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Nadal a la Torre Vella
El Nadal torna a trucar a les portes de les cases i tots tenim en
ment les taules ben parades amb els torrons i les neules. Una de
tantes imatges que podríem veure dibuixades en els contes o
als treballs dels àlbums de plàstica dels escolars, abans de
començar les vacances.
Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Xavier Montalà Arribas
Regidor de l’Àrea de
Serveis Culturals

Les il . · l ustracions són sempre sensacionals i posen color i traç als
moments originals de la vida, a la vegada que, moltes
vegades, ens poden transmetre missatges intel . · l igents. També
plasmen una realitat fantàstica, diferent i rica plena de matisos.
Enguany, a la Torre Vella, tenim el plaer de comptar amb una
exposició sobre el Nadal a càrrec de l’Associació d’Il . · l ustradors
de Tarragona, una entitat que té com a objectiu enaltir tots els
artistes de la província i posar en valor el seu gran treball
creatiu.
I, a Salou, com no podia ser d’una altra manera, ens sentim molt
honorats, enguany, d’acollir una nova mostra creativa amb la
què, des de la nostra estimada Torre Vella, volem felicitar el
Nadal a tots els salouencs i les salouenques i desitjar-los que el
nou any 2020 els arribi ple de regals d’amor, pau i felicitat.

Bon Nadal i bona entrada d’any a tothom!

L'Associació d'Il . lustradors de Tarragona és una entitat des de la què es busca donar
visibilitat a tots els artistes de la província i posar en valor el treball de l'il . · l ustrador.
Busquem revaloritzar la capacitat i la singularitat creativa d’un col . lectiu, perquè hi
ha molt talent a Tarragona i creiem que estem oblidats.
És una professió que per estar tan present en el dia a dia de la gent està poc
valorada, maltractada, i no té la repercussió que es mereix, i per això, la volem
reivindicar.
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