
A PARTIR DE LES 9.30H

Venda de llibres i roses
Durant tot el dia, podreu visitar 
l’estand del Club Xic's i participar 
d'uns tallers Xic's divertidíssims!!!

També trobareu un estand dedicat a la 
literatura local, a càrrec del Grup de 
Dones de Salou, on podreu coneixer els 
autors i autores del municipi.

A LES 11H

Espectacle 
musical familiar 
Representació de la llegenda de Sant 
Jordi, a càrrec de la companyia Rovell d’ou.

A LES 12H

Ballada de sardanes 
A càrrec de la Cobla Mediterrània. 

A LES 13.30H

Vermut solidari 
A favor dels damnificats d'Ucraïna. 
Preu del donatiu 2€.

DE 17 A 20H 

Espai dels jocs 
de taula del Club Xic's
Vine a passar una bona estona jugant 
als jocs més increïbles i divertits!

A LES 17.30H
Photocall amb Rocky 
i la Confetina
Les mascotes del club, el Rocky i la 
Confetina, passaran una bona estona 
amb els més petits i podran fer-se una 
foto.

A PARTIR DE LES 18H

Actuació dels elements 
festius tradicionals del 
municipi
Amb la participació dels Gegants, 
Mulassa, Nanos i Ball de bastons de 
Salou.

A LES 19H

“La increïble història 
de Sant Jordi”
Teatre per a infants, a càrrec de 
l’Associació Salou Teatre Grup Okupa. 

A LES 20H

Actuació de 
les bèsties de foc 
Amb el Xaloc i 
la Morena de Salou.

DE L’11 AL 25 D'ABRIL

Sant Jordi 
Aparadors literaris 

Shopping Salou, amb la cultura. Sorteig de 
lots de llibres d'autors locals.

Llistat d'establiments participants i més 
informació:

www.shoppingsalou.com
     Shopping Salou         @shoppingsalou

DEL 19 AL 21 D’ABRIL
Concurs a      @visitsalouofficial
Voleu guanyar 1 llibre “I Love Salou” i 1 
rosa per aquest Sant Jordi?
Comenteu aquesta publicació amb el nom 
de la persona a qui li faríeu aquest regal!

DEL 19 AL 22 D'ABRIL
A la Masia Tous

La Masia Tous es vestirà 
de Sant Jordi! 
Vine a participar de les activitats diàries 
que farem i anirem publicant a les xarxes 
socials de joventut.
     @joventutSalou1        @joventutSalou

DEL 19 AL 22 D’ABRIL 
Biblioteca Pública Municipal de Salou 

     @bibliotecadesalou       @bibliosalou

A PARTIR DE LES 11H
a les xarxes socials de la Biblioteca
Especial PODCAST amb 
propostes literàries de la pròpia 
veu de protagonistes.
Aquesta setmana els podcast de novetats 
literàries seran propostes que ens faran 
arribar des de les llibreries amb les seves 
apostes per aquest Sant Jordi.

Escolta’ns a anchor.fm/bibliotecadesalou o a 
Spotify, o a través de les nostres xarxes socials.

A PARTIR DE LES 18H
a les xarxes socials de la Biblioteca
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 lectura, 
que es publicarà de dimarts a divendres, 
a les 10h del matí a les xarxes socials de la 
Biblioteca, per tal de proposar novetats 
literàries de Sant Jordi. El guanyador podrà 
escollir entre les propostes jugades i 
recollir-la el matí de Sant Jordi a la 
Biblioteca.

D I M E C R E S ,  2 0  D ’ A B R I L

A  P A R T I R  D E  L E S  1 8 H  
A la Biblioteca Pública Municipal de Salou

Tertúlia amb escriptors amb la 
presència de l’escriptora Mónica Gutiérrez.
Trobada del Club de Lectura de Salou 
oberta a tots els interessats i lectores 
de Mónica Gutiérrez amb qui 
conversarem sobre la seva novel·la 
La Librería del señor Livingstone.

DIJOUS, 21 D’ABRIL 

A LES 17.30H 
A la Biblioteca Pública Municipal de Salou

Presentació i representació del conte de la 
Biblioteca: “Seguint les petjades del pirata”. 

Cal inscriure’s prèviament a 
la Biblioteca. Als assistents 
se’ls obsequiarà amb 
un exemplar del llibre.

DIVENDRES, 22 D’ABRIL 

A LES 12H
A la Biblioteca Pública Municipal de Salou

V Revetlla de Sant Jordi
la festa de la lectura, els lectors i les 
biblioteques

Ruta literària i urbana per Salou per tal de 
donar a conèixer els escriptors que donen 
nom als nostres carrers amb la lectura de 
textos de cadascun en cada carrer. Sortida i 
arribada a la Biblioteca. L’itinerari es farà 
amb el trenet turístic o amb minibús. 
Cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca. 

A LES 19.30H
A la Sala Costa Daurada 
del Centre Cívic

Presentació del llibre 
Irina, romance de un amor eterno 
de l’autor Mariano Vázquez. La presentació 
anirà a càrrec del periodista, Pablo Alcaraz. 
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