
Del 21 de desembre al 
5 de gener cada dia, a les 
Xarxes Socials del Club Xic’s

Envian’s, si et vé de gust, la teva foto 
quan l’hagis acabat.

TALLERS MOLT DIVERTITS!

Un Paratge Màgic!

23 de desembre de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
24 de desembre de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
25 de desembre de 10 a 13 h

Horari:

A la Masia Catalana, enguany hi tornem a 
trobar UN PARATGE MÀGIC!!!.
Us endinsareu en un lloc màgic, on tot és possible. 
Som al Nadal, que creieu que pot passar? A 
qui coneixereu? 
Veniu, no us ho podeu perdre…
Els nens podran entregar la seva carta al Pare 
Noel.
Per poder accedir a UN PARATGE MÀGIC, serà ne-
cessària una inscripció prèvia a través de la web 
www.salou.cat. Les inscripcions estaran obertes a 
partir del 17 de desembre de 2021.

Que el Nadal d’enguany us 
ompli el cor d’esperança i 
d’alegria, de generositat i 
d’abundància;  perquè pugueu 
compartir la riquesa que us 
arribarà amb les persones 
que més estimeu. Canteu, 
rieu i jugueu, perquè les vos-
tres rialles seran les millors 
nadales.

De 10 a 13h i de 16 a 20h. 
Al Pavelló Salou Centre.

Venda d’entrades a les taquilles del Parc

Atraccions de fira i inflables.
Tot el que t’esperes perquè el Nadal sigui genial!

El dia 1 de gener tot el dia i el 5 per la tarda el 
parc romandrà tancat.

Dia de Nadal Solidari

Visites del Patge Reial

El dia 2 de gener, si portes 2kg de menjar, tens 
l'entrada gratuïta! La recollida d'aliments anirà 
destinada a entitats benèfiques del municipi.

Han d'adquirir entrada els nens i nenes en edat com-
presa entre els 3 i els 12 anys.
Entrada d’un dia: 5€ 
(3€ amb el carnet del Club Xic's)
Abonament per a tots els dies: 18 euros
(15 € amb el carnet del Club Xic's)

Arribada de S.M. 
els Reis Mags d’Orient

 Bústia Reial

Recorregut: Sortida de l’Espigó del Moll, c/ 
Barcelona, Via Roma, c/ Ciutat de Reus, 
Passeig de l’Estació i carrer de Carles Roig.
Entrega de la clau de la ciutat per part de 
l’Alcalde a S.M. els Reis Mags d’Orient.

Seguidament, a la Torre Vella, es farà 
l'entrega de regals que han portat els Reis.

Més informació a l'Àrea de Serveis Culturals 
de l’Ajuntament de Salou i al telèfon 977 30 
92 15.

Del 22 de desembre 
al 5 de gener
A la Torre Vella

Dimecres, 5 de gener a les 18.15h al Port.

Representacions 
del Pessebre vivent
A la Masia Catalana a càrrec 
del Grup Esplai Salou.
19 de desembre a les 18 hores
26 de desembre a les 19 hores
1 de gener a les 19 hores

La Regidoria d'Infància complirà en tot 
moment les recomanacions que faci el 
Govern en relació a la Covid-19

Els dies 3 i 4 de gener de les 17.30 a les 18.30 
hores.

Aquest any, els Reis de l'Orient tenen més 
ganes que mai d'entregar regals als més petits 
i petites de casa.

És per això que els dies 3, 4 i 5 de gener en 
horari de 17 a 20h. us esperen uns ajudants 
de SES Majestats d'allò més divertits i simpà-
tics, que amenitzaran l'entrega de les vostres 
cartes plenes de desitjos.

No patiu! Si no podeu venir aquests dies, la 
tradicional bústia reial estarà del 22 de desem-
bre i fins al 5 de gener, no oblideu portar les 
vostres cartes!

Regidoria d’Infància

Júlia Gómez
Regidora d'Infància

Inscripcions

DEL 27 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER

https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/infancia

