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TOT I LA
DISTÀNCIA,
SOM APROP
NOVES FORMES
DE LA FESTA
MAJOR
Consulta els actes i tota la informació permanentment
actualitzada a les nostres xarxes socials:

Regidoria de Serveis Culturals

Club Xic’s

cultura@salou.cat

clubxics@salou.cat

Facebook: @SalouCulturaiFestes

Facebook: @salou.xics

Instagram: @SalouCultura

Instagram i Twitter: @xicssalou

Biblioteca de Salou

Regidoria de Joventut

biblioteca@salou.cat

joventut@salou.cat

Facebook: @bibliotecadesalou

Facebook: @JoventutSalou1

https://www.iInstagram
nstagram.com/bibliosalou/ i Twitter:
https://twitter.com/bibliosalou
@bibliosalou

Instagram i Twitter: @joventutsalou

TOT I LA DISTÀNCIA, SOM A PROP

Activitat virtual en línia, organitzada per la Biblioteca Municipal.
De l’1 al 4 de febrer.
Cada dia et convidem a localitzar, identiﬁcar i desemmascarar els elements festius
que s’han barrejat amb les confeticones del Cós Blanc. Són falsiﬁcadors en sèrie
que s’han disfressat de confeticones per gaudir de la gran nit de Festa Major.
Utilitza les teves dots d’expert per començar descobrint les falses confeticones
i acabar descobrint també els llibres disfressats.

DILLUNS, 1 DE FEBRER
Exposició d'elements festius
al passadís del TAS
Els elements festius de Salou estaran exposats
a les vidrieres del Teatre Auditori de Salou i es
podran veure des de l'exterior del recinte.
De l'1 al 14 de febrer.

LA MORENA

Jove!, Aquesta Festa Major et proposem una
GIMCANA de l'1 al 7 de febrer

Si ets capaç de superar 5 de les 7 proves, entraràs al sorteig
d'un altaveu intel·ligent. Segueix les instruccions que trobaràs
a l'Instagram de @joventutsalou
T'hi hauràs d'inscriure i etiquetar-nos amb #CosBlancJove

Cada dia de la setmana el Club Xic'S, mitjançant
les xarxes socials, proposarà uns TALLERS XIC'S
especialS de Festa Major. Prepareu-vos!
Encara que enguany sigui diferent volem compartir amb vosaltres
uns tallers ben especials!
Estigueu atents i envieu-nos el resultat de les vostres creacions!

TORNAREM A GAUDIR de LA FESTA MAJOR DE SALOU, ARA, VISQUEM-LA DIFERENT

DIMARTS, 2 DE FEBRER
ACOSTA'T I DESCOBREIX LA CULTURA POPULAR DE LA NOSTRA CIUTAT
Durant aquesta Festa Major, ben diferent de les cercaviles, correfocs i ballades que
sempre vivim a Salou, us volem acostar a les tradicions de la nostra ciutat, a través de
les nostres xarxes socials. Entra-hi i apropa't a la nostra cultura tradicional i popular.
Visualitza el vídeo a partir del dia 2 de febrer,
clicant AQUÍ o a través de les nostres xarxes socials.

https://youtu.be/ptEKVPSrrvc

LA MULASSA

EL
BALL DE
BASTONS
CALENDARI DE CULTURA popular

Descarregate’l des d’aquí

També us podreu descarregar el calendari, amb els balls i elements festius
de Salou. Imprimeix-lo, pinta'l i descobreix mes a mes, els gegants, nanos, balls,
la Mulassa i els elements de foc de Salou.
Ensenyeu-nos la vostra obra amb l'etiqueta #asaloufemfestaambsalut

DIMECRES,
3 DE FEBRER

EXPOSICIÓ
D'ARTISTES
LOCALS DE SALOU

LA TORRE VELLA

A la Torre Vella, de 18 a 20 h i de dilluns a dissabte, excepte festius. L'exposició
romandrà oberta ﬁns al 31 de març. Entrada gratuïta. Aforament limitat a 6 persones.
Podreu descarregar-vos el catàleg clicant

AQUÍ.
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DIJOUS, 4 DE FEBRER

FESTA DE LES COLLES

Sempre que es parla de la Festa Major d'Hivern de Salou, ens ve al cap el Cós Blanc, però
també recordem els balls, orquestres i concerts que tenen lloc dins el tradicional envelat.
Per això, avui, que hauria tingut lloc la celebració de la FESTA DE LES COLLES, a
l'envelat, us volem fer arribar un vídeo. Un petit recull de què ha sigut l'envelat els
últims anys i un petit tribut a aquestes colles que ho fan possible, gràcies a la suma
dels seus esforços, imaginació i entusiasme.
Visualitza el vídeo a partir del dia 4 de febrer,
clicant aquí o a través de les nostres xarxes socials.

https://youtu.be/Q8N-_Z0UxvI
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DIVENDRES, 5 DE FEBRER

CÓS BLANC XIC'S
Enguany sabeu que tot és diferent!
No patiu, que hi tornarem!
Feu un vídeo explicant-nos
què us agrada més del
Cós Blanc Xic'S.

Quin és el
vostre record
més divertit?
Etiqueta'ns a l'Instagram
#CosBlancXics2021
Entre tos els que ens
etiqueteu sortejarem
un altaveu intel·ligent.

Visualitza el vídeo a
partir del dia 5 de febrer,
clicant aquí o a través de
les nostres xarxes socials.
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DISSABTE, 6 DE FEBRER

CÓS BLANC
IN LIVE
· 20 h ·

Viu la
passió PEL
Cós Blanc
DES DE casa

EN DI
RECT
E!

Youtube
Una sessió molt especial i exclusiva a càrrec de DJ Moncho feta amb temes
musicals i remescles dels últims anys, amb la què no podreu parar de ballar.
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DIumengE, 7 DE FEBRER

EL FOC
DE LA FESTA MAJOR
I també, un altre protagonista indispensable a la nostra
Festa Major. Entra a les nostres xarxes on publicarem
el vídeo del tradicional Correfoc, amb la participació
de les nostres colles i bèsties de foc, acabant amb
el tro ﬁnal del castell de focs d'artiﬁci.
Estem segurs que entre tots tornarem a fer que
aquesta, la nostra Festa Major, sigui més gran,
més nostra i més sonada que mai.

Desitgem que ben aviat puguem
tornar a gaudir del so dels timbals
i l'olor de pólvora!
Visualitza el vídeo a partir del dia 7 de febrer,
clicant aquí o a través de les nostres xarxes socials.

https://youtu.be/aeovi8I5DwQ
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GRÀCIES
PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ

