
Ja tenim aquí tes festes d'Agost, ¡ tornem a gaudir de l'enrorn amb
am¡cs, amigues ¡ f am¡[iars! Un cop més us conv¡dem a v¡ure aquests dies amb

diversió, civisme i respecte: fent poble ¡ engatanant finestres i batcons.

Per una banda, enguany trobareu algunes novetats de ca¡re fest¡u i

cultu¡'a[. També, atgunes sorpreses que amenitzaran tes vetltades i

que trobareu en aquest Programa-

Per altra banda, des de ta comiss¡ó ens agradaria agrair [a
col.taboracró de les entitats i associacions det pobte ja que és

gr¿cies a la coordinació amb aquestes, amb mott esforc.
¡[[usió que es pugu¡ preparar tot un segu¡t d'acles per a grans

i pet¡ts que de ben segur us agradaran.

Us convidem a viure ¡ntensament aquests dies d'ategria
cot tectiva amb propostes de gran quatitat cultura[ 0n

aquest vator indispensable, a més de les tradicions
s'apoderaran dels carrers i tes places del nostre

pobte. I tots, grans, petits ¡ petites, ens podrem
deixar encomanar aquest amb¡ent festív0t.

FESTES
D'AGflST

La unitat de lots ¡ totes, ta feina conjunta. ta
partic¡pac¡ó ciutadana, [a cura det

municipi, [a emprenedor¡a, [a sot¡daritat
¡ sobfetot eI respecte sense cap tipus
de discriminació són et mittor

exemple det que és i ha de ser et
nostre poble i tes festes dAgost.

Així doncs. només ens cal dir:

Visca Satomó i visca
tes festes d'Agost!

AJUFtoment de Solomo
¡ Com¡ssio de festes

#
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A les 20:30h al comp de futbol,
XX BICITRACK SALOMÓ. Hi haurá entrepans calents!
0rganitzo: Solomó Jovermm
A Les l8:00h o La p¡sto,

JOCS TRADICIONALS.
0 rgo n it zo: Societ ot C u ltu ro I Sa Lom o n e n c o

A Les l9:30h o Col Codernol,
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE PINTURA
lnauguració de l'exposició "Trenkadís" de Jordi R. Morera.
Una mostra que gira entorn eI ttibre com a objecte i [a
lectura com a passió, a través de [a reinterpretació de
quadres que es poden contemptar en museus d'arreu
deI món.

Al vespre, a lo pisto,
SOPARA LA FRESCA.

A les 23:00h o La pista,

CANTADES D'HAVANERES amb el srup Montjuic.

rffi
A les 22:30h o la plogo de CaL CodernoL,

EL PUNT DE LECTURA SURT A LA FRESGA a Ia
ptaQa de Cat Cadernal amb Entrettagats, [a Companyia
d'Arts Escéniques que presenta "Entre[[engots". Un

espectacle que mostra diferents históries amb els
nexes comuns de l'atracció, l'erotisme i les retacions
humanes des d'un vessant humorístic i...t)t)

A les l8:30h ol Comp de Futbol,
T0RNEIG DE FUTB0L 7 INFANTIL entre Satomó,
Montferri i Bráfim. Amb categories petites ijoves.

Tffi
A les 19:00h o Io pisto,

SARDANES amb [a cobla Reus Jove.

La cobta Reus Jove va presentar-se e[ 22 de novembre de
1997, f ruit de la iniciativa d'un grup de joves, amb ['interés
de fer música de cobta i oferir un bon trebalt en les seves
actuacions, mittorant a [a vegada et seu nivetl musicat.
Han realitzat actuacions arreu dels Paisos Catatans, a

diverses ciutats de ['Estat espanyo[, Angtaterra, Bél.gica,
Estónia, Franga, Hotanda, Luxemburg, Po[ónia i Suécia.
Sardana de lluiment i punts ltiures amb Nova Tarragona
Dansa i Jove Tarragona Dansa

'Els tlguets deL sopor deL po omb tomiquet es
podton comprsr f¡ns ol düous 22 o un prcu de l0€ o:
Col Dov¡d, Col Perc, Co Lo !úl¡o ¡ o lAjuntoment.

En cos de compror-los el mote¡x d¡o oI comp de
futbol, el cost seró de 13€.

DIAOA DE SAIITA HARIA,
PATRO]IA OE tA PARROOUIA,

A les B:00h o lo ploga de I'esglésio,
SORTIDA AMB BICICLETA PELS VOTTANTS
DEL POBLE.
0rganitzo: Club Ciclisto Solomó

A les 18:30h a I'església,
MISSA SOLEMNE.

Sortint de missa, a Ia plaQa de I'esglésio,
VETLLADA amb l'actuació de tots els nens, nenes
i atrevits det pobte.

Tot seguit, al comp de futbol,
CINEMA A l-A FRESGA amb ta pel.lícuta "Ocean's 8"

Durant tota La vetLlado,

torna ta FESTA DELS MONTADITOS.

TESTA llE SAI{T RflC,
YflI l¡E POBLE.

A les 18:30h o lo plogo de Sant Roc,

EUGARISTIA presidida per [a imatge de Sant Roc.

