




La Torre Vella obre, un any més, les portes a l’art i la destresa dels artistes locals del municipi. La Festa 
major d’hivern de Salou és el moment més adient per tal d’acollir una nova mostra que reflecteix les 
tendències dels artistes locals de Salou. ¿Quin millor indret que aquest espai on de manera permanent 
es dóna un important pas endavant en l’oferta cultural pel que fa a aquestes arts i que, des de fa més 
de 25 anys, s’ofereix de forma continuada per divulgar una part important de la nostra cultura?

La sensibilitat i l’interès de la Corporació per apostar per la cultura i la vessant artística i cultural com a 
riquesa i patrimoni dels seus ciutadans han quedat palesos en moltes ocasions i enguany també esta-
rem a l’alçada. L’interès per organitzar aquesta mostra no seria factible sense la col•laboració d’una 
trentena de firmes que any rere any participen activament de la vida cultural del municipi.

Aquesta, ens dóna l’oportunitat de fer una immersió tant en l’art de pintors de llarga trajectòria com 
en les propostes dels artistes més novells i potser més innovadors. Gaudirem amb aquesta exposició 
d’una varietat d’estils, tècniques i temàtiques amb un únic denominador comú: Salou.

Així doncs, no podem sinó felicitar ben sincerament a tots els que han fet possible aquesta nova 
mostra, el talent d’aquests artistes es podrà veure durant unes setmanes i també donar la més sincera 
enhorabona a aquells que a partir d’avui podran exposar en aquest espai dedicat a l’art. 
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antonio cabello
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LLORENÇ CERVELLÓ
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JOEL CORTS
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MARIA ROSA DELGADO
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ANTONIO GARCíA
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sofía gasviani
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BELARMINA GÓMEZ
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ISABEL GONZÁLEZ
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Mercè guilA
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paz juli
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MENA
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PILAR LEAL
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francisco pinel



18

MAU PLANELLS
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MILAGROS RODRÍGUEZ
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ronat
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roser rovira
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carme sánchez
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FRANCISCA SIERRA
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luís antonio tecca
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HERMINIA VICENTE







Torre Vella
Horari:

De dilluns a dissabte, de 18 a 20 hores. 
Diumenges i festius, tancat.


