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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALOU 
PROGRAMA DE NADAL 2021  

Del 20 de desembre al 5 de gener  
L’amic invisible: préstec a cegues… desembolica la teva sorpresa!  
Propostes de lectures embolicades d’entre les novetats literàries d’aquest 2021 que la 
Biblioteca us convida a prendre en préstec durant aquestes festes amb sorpresa a l’interior.  
Per a adults i infants amb lectures en català i castellà. 

Del 13 al 16 de desembre a les 17.30h 
V Marató de contes solidaris. La Marató a la Biblioteca a càrrec d’Icària Cooperativa 
Contes, lectures i tallers amb venda de llibres i sorteig entre els assistents per col·laborar 
amb La Marató de TV3, que enguany està dedicada a la salut mental.  
A la tercera sessió es treballa l’acceptació, superació i autoestima. 
A la quarta sessió es treballa superació de les dificultats i l’autoestima.  
 

Dissabte, 18 a les 12h  
Xerrada divulgativa sobre la salut mental a càrrec de professionals especialistes que 
col·laboren amb la Marató 2021.  
Les sessions són telemàtiques, online, a través de la plataforma Teams, i s’hi podrà accedir 
des dels ordinadors de la Biblioteca.  
La venda de llibres per recaptar fons per a la Marató es mantindrà fins al 5 de gener.  

Dimecres, 22 de desembre a les 17.30h  
El calendari d’advent: lectures de vacances  
Taller per confeccionar un calendari amb propostes de lectura per a cada dia de les 
vacances amb xocolatines per aconseguir a la Biblioteca durant aquests dies.  

Dijous, 23 de desembre a les 17.30h  
Escudella de contes al voltant del Tió i cagatió per als nous usuaris infantils 2021 a 
càrrec de la companyia Sensedrama Teatre   
Contacontes i cagatió de benvinguda per als nous usuaris més petits, fins a 5 anys, que 
enguany s’han fet el carnet de la Biblioteca.  
Activitat restringida als infants prèviament avisats. 

Del 3 al 4 de gener  
Gimcana dels Reis Mags. Troba el Rei perdut  
Baltasar està preocupat perquè Melcior i Gaspar no s’han presentat al punt de trobada. 
Segur que s’han distret remenant i comprant els llibres de regal. Ajuda’l a trobar-los als 
aparadors amb llibres de Salou. Com jugar-hi?  
Visita les xarxes virtuals de la Biblioteca:  
Facebook: www.facebook.com/bibliotecadesalou ;  
instagram: www.instagram.com/bibliosalou 
i twitter: @bibliosalou,  
per saber quin Rei Mag s’ha perdut i recollir una pista de l’últim lloc on se l’ha vist. Amb la 
pista ves a l’aparador, fes-li una foto i envia-la a la Biblioteca amb el teu nom i número de 
carnet: bilioteca@salou.cat. Si trobes els Reis Mags perduts rebràs de Baltasar una gratificació 
i podràs recomanar el llibre que vols que la Biblioteca inclogui en la seva carta de Reis. 
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