Dijous, 25 d’abril
Teatre Auditori de Salou - TAS - 18.30 h
Concert a càrrec dels alumnes d’entre 4 i 7 anys
de l’Escola Municipal de Música de Salou interpretant la cantata “El nen enamorat de la lluna”
i l’actuació del Cor Infantil i Mitjà de l’Escola Municipal de Música de Salou.
Divendres, 26 d’abril
Biblioteca Municipal de Salou - 18.30 h
Vetllada Literario-Musical amb motiu dels
100 anys del naixement de Salvador Espriu,
a càrrec de l’Escola Municipal del Música de
Salou.
Dissabte, 27 d’abril
Biblioteca Municipal de Salou - 11.00 h
Festa del Contes i la Lectura 2013
Amb jocs, tallers i música per a petits i grans i
amb un espectacle de titelles. Enguany dedicada
als contes clàssics dels germans Grimm amb motiu del bicentenari de la seva edició.

Dimarts, 7 de maig
Biblioteca Municipal de Salou - 18.30 h
Trobades amb escriptors, tertúlia literària
sobre la novel·la “Misión olvido”, amb la
presència de l’escriptora, María Dueñas.
En col·laboració amb l’Antena del Coneixement
de la URV de Salou.
Sessió del Club de Lectura de Salou oberta a
tots els lectors i lectores interessats.
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SANT JORDI 2013 · SALOU

PROGRAMACIÓ
Dimarts, 16 d’Abril / Sala Costa Daurada
Centre Cívic - de l’Ajuntament de Salou
19.30 h
Recital poètic a càrrec d’Esteve Bosch de
Jaureguízar, “La Força d’un batec” poesia
homenatge a M. Cinta Barberà. A benefici de
l’Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí.
Dimecres, 17 d’abril
Biblioteca Municipal de Salou - 20.00 h
Presentació del llibre “Grietas en el corazón”
de Belkis Ferraz Aguilera, a càrrec de l’autora i
els directors de l’editorial Silva Editorial, Manuel
Rivera i Ana Santos.
Divendres, 19 d’abril
Biblioteca Municipal de Salou - 19.30 h
Presentació del llibre “Un relato para Óscar”
de Lamari Poval, a càrrec de l’autora. Amb lectura d’alguns fragments en directe.

Dilluns, 22 d’abril
Sala Xavier Turull de l’Escola Municipal de Música de Salou - 19.30 h
Monogràfic Britten a càrrec de l’aula de Flauta Travessera de l’Escola Municipal de Salou. Es
farà entrega dels premis als alumnes guanyadors del concurs del Departament de Piano.
Biblioteca Municipal de Salou - 19.30 h
Presentació de la novel·la històrica “Dies
irae”, a càrrec del seu autor Joel Santamaria.
Ambientada al municipi de Salou, té com a trama principal la conquesta de Mallorca pel Rei
Jaume I.
Dimarts, 23 d’abril
Plaça de Sant Jordi - A partir de les 09.00 h
Venda de llibres i roses.
Durant tot el dia, hi haurà un estand a càrrec
del Club Xic’s de Salou, on els nens i nenes es
familiaritzaran amb el Club.

Des de les 10.00 h
Espectacle de teatre musical per a públic infantil, “La divertida llegenda de Sant Jordi” a
càrrec d’Alehop Productions.
La llegenda de Sant Jordi amb cançons, balls,
jocs i la participació del públic assistent.
Taller de Roses i dracs a càrrec de Cristina
Martín, Sra. Piruleta. Confecció de roses a partir
de diverses tècniques i de petits dracs per a la
punta dels llapis (per a les escoles i centres educatius de Salou).
17.15 h
Concert “El Bosc Inventat”, a càrrec de Lali
Rondalla. Vine al concert més marxós i divertit,
que puguis imaginar!
18.30 h
Taller Xic’s de confecció de punts de llibre.
Vine i pinta el punt de llibre personalitzat del
Club Xic’s!

18.30 h
“L’increïble història de Sant Jordi”. Teatre per
a infants, a càrrec de l’Associació Salou Teatre
Grup Okupa.
19.30 h
Actuació dels elements festius tradicionals
del Municipi. A càrrec dels Gegants de Salou
i de l’Associació SAL-i-OU.
Dimecres, 24 d’abril
Sala Xavier Turull de l’Escola Municipal de Música de Salou - 19.00 h
Concert benèfic Pro-Càritas a càrrec de
l’orquestra de corda de l’Escola Municipal
de Música de Salou. L’entrada consistirà en
donar sucre, oli de gira-sol, i cacau en pols com
a recol·lecta per a l’entitat de Càritas de Salou.

