
 

 

SALUTACIÓ:  

Estimats i estimades veïns i veïnes de Salomó, 

Tot i fa uns dies des de la comissió de festes i de la mà de l’Ajuntament vam decretar la suspensió 

de les festes de maig hem decidit detractar-nos de les nostres paraules. Hem decidit detractar-

nos fins a un cert punt però. Volem continuar confeccionant les festes del nostre poble, i tot i 

les dificultats emetem aquest comunicat com a programa de la nostra festa major de maig. 

Aquest programa de festes però, dista molt dels que estem acostumats i acostumades a llegir 

en dates similars en les que ens trobem. La impossibilitat de dur a terme qualsevol tipus 

d’activitat al carrer, mentre així ho dictaminin les autoritats sanitàries, ha de ser sempre 

respectada. Ha de ser així perquè està a les mans de tots i totes fer front a l’actual situació 

mundial. És per aquest motiu que totes les activitats proposades en aquest programa es podran 

realitzar des de casa i sense contacte físic amb ningú. 

La gran majoria de les activitats precisen d’eines telemàtiques per ser realitzades. Les xarxes 

socials són claus pel seu desenvolupament. Us animem al fet que ens seguiu als nostres comptes 

oficials de Facebook i Instagram per estar sempre al dia de les activitats realitzades. Aquestes 

xarxes també són utilitzades per realitzar els reptes. De totes maneres, si algú no disposa 

d’aquestes eines i vol participar en qualsevol dels reptes ens pot fer arribar la seva participació 

a través d’eines de missatgeria personals. 

Esperem que les activitats proposades siguin del vostre gust i tot i la situació puguem passar un 

bon cap de setmana. Animem també a aquelles persones qui no resideixen habitualment a 

Salomó i que per tant no poden venir participin també activament a les activitats des de les seves 

corresponents cases. Tots i totes som Salomó, independentment de qui siguem, com siguem o 

d’on vinguem. 

No podríem acabar sense agrair a tot el personal sanitari per la seva incansable tasca. Són els 

reals herois i heroïnes en aquesta situació. Voldríem acabar però, des de la nostra humil posició, 

exigint deixar de banda desavinences ideològiques per lluitar de manera conjunta cap a la 

solució del problema. Només d’aquesta manera i sense tindre l’objectiu d’adjudicar-se mèrits es 

podrà solucionar el problema. 

Esperem que tingueu una bona festa major! De ben segur que ens podrem tornar a abraçar 

aviat. Salut. 

Cuideu-vos, cuidem-nos. 

La comissió de festes. 

Salomó, 29 d’abril de 2020 

 

  



 

 

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR: 

DIVENDRES 1 DE MAIG 

A les 11:00 al balcó/finestra de casa: Penjada del domàs. Engalanem el poble! 

A les 12:00 a partir de l’aplicatiu meet.jit.si amb el codi: FestaMajorSalomo Juguem al Kahoot. 

Estigues pendent a la videotrucada i introdueix el PIN indicat a la pàgina web kahoot.it per jugar. 

Kahoot és un joc de preguntes i respostes on posarem a prova els vostres coneixements sobre 

el nostre poble. Afanyeu-vos que el temps de resposta és important! 

A les 17:00 a través del canal d’Instagram inauguració del joc endevina la cançó. Disponible 

durant tota la festa major. 

A les 19:30 Sessió del ConfinAltaveu. Aquest cop de 30 minuts. Recorda que cada dia pots 

escollir les cançons que sonaran. Si vols que cada dia t’enviem l’enllaç per votar, envia’ns un 

correu electrònic a salomofestes@gmail.com 

A les 20:00, als balcons: Aplaudiment en suport al personal sanitari. 

A les 22:30 Videotrucada popular a través de l’aplicatiu meet.jit.si amb el codi: 

FestaMajorSalomo 

DISSABTE 2 DE MAIG 

A les 12:00 al vestidor de casa, Engalana’t Salomó. Posa’t bonic/a i penja un foto a les xarxes 

vestit per l’ocasió! Utilitza el coixinet #FMSalomo 

Mentrestant a través del canal d’Instagram: #PaBeneitChallenge. 

