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Aquest Nadal el passo 
a Salou. Il·lusiona't 
amb el nostre comerç

· · · De l'1 de desembre fins al 5 de gener · · · 

Pessebre amagat
Troba les figuretes amagades en els aparadors i 
entra en el sorteig de:
· 1 Playstation 5
· 10 premis de 50€ en compres
Consulta les bases a www.shoppingsalou.com

· · · · · · Dijous, 16 de desembre · · · · · ·

Dia del regal 
Al llarg de tot el dia: idees de regal, grans 
ofertes, promocions i descomptes especials!
I a la tarda, fes la compra més divertida amb 
animació i música als carrers comercials. 
Més informació a www.shoppingsalou.com i 
www.comprasalou.com i a les xarxes socials.

· · · Del 16 de desembre al 5 de gener · · · 

Pinta Salou de Nadal
Els establiments de Salou ajudaran el Pare Noel 
i els Reis Mags d'Orient a complir els teus 
desitjos! Recull la teva carta* als comerços 
adherits i torna-hi per dipositar-la a la bústia 
màgica! I si entregues la carta vestit/da  amb 
algun complement nadalenc, rebràs un 
obsequi*! *Fins a exhaurir d’existències.
Més informació a www.shoppingsalou.com i 
www.comprasalou.com i a les xarxes socials.



Programació 
de Nadal

· · · · · · Dijous, 16 de desembre · · · · · ·

Nadales al carrer 
A les 18.30 h, pels carrers del Nucli Antic.
A les 19 h, via Roma (al davant de la porta del 
Mercat Municipal).
A les 19.30 h, cantonada del carrer Berenguer 
de Palou amb Via Augusta.
A les 20 h, arbre de Nadal (rotonda de Via 
Roma amb carrer Barcelona).
Amb l’actuació de les corals de Salou:
Coro Vasco Ama-Lur i Coral Eixàrcia. 

· · · · · · Divendres, 17 de desembre · · · · · ·  

A les 19 h, a la Torre Vella
Inauguració. Nadal a la Torre Vella
Exposició de diorames a càrrec de la Congregació 
Mariana de la Mare de Déu de Misericòrdia i Sant 
Lluís Gonzaga de Reus – Secció Pessebrista.
L'exposició es podrà visitar del 17 de desembre 
de 2021 al 8 de gener de 2022, de dilluns a 
dissabte, de 18 a 20 h (excepte festius).

A les 19 h, a la sala Xavier Turull de 
l’Escola Municipal de Música de Salou
Concert música moderna
Per poder assistir al concert és necessari enviar 
un correu a emu@salou.cat. Aforament limitat.

A les 20 h, a la Sala Costa
Daurada del Centre Cívic
Nadal en crisi 
Representació de l’obra curta de teatre Nadal en 
crisi a càrrec de A-scena! Aula de Teatre Jove de la 
Masia Tous. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

· · · · · · Dissabte, 18 de desembre · · · · · ·  

Felicitació nadalenca de l’Alcalde, 
en nom de la Corporació
Segueix-la a través de les xarxes socials oficials. 

A les 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h, a 
l’Església Protestant de Salou
VI Pessebre Vivent
Obra musical. Membres de la Federació de 
Pessebres Vivents de Catalunya. Entrada gratuïta.
Imprescindible inscripció a www.iglesiasalou.es
o info@arrelsalcel.com.

A les 20 h, a l’Església Santa Maria del Mar
Concert de Nadal
Amb l'actuació de les corals de Salou:
Coro Vasco Ama-Lur i Coral Eixàrcia. 

· · · · · · Diumenge, 19 de desembre · · · · · ·  

A les 18 h, a la Masia Catalana
Pessebre Vivent
Representació a càrrec del Grup Esplai Salou.

A les 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h,
a l’Església Protestant de Salou
VI Pessebre Vivent
Obra musical. Membres de la Federació de 
Pessebres Vivents de Catalunya. Entrada gratuïta. 
Imprescindible inscripció a www.iglesiasalou.es 
o info@arrelsalcel.com.

· · · 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 nove-
tats literàries d’aquest 2021 que la Biblioteca us con-
vida a prendre en préstec durant aquestes festes amb 
sorpresa a l’interior. Activitat per a adults i infants.



Dilluns, 20 de desembre, a les 19.45 h
a la sala Xavier Turull de l’Escola
Municipal de Música de Salou
Concert de pianos i grups
de guitarres
Per poder assistir al concert es necessari enviar 
un correu a emu@salou.cat. Aforament limitat.

· · · Del 21 de desembre al 5 de gener · · ·
Cada dia, a les xarxes socials del Club Xic’s
Tallers molt divertits!
Envia’ns, si et ve de gust, la teva foto quan
l’hagis acabat i etiqueta’ns!
Instagram: @clubxics
Twitter: @xicssalou
Facebook: Salou Xics

Dimarts, 21 de desembre, a les 18.45 h al 
Teatre Auditori de Salou
Concert de Nadal
Amb les agrupacions corals i les bandes de 
l’Escola Municipal de Música de Salou.
Accés al TAS a partir de les 18:30h. Aforament 
limitat. Reserva de localitats en el codi QR. 
 
