la col·laboració de l’Associació 
Cultural Aragonesa.
Entrada lliure. Aforament limitat.

·ANYS·

Ball de
Bastons
de Salou
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DIJOUS, 1 DE FEBRER
9.30h · Sala Europa del TAS
Campionat de
botifarra local 
Inscripcions el mateix dia a les 9h.

15h · Pavelló d’Esports Salou Centre
Gran ballada de sardanes
Amb els alumnes de les escoles de Salou.

17.30h · Pista poliesportiva de Xalets de Salou
Gimkana familiar 
Vine a gaudir d’una aventura en
família amb inflables i activitats infantils! 

19h · Torre Vella de Salou
Homenatge a la dona gran
Amb motiu de la commemoració de la 
festivitat de Santa Àgueda el Grup de dones 
de Salou farà un homenatge a la dona gran 
del municipi. Aquest any l’homenatge es 
farà a la Sra. Rosa Mariné i Ferré. Comptarà 
amb un pica-pica i amb l’actuació del Coro 
Vasco Ama-Lur de Salou.

19.30h · Envelat
Festa Under 16
La millor disco per als més joves.

De 20.30 a 22h 
Sala Costa Daurada del Centre Cívic
Que t’hi jugues!
Programa de ràdio en
directe amb Sique Rodríguez. 

23h · Envelat
Festa de les colles amb 
l’orquestra Nueva Alaska
Durant la mitja part tindrà lloc l’actuació 
del grup Atabaladors de Salou.

3h · Envelat
90’s Legend Night
Vine a gaudir, somriure i ballar amb les millors 
cançons que et tornaran a emocionar, amb els 
dj’s Luis Ortega i Dome.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
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DIVENDRES, 2 DE FEBRER
10.30h · Cap Salou (Plaça Cala Crancs)
Festa Family Xic’S
amb xocolatada!
Portem la diversió del Club Xic’S al Cap Salou!
Un matí de festa amb activitats infantils!

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

17.30h · Envelat
Gran festa del Cós Blanc 
Xic’S amb la Cremallera!
Torna la millor festa per a les famílies de Salou! 
Vine a ballar amb la millor animació infantil.
A les 18h viurem el compte enrere per iniciar 
l’espectacular pluja de confeti!

18h · Skate Park (Parc Manel Albinyana)
V Edició de la “skate parkty”
Mostra de cultura urbana de Salou amb 
grafit, skate, scooter, break dance i música.
American Hot Dog i refresc per a tots els 
participants (Existències limitades). 

18h · Per diferents places del municipi
Actuació del
Ball d’Espases de Salou
A càrrec de l’Associació Sal i Ou.

19h · Torre Vella de Salou
Inauguració de l’exposi-
ció d’artistes de Salou
Oberta fins al 17 de març de 2018.

20.30h · Teatre Auditori de Salou
Concert de corals de Salou
Amb l’actuació de la Coral Alborada,
Cor Jove Vila de Salou i Cor Ama-Lur.

23h · Envelat
Gran ball amb
l’orquestra Metropol

3h · Envelat Neon party
La festa temàtica més original. El fluor i el 
neón seran les senyes d’aquesta brillant farra. 
Amb els dj’s Moncho, Monty i Eduard-T.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.



Colla Gastronòmica

MOLTA FESTA

Colla Casc Antic

Colla XucurrateColla Bandarra Colla Molta Festa

La Pubilla

Colla La Gresca

Los Allegados

Colla AMPA Escola
Santa Maria del Mar

Colla Grup
d'Amics de la Festa

Colla
Escola Elisabeth

Colla
AMPA Escola Europa

Colla
AMPA Escola Vora Mar

L’Hereu



MOLTA GRESCA

Colla Picardies Colla Grup Esplai Salou Colla Festera

Colla Las Prisas

Colla Els Dimecres

Colla ConfettiColla JulivertColla
Connecta't Jove

Colla AMPA
Escola Salou

Colla Jove Masia Tous

Colla Caracol

Colla Grup No Tant Jove

Colla La Traca Colla Los Imposibles

Colla Grup Jove

Vosaltres i elles sou la salsa de la FESTA MAJOR!



Foto: Rafael López_Monné

Dissabte, 3 de febrer
El Cós Blanc en directe!
Aquest any es premiarà la carrossa

més televisiva de la rua.
Més informació al Facebook de TAC12



06.30h · Per diferents carrers de Salou
(Sortida des del carrer Advocat Gallego-Centre Cívic)

MATINADA JOVE amb XARANGA

11h · Recorregut pàgina 26
CERCAVILA DE LLUÏMENT DE CARROSSES

DIA XIC’S A LA FIRA
Al migdia del Cós Blanc que no s’aturi la festa! Acosta’t a la fira i gaudeix d’un viatge gratuït.

