
Salou abril2021

Àrea de Serveis Culturals

Entra a les nostres xarxes a gaudir

dels actes i l’encant d’aquesta diada. Àrea de Serveis Culturals

DEL 19 AL 22 D’ABRIL 
PROPOSTES LITERÀRIES EN FORMAT de bibliOjOc
Edició especial del clàssic bibliOjOc, joc de 
preguntes a partir d’una pista de text o 
d’imatge sobre el món dels llibres i la lectu-
ra, que es publicarà cada dia, de dilluns a 
dijous, a les 10h del matí a les xarxes socials 
de la Biblioteca: Facebook, Twitter i Insta-
gram per tal de proposar novetats literàries 
per obsequiar per Sant Jordi. El guanyador 
podrà escollir entre les propostes jugades i 
recollir-la el dia de Sant Jordi.

La llegenda diu que els fets van passar a 
Alcoi, quan, per voler anar massa de pressa, 
Sant Jordi va caure i es va fer mal i sort va 
tenir que aparegués l’heroïna…
(reposició dissabte 24 d'abril a les 12h)

Durant tot el dia de Sant Jordi anireu 
trobant el pas a pas per fer aquests TALLERS  
i més sorpreses.
I recorda!
Volem veure la teva obra!

Envia'ns una foto al Club Xic’S amb la teva 
creació i la publicarem a les nostres xarxes.

DIVENDRES, 23 D’ABRIL
a les 10h 
GUIA VIRTUAL D’AUTORS LOCALS

a les 12h 
NARRACIÓ EN LÍNIA de les gestes de 
Sant Jordi i Santa Jordina, en el conte
LA BATALLA DE SANTA JORDINA a càrrec 
de Trivium 

Descarrega el 
RETALLABLE 

FELIÇ DIADA!

Àrea de Serveis Culturals

XIC'S! ESTEU ATENTS A 
LES XARXES SOCIALS DEL CLUB XIC'S! 

"Vesteix al Rocky i a la Confetina com més 
t'agradi! De drac, de princesa o de cavaller!!"

Pinta una rosa

Drac de Sant Jordi de Paper

Punt de llibre 

"Drac de Sant Jordi

Drac amb gomets

A través de les xarxes socials de la Regidoria de Serveis
Culturals i de la Biblioteca Pública Municipal de Salou

A partir de les 17h
Joc de CONTACONTES Dixit en versió en línia 
adaptada
Dixit és un joc de taula que fomenta la ima-
ginació i la creativitat a través de la figura 
central del contacontes a partir de cartes 
il·lustrades i pistes en forma de cites, versos 
o títols d’un llibre. Us proposem de jugar-hi 
virtualment per anar descobrint contes in-
fantils. El guanyador podrà recollir el seu 
llibre el dia de Sant Jordi. 

A través de les xarxes socials de la Regidoria de Serveis
Culturals i de la Biblioteca Pública Municipal de Salou

A través de les xarxes socials de la Regidoria 
de Serveis Culturals i de la Biblioteca Pública 
Municipal de Salou

A través de les xarxes socials de la Regidoria de Serveis
Culturals i de la Biblioteca Pública Municipal de Salou

@salou.xics

@clubxics

@xicssalou

@SalouCulturaiFestes

cultura@salou.cat

@SalouCultura

Consulta els actes i tota la 
informació permanent 

actualitzada a les nostres
xarxes socials

Biblioteca de Salou

@bibliotecadesalou

biblioteca@salou.cat

@bibliosalou

Club Xic’S

@salou.xics

clubxics@salou.cat

@clubxics

@xicssalou
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