· · · Del 22 de desembre al 5 de gener · · · 

A la Torre Vella
Bústia Reial  
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 20 h, us esperen uns ajudants de SES Majestats 
d’allò més divertits i simpàtics, que amenitzaran 
l’entrega de les vostres cartes plenes de desitjos! 

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

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

Del 23 al 25 de desembre,
a la Masia Catalana
Un paratge màgic!
Us endinsareu en un lloc màgic, on tot és possible. 
Som al Nadal, què creieu que pot passar?
A qui coneixereu? Veniu, no us ho podeu perdre...
Els nens podran entregar la seva carta al Pare Noel.
Els horaris són els següents: 
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
Inscripció prèvia, a través del web: www.salou.cat

· · · Del 23 de desembre al 8 de gener · · ·

La Masia Tous obre per Nadal!
Jove, vine a gaudir una estona de l’espai i les 
sales. Segueix-nos a les xarxes socials i coneix 
les activitats diàries i tornejos que us proposa-
rem durant el Nadal.
De dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h,
de dilluns a dissabtes (no festius).
Instagram: @joventutsalou
Twitter: @JoventutSalou
Facebook: Joventut Salou

Dijous, 23 de desembre, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Municipal
Escudella de contes al
voltant del Tió i cagatió
per als nous usuaris
infantils 2021
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.

Diumenge, 26 de desembre,
a les 19 h, a la Masia Catalana
Pessebre Vivent
Representació a càrrec del Grup Esplai Salou.



Dissabte, 1 de gener, a les 19 h,
a la Masia Catalana
Pessebre Vivent
Representació a càrrec del Grup Esplai Salou.

· · · · · · 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.

Dimarts, 4 de gener, les 20 h,
al Teatre Auditori de Salou 
Concert de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya Alevins
Entrada amb invitació. Aforament limitat. La 
invitació es podrà adquirir a l’Àrea de Serveis 
Culturals de l’Ajuntament de Salou, de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 h.

Del 27 de desembre al 5 de gener,
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h,
al Pavelló Salou Centre
Espai Xic’S
Parc de Nadal de Salou
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, a la tarda, el parc romandrà tancat. 
Venda d’entrades a les taquilles del Parc.
Han d'adquirir entrada els nens i nenes en edat 
compresa entre els 3 i els 12 anys. Preus: 
Entrada 1 dia: 5 € (3 € amb el carnet del Club Xic’S).
Abonament per a tots els dies: 18 € (15 € amb el 
carnet del Club Xic’S).
Dia de Nadal Solidari al Parc
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.
Visites del patge reial, els dies 3 i 4 de 
gener, de les 17.30 a les 18.30 h.

Per entrar al Parc de Nadal serà obligatòria la 
mascareta, a partir dels 6 anys.

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

Dimecres, 29 de desembre,
a les 20 h, al Teatre Auditori
de Salou
Concert de la Jove
Orquestra Nacional
de Catalunya & Bandart
Entrada amb invitació, que es podrà adquirir a 
l’àrea de Serveis Culturals de l’Ajuntament de 
Salou, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. 
Aforament limitat. L’adquisició de la invitació va 
condicionada al lliurament d’una joguina nova, 
no bèl·lica i no sexista, que s’entregarà el mateix 
dia del concert, juntament amb la invitació.

Campanya solidària ‘Cap Nen/a Sense 
Joguina’, una iniciativa de SER Catalunya amb 
Creu Roja Joventut.



Sortida

Port Esportiu

Recorregut dels
Reis Mags d’Orient

Dimecres, 5 de gener, a les 18.15 h,
al Port Esportiu
Arribada de S.M. els Reis 
Mags d’Orient
Recorregut: Espigó del Moll, c. Barcelona, Via 
Roma, c. Ciutat de Reus, passeig de l’Estació i c. 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 dels 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.

Dissabte, 8 de gener, a les 12 h,
a la Biblioteca Municipal
Contacontes i presentació
del conte “El misterio de las 
palabras desaparecidas”
A càrrec de la seva autora, Belén Gonzalvo, acompan-
yada de la il·lustradora, Paloma Gómez, que farà una 
il·lustració en directe que sortejarem entre els assistents. 
Las palabras han desaparecido de los libros de la 
biblioteca. ¿Dónde pueden estar las palabras? Descu-
bre con Noa el misterio de las palabras desaparecidas. 
Activitat adreçada a infants fins a 8 anys.

MESURES DE SEGURETAT

Ús correcte de
la màscara

Situa’t al lloc
corresponent

Renta’t les
mans

Aforament
limitat

MÉS INFORMACIÓ

@SalouCultura 977 309 217



Nom 

Edat

Carta als
Reis Mags
d’Orient



�stimats Reis
�ags d��rient

Signat� a Salou el dia