Pots passar a buscar el tiquet durant la setmana a l’Espai d’Infància.

14h · Envelat
VERMUT POPULAR

14h · Al costat de l’Envelat
ZONA JOVE · Sessió de DJ i el millor ambient 

17h · Envelat
CONCERT DE FESTA MAJOR

AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS 

18.30h · Advocat Gallego
SORTIDA DE LES CARRETEL·LES DE CÓS BLANC

19h · Consultar recorregut pàgina 26
DESFILADA I FESTA DEL CÓS BLANC

22.30h · Envelat
CONCERT a càrrec del grup NO WORDS

00h · Envelat
GRAN BALL AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS

06.30h · Per diferents carrers de Salou
(Sortida des del carrer Advocat Gallego-Centre Cívic)

MATINADA JOVE amb XARANGA

11h · Recorregut pàgina 26
CERCAVILA DE LLUÏMENT DE CARROSSES

DIA XIC’S A LA FIRA
Al migdia del Cós Blanc que no s’aturi la festa! Acosta’t a la fira i gaudeix d’un viatge gratuït.

Pots passar a buscar el tiquet durant la setmana a l’Espai d’Infància.

14h · Envelat
VERMUT POPULAR

14h · Al costat de l’Envelat
ZONA JOVE · Sessió de DJ i el millor ambient 

17h · Envelat
CONCERT DE FESTA MAJOR

AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS 

18.30h · Advocat Gallego
SORTIDA DE LES CARRETEL·LES DE CÓS BLANC

19h · Consultar recorregut pàgina 26
DESFILADA I FESTA DEL CÓS BLANC

22.30h · Envelat
CONCERT a càrrec del grup NO WORDS

00h · Envelat
GRAN BALL AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS



Tot el dia · Fira Xic’S - Passeig 30 d’Octu-
bre, cantonada amb C.Tarragona
Rebaixes Xic’S a la fira
Passa la tarda més divertida amb totes les 
atraccions a 1,5€.

9h · Pels diferents carrers de Salou
Matinades de grallers

De 10 a 14h · Passeig Jaume I
XI Trobada scooterista 
“Festa Major d’Hivern”

11.30h · Espigó del Moll 
Zona Diver-Xic’S
Un espai amb activitats per als infants on 
trobareu inflables, tallers i animació infantil.

12h · Club Nàutic de Salou
Jornades de portes obertes
Visites guiades per les sales del Club, 
sortides amb vaixell i activitats infantils.
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DIUMENGE, 4 DE FEBRER
12h · Església de Sta. Maria del Mar de Salou
Missa de Festa Major 

13.30h · Club Nàutic de Salou
Fideuada popular
Venda de tiquets a partir
de les 12h. Preu 1 €.

17h · Fira Xic’S - Passeig 30 d’Octubre, 
cantonada amb c.Tarragona
Cotó de sucre Xic’S
Vine a menjar cotó de sucre
mentre gaudeixes de la fira.
Existències limitades.

17h · Envelat
Concert de Festa Major 
amb l’orquestra Nova 
Blanes



18.30h · Sortida de la Via Roma 
Cercavila de diables
i elements de foc
Amb les colles:

· Diables Maleïts
· Bruixes “Latemó”
· La Morena de Salou
· Altres colles convidades

Recorregut:
Sortida de la Via Roma, c. Barcelona,
c. Francoli i arribada i ballada final a la
plaça de la Pau.

20h · C. Advocat Gallego (alçada del Teatre Auditori de Salou)
Espectacle pirotècnic

20.30h · Envelat
Ball de fi de festa 
amb l’orquestra 
Nova Blanes
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DILLUNS, 5 DE FEBRER
Durant tot el dia · Passeig 30 d’octubre, cantonada amb c. Tarragona
Rebaixes Xic’S a la fira!
Totes les atraccions a 1,5€ el viatge. Aprofita-ho que la fira marxa!

10.30h · Envelat
Zona Brico Xic’S
Els tallers més divertits per passar un matí creatiu! 

17h · Biblioteca Pública Municipal de Salou 
Game €xperience, la festa del 
videojoc i la realitat virtual
Perquè els jocs, a més de ser una activitat que fem per entretenir o 
divertir-nos, també fomenten la interacció social, transformarem per 
unes hores la Biblioteca en un lloc per a la convivència jove i en un 
espai per al joc, motivador i vibrant. A partir dels 12 anys.

