
Bustia Reial
A partir del 15 de desembre i fins a l'1 de 
gener, a la Torre Vella, hi haurà la tradicional 
Bústia Reial on podreu dipositar les vostres 
cartes plenes de desitjos!  

Exposició del 19 de desembre al  9 de 
gener, a la Torre Vella.  Obert de 
dilluns a dissabte, de 18 a 20 h 
(excepte festius) 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El Tresor amagat 
del Nadal

Enguany viurem un Nadal diferent, però des del Club Xic's us hem 
preparat moltes sorpreses per gaudir-ne igualment en família.  

Del 21 de desembre al 5 de gener, cada dia, a les xarxes socials del 
Club Xic's trobareu UN TALLER MOLT DIVERTIT!  Envia'ns, si et ve 
de gust, la teva foto quan l'hagis acabat.  

A més també trobareu ENDEVINALLES. Les sabràs respondre 
totes? Quina intriga! I DITES POPULARS RELACIONADES AMB 
EL NADAL I ELS MESOS DE DESEMBRE I GENER. Les 
coneixies? 

El dia 22 de desembre a la tarda, a les xarxes socials de 
joventut:  Jove! T'atreveixes amb aquest joc d’escapada virtual 
d'allò més divertit! "SCAPE AL PARE NOEL. ENS VOLS 
AJUDAR?" El Pare Noel s'ha perdut i necessita la vostra ajuda 
perquè els petits infants de Salou puguin tenir un Nadal com cal.

Se

gueix
-nos!

Tallers

Scape room

Segueix-nos! a les xarxes

Si ets de Salou i compres a Salou, pots 
gaudir d'un 20% de descompte a les 
teves compres. 
Registra't a bons.salou.cat.  Fins al 31 
de desembre de 2020 o fins que s'ex-
haureixi el pressupost. 

Descobreix pels carrers de Salou les 
figures nadalenques més divertides i 
participa en el concurs. Més informació a 
@visitsalou i @visitsalouofficial.  Consulta 
les bases del concurs. 

Carro de la compra més solidari. 
Aconsegueix gratis el carro de la 
compra més solidari. 
Més informació a www.comprasalou.cat 
i www.shoppingsalou.com 
Durant tota la campanya de Nadal. 

Cada setmana a partir del 21 de desembre i fins al 8 de gener
Et convidem a vestir el nostre arbre de Nadal per descobrir els tre-
sors literaris que s'amaguen a la Biblioteca. Segueix el seu rastre 
virtual a les xarxes socials de la Biblioteca per trobar-les. Completa 
l'arbre de Nadal i podràs fer la teva carta als Reis.
Què has de fer?
- Visita les xarxes virtuals de la Biblioteca per saber quina figura de 
l'arbre de Nadal has de trobar al web de la Biblioteca: 
www.salou.cat/biblioteca.
- Quan la trobis, clica a la figura i descobriràs el tresor literari que 
s'hi amaga: un clàssic de sempre, una novetat recent o una lectura 
temàtica, per llegir i regalar aquestes festes.
- Després, copia i enganxa la imatge a la Carta del Reis que també 
trobaràs a les xarxes socials de la Biblioteca. Quan la completis 
amb les tres decoracions de Nadal, escriu quin llibre vols demanar 
a la Carta als Reis de la Biblioteca i envia-la a biblioteca@salou.cat
Després de la cavalcada, dissabte 9 de gener, vine a la Biblioteca 
a veure si trobes el teu regal o un bon carbó. 
Has estat un bon lector o lectora?

?
?

Campament de
Nadal

Campament Reial

El Pare Noel i el Caga Tió arriben a la Masia Catalana! 
Els dies 23, 24 i 25 desembre 2020.

 Enguany, us endinsareu en un paratge màgic, on tot pot ocórrer: 
"Tronquet" el follet del bosc us explicarà coses fantàstiques. Som a 
Nadal i a les portes d'un bosc... Què creus que pot passar? A qui 
ens podem trobar? Potser el tió? Haureu de venir per esbrinar-ho! 
També coneixereu el Miquel... el "Reinder" ... i el Pare Noel? 
Els nens i nenes podran entregar la seva carta al Pare Noel.

La màgia de Ses Majestats els Reis d'Orient aquest any s'ubica a 
la Masia Catalana!  La cita més esperada pels més petits de casa 
aquest any té lloc els dies 2, 3, 4 i 5 de gener 2021.  Els Reis 
d'Orients us esperen juntament amb els seus ajudants en un 
ambient meravellós i ple d'il·lusió, que us farà viure l'experiència 
més màgica abans viscuda al nostre municipi.  Són moltes les 
sorpreses que us esperen de la mà de l'emissari "Xiu Xiu" i els seus 
amics. Tots ells estaran molt contents de fer-vos partícips 
d'aquesta fita tan especial. 

Si us voleu endinsar en ambdós mons màgics, seguiu aquests 
passos:
 - Serà necessària una inscripció prèvia a través 
de la web: www.salou.cat
 - Les inscripcions estaran obertes a partir del pròxim 14 de 
desembre de 2020.
 - L'accés al campament serà per unitats familiars de màxim 6 
persones. 

Mapa i dies
campament de nadal

Mapa i dies
campament reial

El dia 2 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Salou, on 
seran rebuts per l'Alcalde, qui els lliurarà les claus de la ciutat.
Amb motiu de la situació sanitària provocada per la COVID-19 
l'activitat és sense públic i retransmesa a través de les xarxes 
socials oficials.

Aquest any volem celebrar un Nadal molt especial, adaptat a les 
mesures de seguretat i prevenció necessàries per evitar la 

propagació de la COVID-19. S'han generat nous actes per tal que 
pugueu gaudir-ne amb seguretat.

Recepcio i benvinguda 
de l'Alcalde de Salou 
a Ses Majestats 
els Reis d'Orient

Recorda:

Posa't la mascareta  Renta’t les mans

Manté la distància de seguretat

Nadal a la 
Torre Vella

Descarrega't
la carta reial
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16 de desembre 
A través de les xarxes 
socials oficials.

Felicitacio 

Nadalenca 

de l’Alcalde

https://www.facebook.com/salou.xics
https://www.facebook.com/JoventutSalou1
https://www.instagram.com/clubxics/
https://www.instagram.com/joventutsalou/
https://twitter.com/xicssalou
https://twitter.com/JoventutSalou
https://www.facebook.com/SalouCulturaiFestes
https://www.instagram.com/saloucultura/
https://www.instagram.com/ajsalou/
https://studiocartoon.cat/salou/campament-reial.pdf
https://studiocartoon.cat/salou/campament-nadal.pdf
https://studiocartoon.cat/salou/carta-reial.pdf
https://studiocartoon.cat/salou/tallers-xics.pdf
https://www.instagram.com/ajsalou/

