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Ferraz, Belkis
Autora cubana d'origen i salouenca de residència, presenta la seva 
novel·la que aborda la problemàtica de la violència de gènere. Els 
relats estan basats en fets reals.

2013

Martí, Beti
Ens mostra l'estètica a través dels sentits, tenim cura de la imatge 
del cos buscant l'harmonia de la bellesa.

2009

Rodríguez, Ainoa 
La jove escriptora, ens presenta el seu primer poemari, titulat More 
than words. Actualment, també té entre mans dos projectes nous 
més: una novel·la romàntica i un altre poemari.

2019

Rodríguez Ros, Ana Belén
Autora de novel·les infantils, la seva obra és plena de valors, com 
l'amistat, la força... que permeten que els nens i les nenes enten-
guin allò que en ells es pretén transmetre.

2016 2020 2021

Sardiña Alcoberro, Joan
Cronista local, amb gran coneixement i afecte per la ciutat de 
Salou. Conjuntament amb Judith Prat, historiadora i actualment 
responsable de l’Arxiu Municipal de Salou ha publicat “Salou Des-
aparegut”.

2019 2020

Santamaría, Joel
‘Nocturnalia’ és la seva tercera novel·la. Anteriorment, ja havia pu-
blicat la novel·la històrica ‘Dies irae’ i la distopia‘Humanofobia’, que 
va quedar finalista al premi de ciència-ficció Isaac Asimov 2019.

2013 2020 2021

Otal, Pablo
Professor d'història, ha exercit durant diversos anys càrrecs de 
responsabilitat política a Salou. És autor de diverses novel·les de 
gènere negre i intigra, amb un rerefons històric que es projecta 
sobre l’actualitat.

2019 pròximament

Otiña, Pedro
Llicenciat en història, la seva experiència professional s'emmarca 
dins l'arqueologia de camp, en les excavacions. En l’actualitat, està 
vinculat a l’Arxiu Municipal de Cambrils. 

2016 2014

Castellanos, Maite

2004

Conjuntament amb l'autora local Beti Martí, ha publicat el poema-
ri "Las musas no duermen... bailan claqué bajo la luna"

2017

Vendrell, Dulce
L’autora d’aquest conte ens parla de la història d’amor cap a un fill 
que va morir abans de nèixer. Les il·lustracions són de Miquel Sal-
vadó.

SALOU 6 PRE-TEXTOS 
L’Ajuntament de Salou va editar la col·lecció Salou 6 Pre-textos, 
amb un total de 7 volums. A cada llibre hi apareixen sishistòries, 
on els autors expliquen, reinventen, creen i imaginen situacions i 
personatges que es relacionen amb Salou.

COL·LECCIÓ ESTUDIS 
DE SALOU
L’Ajuntament de Salou va editar el primer recull dels Estudis de 
Salou l'any 1998. Té un total de 6 volums, on podem conèixer 
millor el nostre passat i el nostre municipi.

2006

Marín, Mercè
Ella porta escrivint tota la seva vida, "a la seva manera", com ens 
confessa. Ha publicat fins a la data un llibre, "Reflexions, vivències i 
altres qüestions"

Àrea de Serveis Culturals

Fernández Esteban, Barbara
Prolífica escriptora, membre de l'Associació Aragonesa d'Escrip-
tors i guanyadora de diversos premis de literatura.

2012/2014 2016

2010 2011 2011