17.30h · Teatre Auditori de Salou
Cinema infantil Xic’S
Vine al TAS a passar una tarda de cine en 3D!
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US DESITGEM
MOLT BONA

FESTA MAJOR



DISSABTE, 10 DE FEBRER
15h · Piscina Municipal
VI Torneig de natació
“LLança´t a nedar amb el Club Natació Salou” 
A càrrec del club natació Salou i l’Ajuntament de Salou.
Inscripcions el mateix dia a la Piscina Municipal.

DIUMENGE, 11 DE FEBRER
De 17 a 20h · Pavelló d’Esports Salou Centre
Carnaval Xic’S solidari contra el càncer infantil
Amb animació infantil, concurs de disfresses i molta diversió! Us hi esperem!
Entrada solidària 2€. Més informació a l’Espai d’Infància o trucant al 977 383 591.
Col·labora l’Associació Amadeu Peligrí.

DISSABTE, 17 DE FEBRER
21h · Teatre Auditori de Salou (TAS)
Espectacle solidari musical d’humor
“A reir que son dos días”
Amb l’Associació de l’Alzheimer de Salou AFAS. Donatiu: 7€ (anticipat 5 €)

ACTES POSTERIORS
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1. Cercavila d'Elements Populars
27 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
28 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
3 de febrer · 11h
Sortida del c. Advocat Gallego, c. Carrilet, c. Barcelona, Pg. Jaume I fins a l'Estació d'autobu-
sos i tornada pel Pg. Jaume I, c. Barcelona, Via Roma i arribada al c. Advocat Gallego.

4. Cós Blanc
3 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
4 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 > C. Advocat Gallego
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ITINERARIS DE LES RUES I CERCAVILES
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Hereu
Aleix Rubio Vera

LES PUBILLES, LES DAMES
I L’HEREU DE LA FESTA 
MAJOR DE SALOU 2018

Dama d'Honor Infantil
Anna Ribes Valdepeñas

Pubilla Infantil
Ivet González Vallés 

Dama d'Honor Infantil
Martina Espartero Ferrán



Dama d'Honor Juvenil
Oda Mackh Azabal

Pubilla Juvenil
Martina Collins Escortell

Dama d'Honor Juvenil
Anna Cantero Meneses

Dama d'Honor Major
Núria Pérez Carazo

Pubilla Major
Zaira González Carrera

Dama d'Honor Major
Yacine Cone



1. Amb l’ànim de  donar una major rellevància al Cós Blanc, fomentar la participació ordenada, el 
lluïment de les carretel·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, 3 de febrer de 2018.

2. Participaran totes aquelles carretel·les inscrites a la rua del Cós Blanc 2018.

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

4. El jurat estarà designat per la Regidoria 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 presentació 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 recorregut de la Rua i puntuarà els participants segons els criteris 
valoratius d’aquestes bases reguladores. L’organització determinarà un lloc durant el recorregut per 
valorar i puntuar el ball de lluïment (premi comparsa).

6. Premis:
A) 1r disfressa: 800 € i el trofeu Confeti d'Or
C) 1r carrossa: 800 € i el trofeu Confeti d'Or
E) 1r comparsa: 800 €  i el trofeu Confeti d'Or

 
B) 2n disfressa: 500 €
D) 2n carrossa: 500 €
F) 2n comparsa: 500 €

7. La Regidoria de Cultura i Festes estarà en disposició per decidir en aquells aspectes que no estiguin 
recollits en les presents bases. 
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BASES CONCURS CÓS BLANC 2018



1. Colla Gastronòmica
2. Colla AMPA Escola Europa
3. Colla AMPA Escola Sta. Ma. del Mar
4. Masia Tous
5. Colla Bandarra
6.  Grup Esplai Salou
7. Colla  Els Dimecres
8. Colla Grup d’Amics de la Festa
9. Colla Caracol 
10. Colla La Gresca
11. Colla AMPA Escola Salou
12. Colla Escola Elisabeth
13. Colla Picardies
14. Colla Connecta’t Jove
15. Pubilles
16. Colla AMPA Escola Vora Mar
17. Colla Julivert
18. Colla Molta Festa
19. Colla Las Prisas
20. Colla Los Allegados
21. Colla Los Impossibles
22. Colla Casc Antic
23. Colla La Traca
24. Colla Xucurrate
25. Colla Confetti
26. Colla Festera
27. Grup No Tant Jove
28. Grup Jove

ORDRE CARRETEL·LES COL·LABOREN A 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 de Bàsquet Salou
Club Dòmino Salou
Club Natació Salou
Club Nàutic de Salou
Club Petanca Salou
Cor Jove Vila de Salou
Coral Alborada
Coro Vasco Ama-Lur
El Ball de Nanos de Salou
El Ball de Bastons de Salou
El Ball d’Espases de Salou
El Ball de Pastorets de Salou
Escola d’Escacs Salou
Escola Municipal de Música de 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
Sal i ou de Salou
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