
Salou abril 2020

Us proposem celebrar la Diada de Sant Jordi
amb un ventall d’activitats per a petits i grans:

des de les xarxes i els balcons, 

Perquè els infants 
salouencs participin i 

engalanin els seus balcons 
i terrasses amb roses, 

dracs, contes i 
manualitats. 

Nosaltres us fem arribar 
aquesta plantilla per 

pintar, perquè, enguany, 
Sant Jordi i la princesa 
s'han quedat a casa. Us 
animeu?? Us la podeu 

descarregar a les nostres 
xarxes.

Sant
Jordi als
balcons

Perquè els petits herois i heroïnes 

de la casa desenvolupin la seva 

creativitat, us penjarem cada dia 

a les nostres xarxes, una 

manualitat temàtica de Sant 

Jordi.

Taller per fer dracs amb 

agulles d’estendre roba

Taller per fer una rosa amb 

una agulla d’estendre roba

Fem un drac amb

 la nostra mà

Fem una rosa 

amb la nostra mà

Volem veure la teva 

obra! 

Envia'ns una foto de 

la teva creació i la 

publicarem a les 

nostres xarxes. 

Mantinguem la 

nostra tradició a 

través de la  

Online podrem 

comprar i rebre la 

nostra rosa a casa

No et quedis 
sense la 
teva rosa

Dimecres, 22 d’abril 

Dijous, 23 d’abril

Concert de la Dàmaris

A les 18 h, Especial més venuts al web "Llibreries obertes" 

El top de llibres més venuts, del 14 al 20 d’abril, a la pàgina web 

de “Llibreries obertes”, amb una breu ressenya. Una ajuda per 

poder decidir quin llibre comprarem aquest Sant Jordi confinat! 

A les 20 h, IV Ruta literària i urbana per Salou 

Tour virtual seguint la clàssica Ruta literària de la revetlla de 

Sant Jordi, per tal de donar a conèixer els escriptors que donen 

nom a alguns dels nostres carrers, amb la lectura de textos de 

cadascun dels autors, en cada carrer. 

Us proposem un llistat d’enllaços per a aquesta setmana de 

Sant Jordi, molt interessants:

Us esperem a tots i a totes al concert especial Sant Jordi de 

YouTube, el dimecres, 22 d’abril, a les 18 h i a les 19 h. Estrena 

del nou videoclip MOU EL COS!

A les 9.30 h, Felicitació de la Biblioteca #bibliotecadesalouacasa 

per A UN FELIÇ SANT JORDI CONFINAT! 

A les 10.30 h, Especial Sant Jordi a eBiblioCat 

Les darreres recomanacions al portal eBiblio Catalunya amb 

una breu ressenya explicativa. 

A les 11.30 h, Especial Còmics en confinament 2 

Segona part de l’especial còmic del 15 d’abril, dedicada a altres 

recursos nacionals com còmics infantils, webcòmics, editorials, 

fanzines, revistes i pàgines web, que han obert les seves 

publicacions al públic de forma gratuïta.

 A les 12.30h, Narració del conte Sant Jordi a la cova del drac 

de la col·lecció Contes Desexplicats, de l’editorial Baula. 

Una versió diferent de la llegenda de Sant Jordi per un Sant 

Jordi diferent. Un relat clàssic capgirat, ple de sorpreses i molt 

d’humor. 

A les 16 h, Exposició virtual de dibuixos infantils 

Dibuixos que capgiren el desenllaç de la llegenda de Sant Jordi 

amb molta imaginació, enviats durant la semana anterior a 

Sant Jordi 

A les 18 h, Presentació de l’edició impresa del conte de la 

Biblioteca, Seguint les petjades del pirata, escrit per l’Anna 

Obiols, i il·lustrat pel Subi, creat amb motiu del 25è aniversari i 

que enguany presentem en paper, amb el conte i altres 

activitats per després de llegir. 

A les 20 h, Tour virtual de la mà del llibreter 

Passeig virtual per una llibreria amb les seves propostes literàries, 

en un dia en què aquests establiments no podran obrir i nosaltres 

tampoc no podrem anar a passejar. Som al costat del sector 

cultural, en general, i de les llibreries. Els donem tot el nostre 

suport i estima en aquests moments tan durs.

Propostes de teatre, 
contes i tallers...

Contes de la Llegenda de Sant Jordi

Taller per fer una disfressa de drac

Fes clic!

Fes clic!

Conte 1 Conte 2 Conte 3

Us desitgem molt bon 
Sant Jordi confinat 
i molt bones lectures!

Àrea de Serveis Culturals

www.7deflors.com 

CONFINAT A LA BIBLIOTECA

clic cli
c

Totes les propostes es poden veure i seguir 
a les xarxes socials de la Biblioteca: 

clic clic

Enguany per

Sant Jordi
#JoEmQuedoaCasa

https://7deflors.com/
https://www.instagram.com/bibliosalou/
https://www.facebook.com/bibliotecadesalou/
https://twitter.com/bibliosalou
https://www.youtube.com/watch?v=eJTnUfuQ_CM
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
https://www.youtube.com/watch?v=BFC31Yur52M
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU&t=2s
https://ambauka.cat/patrons-disfressa/
https://www.instagram.com/saloucultura/
https://www.facebook.com/SalouCulturaiFestes



