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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALOU 
OCTUBRE – MES DE LA BIBLIOTECA  amb el 25è aniversa ri! 
 
Dissabte, 21 d’octubre  a les 12h  
L’Hora del Conte en anglès   
Gina ginger's birthday party  en col·laboració amb Kids & Us  
La Gina vol celebrar una festa d'aniversari, però cap dels seus amics hi pot assistir. Què 
passarà el dia del seu aniversari? 
 
Del 24 al 30 d’octubre 
Exposició en evolució Àlbum d’autògrafs  
Exposició de la història de la Biblioteca a través de les dedicatòries que els escriptors i altres 
convidats que l’han visitada han deixat en el llibre de visites de la Biblioteca.   
 

 
Dilluns, 23 d'octubre a les 17.30h  
Presentació de la infografia dels 25 anys de la Bib lioteca de Salou i actualització de 
l'estat del projecte de la nova Biblioteca  a càrrec de l’arquitecte municipal, Josep M. Ferran. 
 

 
Dimarts, 24 d’octubre - Dia Internacional de les Biblioteques 
 

A les 10h i a les 16h 
Visita explicada i guiada per la Biblioteca amb cafè i pastes en finalitzar-la. 
 
 

A les 10.30h per a adults i a les 17.30h per a nens  i nenes a càrrec de l’scrapista 
Palabrita de honor  
Taller Ex Libris  o l’art de marcar els llibres amb tècniques de dec oració scrapbooking 
Taller per crear ex libris, que es tracta d’una etiqueta personal que identifica el llibre amb la 
finalitat d’evitar-ne  la seva pèrdua i identificar-ne la propietat. Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
 
 

NO ES TANCARÀ AL MIGDIA 
Es lliurarà obsequi commemoratiu amb el préstec 
 

 
Dijous, 26 d’octubre a les 18h 
Tertúlia amb l’escriptor Xavier Bosch 
Xerrada i tertúlia sobre els casos de Dani Santana, protagonista de la trilogia de l’escriptor 
Xavier Bosch: Homes d’honor, Se sabrà tot i Eufòria, en col·laboració amb la Institució de les 
Lletres Catalanes per mitjà del programa Lletres en viu 
Gratuït i obert a tots els lectors que hi estiguin interessats. 
 

 
Divendres, 27 d’octubre  
Festa del 25è aniversari de la BIBLIOTECA, per a in fants 
 

A les 17h 
Espectacle de titelles L’aniversari del Draculín  de la companyia Teatre de la Caixeta  
L’espectacle, que està dirigit a nens i nenes a partir de dos anys, narra la història de Dràcula 
en una versió molt particular en la qual es pretén desmitificar la por i enaltir valors com 
l’amistat, l’amor familiar, la inserció i l’acceptació de la diversitat. Amb actors, titelles i 
cançons.  
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A les 18h 
Tallers, jocs i manualitats  sobre les diferents versions infantils del clàssic de la literatura 
universal, Dràcula, que enguany compleix 120 anys. 
 

A les 18.30h  
Lliurament dels premis Superlectors  en les seves diverses categories infantils i bufada 
d’espelmes. 
 

A les 21h 
Nit a la Biblioteca per a nens i nenes de 8 a 10 an ys 
Què passa a la biblioteca una vegada s’apaguen els llums i es tanquen les portes? 
Segurament els personatges dels contes abandonen els llibres i es conten les aventures que 
viuen a les seves pàgines… 
Proposem una nit màgica en la qual dormirem dins la biblioteca i on els participants 
compartiran una vetllada inoblidable amb jocs, contes i altres activitats en què el llibre i la 
màgia que té la nit seran els protagonistes. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
 
 

Dissabte, 28 d’octubre 
Festa del 25è aniversari de la BIBLIOTECA, per a ad ults 
dedicada a un clàssic de la literatura universal, enguany amb Dràcula de Bram Stoker i les 
seves diverses versions.  
 

A les 11h 
Xerrada amb Núria Pradas, autora de la versió de Dràcula  per a Lectura Fàcil  
L'escriptora Núria Pradas explicarà la seva experiència com a adaptadora de llibres de 
Lectura Fàcil i autora de llibres infantils i juvenils. 
Pradas ha adaptat a Lectura Fàcil el llibre Dràcula de Bram editat en català per Castellnou 
Edicions i en castellà per Almadraba Editorial.   
 

A les 12h 
Balla’m un llibre , espectacle de dansa basat en una obra literària 
El viatge de Mina  amb l’Esther Aumatell a partir del Dràcula  de Bram Stocker 
Mina, el personatge femení per excel·lència de la novel·la Dràcula, rodejada de llibres, torna 
al seu diari. La lectura d’alguns paràgrafs del qual la faran entrar en un somni hipnòtic, on 
reviurà aquell llarg i estrany viatge, que va transformar per sempre la seva vida. 
 

A les 13h   
Lliurament dels premis  Superlectors i bibliOjOc 17 i bufada d’espelmes. 
 
 
Dissabte, 4 de novembre a les 12h 
Especial Dissabte de Conte. Conte dibuixat 
Presentació del conte de la Biblioteca creat i dibuixat per SUBI & ANNA a càrrec dels 
seus creadors. 
Els coneguts Anna Obiols i Subi, il·lustrador, presentaran el conte creat expressament per a 
la Biblioteca de Salou on transcorre l’aventura de l’Ona, amb motiu del seu 25è aniversari. 
 