A les 13:00 a través dels altaveus de la comissió: Sardanes. 

Mentrestant, als balcons, Vermut confinat. 

A les 18:00 a través del canal d’Instagram: Inauguració de l’exposició de recreació d’obres 

artístiques Salomó 2020. 

A les 19:45 Nova sessió del ConfinAltaveu. 

A les 20:00, als balcons: Aplaudiment en suport al personal sanitari. 

A les 22:00 Concert a càrrec de Patxanga Kings a través dels altaveus particulars. Brindem per la 

festa major! 

DIUMENGE 3 DE MAIG 

A les 10:30 davant del telèfon: Juguem al joc del telèfon a la vida real! Si vols participar envia’ns 

un correu electrònic a salomofestes@gmail.com amb el teu telèfon i t’explicarem com 

participar. Límit d’inscripcions el divendres 1 a les 22:00. 

A les 12:00 Ball del Sant crist: Visualització on-line de la representació de l’any 1992. Gravació 

realitzada per TV3 per al programa Víbria. Des de les xarxes socials del Ball del Sant Crist es 

facilitarà l’enllaç. 

A les 17:00 Data límit per realitzar l’activitat Tria, remena, rebusca i... troba: Mira entre les teves 

fotografies i comparteix amb nosaltres aquella foto teva i d'aquell cotxe que...   Explica'ns una 

https://meet.jit.si/
mailto:salomofestes@gmail.com
https://meet.jit.si/
mailto:salomofestes@gmail.com


 

 

mica la història de la fotografia (el primer cotxe, aquell viatge que...). Cerquem la millor història, 

el cotxe més antic, la foto més original, etc. Per als més joves (edat o esperit) on els records són 

encara recents, que us sembla muntar un Scalextric? Aquí el que cercarem serà el circuit més 

original i el cotxe més antic. Repartirem algun premi entre les que més ens agradin! Penja les 

fotografies a Instagram amb el coixinet #SalomóClàssics o al Facebook etiquetant el nostre 

usuari “Salomó Clàssics”. Organitza: Salomó Clàssics. 

A les 17:30 A través del canal d’Instagram Concert confinat amb música en directe a càrrec de 

músics i músiques locals. Si tu també vols tocar, fes-ho saber a qualsevol dels membres de la 

comissió de festes. 

A les 19:30 Nova sessió del ConfinAltaveu. Aquest cop de 30 minuts. 

A les 20:00, als balcons: Aplaudiment en suport al personal sanitari. 

A les 22:30, en sonar la segona campana: Tronada Salomonenca i fi de festa. Llença algun petard 

que tinguis per casa o pica amb algunes olles per celebrar el fi de festa i que tot i les 

circumstàncies hem celebrat una nova festa major. 

DIUMENGE 10 DE MAIG 

A les 12:00 Ball del Sant crist: Visualització on-line de reportatges històrics emesos per TVE els 

anys 1979, 1991, 2001. Des de les xarxes socials del Ball del Sant Crist es facilitarà l’enllaç. 

DIUMENGE 17 DE MAIG 

A les 12:00 Ball del Sant crist: Visualització on-line de la representació del Ball del Sant Crist a la 

basílica de Montserrat l’any 2016. Des de les xarxes socials del Ball del Sant Crist es facilitarà 

l’enllaç. 

DIUMENGE 24 DE MAIG 

A les 12:00 Ball del Sant crist: Visualització on-line del reportatge amb motiu del Centenari 

(1901-2001) del tren especial Barcelona-Salomó organitzat per assistir a la representació del 

Ball. Realitzat per TV3 per al programa Tarasca de l’any 2001. Des de les xarxes socials del Ball 

del Sant Crist es facilitarà l’enllaç. 

 

NOTA IMPORTANT: 

Aquest programa està subjecte a variacions de tota mena. Tant es poden afegir actes com se’n 

poden treure. Qualsevol modificació serà degudament notificada. 

 