A continuoció,
PROCESSÓ pe[s carrers deI pobte.

Tot seguit ol comp de futbol,
JUGUEM A BITLLES CATALANES.
0 rga n itza : Soc i etat c u It u ra I Salo m o n e nco

Mentrestant,
SANGRIA PER A GRANS I PETITS.
0rgonitzo: Moto Club Solomó

De l7:00h o l8:00h o L'Ajuntament,
ltiurament de támines det Xlll C0NCURS DE
DIBUIX I PINTURA. (Temática: Satomó i ['amor)

A portir de les l7:00h o Lo ploqo de I'esglésio,
II MERCAT DE 2" MA.

Duront tota la tordo,
REFRESCATAMB LA CERVESA'LAVERMELIS'
DE SALOMÓ Lo m¡$¿de f6tg mM un wm try¡:ns*e)

A les l8:30h oL comp de futbol,
PARTI DE FUIB0L SAI0MO-ATLEflC ULABELI-A

Ittm
A les l2:00h o lo Piscino,
INFLABLES AQUATICS.
0 t g o nitza: C o so I So lo mo n e n c

A les 18:00h a la plaga de I'esglésio,
I COMPETIGIO DE PLOGGING (Rutes o peu pels
voltants deL poble per recoll¡r brosso ocumulodo ol
nostre terme municipal). L'equip guanyador rebrá
com a premi e[ got reutilitzabte de les festes.

17:30h o lo ploqo de l'esglésio,
GIMCANA PER GRANS I PETITS. lnscripcions a

['Ajuntament, apuntar-se per pare[[es. Preu 2€lp
CaI portar banyador.

rffi
A les 17:00h oL Camp de Futbol,
lll SALOMO FLIPA EN COLORS, festa hoti,
inftables, festa de l'espuma, guerra d'aigua i servei
de bar. Preu entrada rec¡nte: 2€ Preu entrada
recinte + sobres Ho[i: ó€

rffi
A les 22:00h o la plaga de I'església,
Xl CAMINADA N0CTURNA pets vottants de
Satomó. (És imprescindible portor coL¡ot odequat ¡

frontol o llontern0 pet Io caminada).

A continuoció a lo terrassa del Bar Eclipsi,
FESTA D'ESTIU.

ffi
A |es 10:00h ol Bor Lo Pisto,
XII SARDINADA POPULAR
0rgonitzo: Bor Lo Pisto

A les l8:30h a lo plago de I'església,
XXXIV CURSA P0PULAR. lnscripcions a partir de

tes 18:00h. Lliurament de premis en acabar.

A Les 2l:30h ol comp de futbol,
SOPAR PICNIC.

Tot seguit,
MARXA AMB THE-COVERS BAND.

A continuoció,
Dtsc0MoBtL.

De 18:00h a 19:00h o lAjuntoment,
RECOLLIDA DE LAMINES del Xlll concurs de

dibuix i pintura.

De l9:00h a 20:00h al camp de futbol,
XXI C0NCURS DE TRUITES. Ltiurament de premis
durant [a mitja part det batt de nit.

A Les 22:00h ol csmp de futbol,
S0PAR P0PULAR, pa amb tomáquet i pernit.
Col lobora: Cooperot¡vo Agrícolo de SaLomó

A I'horo
PREGÓ

deL cofé,

DE FESTA MAJOR a cárrec de Pere Tort.

Tot seguit,
BALL AMB L'ORqUESTRA GIRASOL.

A Les 11:00h o L'esgLésio,

CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA.

A Les l2:30h a la p¡sc¡no,

MASTERCLASS D'AQUAGYM.
C o I' Ia bo ra C a so I So Lom one n c

A les 13:00h o lo terrassa del Bor Eclipsi,
MUSCLADA,
0 rg a nitz o : Casal Salo mo n e n c

A les 20:00h al camp de futbol,
BINGO A LA FRESCA. Hi haurá entrepans a [a barra.

A continuoc¡ó,
FI DE FESTA I TRONADA SALOMONENCA.
CoHoboro: Societat de Cagadors de Solomó.

En finolitzsr
I BUIDADA DE BARRIL. Preus módics de cervesa per
acabar e[ barril obert de [a barra.

Tffi
Duront tot el d¡o,

DIA DEL G0S, avui no cal que posis excusa, fes et DR0P0!

A partir de les 18:00h a lo ploga de L'esglésio,

I FESTIVAL DE INZZ DE SALOMÓ amb concerts de
góspeI a cárrec de La Sedeta GospeI Singers i jam session.

A les 2l:30h Io plogo de I'església,
SOPAR POPULAR.

A les 23:00h Io ploga de I'esglésio,
JAM SESSION.

A les 8:00h ol camp de futbol,
I GIMCANA DE VEHICLES CLASSICS I ESPORTIUS.
0rgonitzo: Solomó closslcs
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Vi Atfa de Satomó

01.¡ d'Ol.iva Verge Extra

"E[ Vergerars"

Agrícota de Satomó, SCCL

Oficina: 977 6290 61

Cetler: 977 629132
Molí:977 ó2 90 83

www.coopsatomo.com
coopsatomo@cooPsatomo.com


