


S alomonencs, salomonenques, de nou ens 
retrobem per celebrar la Festa Major 

del nostre poble de qui en podem presumir 
orgullosos.

Com cada maig, volem que aquests, siguin uns 
dies per compartir en família i entre amics la 
nostra tradició i la nostra història.

Els dos últims anys a causa de la crisi sanitària 
viscuda i per tal de protegir-nos, la nostra Festa 
Major es veia modificada per complet, fins i tot 
arribant a realitzar-la de forma on-line, duent a 
terme els actes cadascú des de casa seva, com 
per exemple l’exposició d’obres d’art en primera 
persona que podeu trobar al nostre Instagram, 
la videotrucada popular, la visualització on-line 
del Ball del Sant Crist, el concert dels Patxanga 
Kings a través dels altaveus de l’església entre 
d’altres. Ho recordeu?

Doncs aquest any la Festa Major torna als carrers 
i des de la Comissió de Festes i en col·laboració 
amb l’ajuntament, veïns i entitats, hem elaborat 
aquest programa perquè en podeu gaudir com 
esperem fer-ho nosaltres.

Així doncs, veïns i veïnes de Salomó, ens dirigim 
a vosaltres per a convidar-vos a compartir 
aquests dies amb alegria, que gaudiu de tots els 
actes i donant exemple de convivència, respecte 
i civisme, compartim aquestes festes que amb 
tanta delicadesa i dedicació hem preparat.

La comissió de festes de Salomó.



| A les 00:00 h al Casal Salomonenc,  
Concert amb el grup TheCovers.

| Tot seguit,  
Dj Gaski fins a altes hores de la matinada.

Divendres
29 d'abril

Dissabte
30 d’abril

| A 2/4 de 12:00 h,  
Benedicció del pa.

| A continuació,  
Processó i Ofici solemne de la Santa 
Creu amb la Imatge del Sant Crist, 
patró de Salomó. Presidirà la missa el 
Mn. Joaquim Fortuny, Vicari General de 
l’Arquebisbat de Tarragona. Enguany, 
porten l'estàndard de la Santa Creu la  
junta del Ball del Sant Crist de Salomó.

| En sortir de missa,  
Ballada de sardanes amb Cobla 
Cossetània i vermut per a tothom.
*Per un correcte desenvolupament de l'extens programa organitzat al llarg del matí, 
la comissió de festes informa que els actes començaran puntuals a l'hora anunciada. 
D'altra banda es demana que l'assistència a la processó sigui en silenci i que es 
mantingui l'ordre de les files a les voreres.



| Des de les 17:00 h fins a les 20:00 h,  
Inflables Infantils a l’avinguda 
Catalunya a càrrec de Divertimarta. 

| A les 19:00 h a Cal Cadernal,  
Inauguració de les exposicions:  

Salomó, llegenda viva  
Sara Dalmau Sans

El Ball del Sant Crist 1972 – 2022 
50 anys de representacions a l’església.

| A les 22:00 h,  
Sopar pícnic al Casal Salomonenc.

| A continuació,  
Concert amb el Grup Loren.

| I després…  
Dj Kalcu fins a altes hores de  
la matinada.

Diumenge
1 de maig

| A 2/4 d'11:00 h,  
Celebració de l’Eucaristia.



Dilluns
2 de maig

| A les 19:00 h al Punt de Lectura Cal Cadernal, 
“Futbol a Salomó”.

| A les 11:00 h a la Plaça de l’Església,  
Visita guiada.

| A les 12:00 h,  
Representació del Ball del Sant Crist.

| A les 17:00 h al Casal Salomonenc,  
Sessió de cinema infantil amb 
pel·lícula “Encanto”.

| Tot seguit,  
Projecció de la pel·lícula “El Patrón”.

| A les 19:00 h al Casal Salomonenc,  
L’obra de teatre “Reservoir Dogs” 
amb The Txopielerins. 

Dissabte
7 de maig

*Les entrades seran a taquilla inversa.  
*No recomanada per menors de 16 anys.



| A les 12:00 h a l'Església,  
Representació del Ball del Sant Crist.

Diumenges
1, 8, 15 i 22 de maig

Diumenge
5 de juny

| Al Circuit MX Salomó Dani Dalmau,  
Campionat de Catalunya de Motocròs 
de nens amb les categories MX50, MX65, 
MX85cadet, MX85juvenil.

Diumenge
12 de juny

| Al Circuit MX Salomó Dani Dalmau,  
Campionat de Catalunya de Motocròs 
de grans amb les categories MX1,  
MX125 2T, MX2, MX3, MX4, MX5,  
MXelit, MXsots18.
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