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Cercavila, exposicions i curses a
Salou per celebrar el 30 d'octubre
Sílvia Rovira, presidenta de l'Associació Grup de Dones de Salou, donarà el tren de
sortida a la festivitat

Salou, en una imatge aèria. | Aj. de Salou

S'aproxima la festa del 30 d'Octubre a Salou, que commemora la segregació del municipi. El
pregó serà dijous 28 d'octubre a les vuit del vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament i anirà a càrrec
de Sílvia Rovira Canellas, presidenta de l'Associació Grup de Dones de Salou.
Durant aquest cap de semana s'han organitzat un conjunt d'actes previs que van des de
l'exposició fotogràfica El litoral de Salou, a càrrec de l'alcalde Pere Granados, fins la 13a excursió de
Festa Major, planificada pel Club Excursionista Salouenc i de la regidoria de Foment de
l'Esport de l'Ajuntament de Salou. També es celebrarà la ja tradicional Caminada Popular i la
presentació del llibre poermari Poemas de una vida. Infierno y gloria, de l'autor Ricardo
Salafranca Moneo, a càrrec de José Manuel López Gómez, director de la Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes, a la Torre Vella de Salou.
Per celebrar el Dia Gran de la Festa, el proper dissabte 30 d'octubre es durà a terme la plantada
simbòlica de l'arbre al Passeig 30 d'Octubre, a la zona d'Emprius, en commemoració del 32è
aniversari de la segregació de Salou, a les 10 del matí. Posteriorment, tindrà lloc l'ofrena floral a
l'església de Santa Maria del Mar, a càrrec de l'Associació d'Amics 30 d'Octubre. A la tarda es
podrà gaudir de la cercavila d'elements populars del seguici de Salou, la qual culminarà amb
l'esclat de focs. El dia es tancarà amb el sopar del 30 d'Octubre organitzat per l'Associació d'Amics
30 d'Octubre.
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Pel cap de semana que ve s'han programat altres activitats relacionades amb la Castanyada i
Halloween, així com la celebració del 29è aniversari de la biblioteca municipal. L'escola de
Municipal de Música de Salou també ha preparat dues audicions amb aforament limitat.
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