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Els Pilons

Les Ferreries

Anima’t a cosir el teu vestit 
per a la Festa del Rei Jaume I 
i posa’t en contacte amb 
el Grup de Dones de Salou!

grupdedonesdesalou@gmail.com 659 98 79 02

Diumenge, 4 de setembre, 
a les 19.30 h, a l’antic port 
natural de Salou
Inauguració

INAUGURACIÓ DEL 
conjunt escultòric 
del Rei Jaume I
A l’antic port natural de Salou (final del 
carrer de Colón. Els Pilons. Al costat de 
la caleta de les Ferreries).

Durant tot l’any, al passeig Jaume I
Gimcana digital

Conquereix la història!
Revisqueu l'aventura del Rei Jaume I, a través d'una experiència que recorre el Passeig Jaume I.
Supereu diversos reptes i enigmes que se us plantejaran, mentre recorreu el mateix escenari 
des d'on va començar l'aventura.
Una experiència gratuïta per a tota la família que podreu gaudir en qualsevol moment, només 
amb el suport del vostre telèfon mòbil.
Una experiència d'1 hora, aproximadament, amb 9 enigmes, recorrent 1,5 km.
Situeu-vos davant el conjunt escultòric de Jaume I que hi ha al final del carrer de Colón, 
captureu el codi QR que allà hi trobareu, i que comenci l'aventura!

Del 8 al 10 de setembre
Regata

XXXVI Regata Rei en Jaume
Es desenvolupa en aigües de Catalunya i Balears.
Organitza: Club Nàutic Salou.



Informació d’interès
L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa si, per 
causes de darrera hora, ho considera convenient, anunciant-ho, en cas 
de ser possible, als mitjans de comunicació.
 

Xarxes socials
Des de les nostres xarxes socials podreu estar al dia de totes les notícies, 
actes i espectacles organitzats des de l’Àrea de Serveis Culturals de Salou. 

Seguiu-nos! També, si necessiteu més informació o teniu algun dubte, 
contacteu amb nosaltres.

                         @SalouCultura 

             cultura@salou.cat

             977 30 92 15

 

Divendres, 2 de setembre, a les 20 h, a la Torre Vella
Inauguració de l’exposició (temporal, fins al 15 d’octubre de 2022)

Cap a la conquesta de Mayūrqa. Protagonistes, 
vestimentes i colors del passat medieval
A principis de setembre de 1229, els habitants de Mayūrqa van contemplar, amb inquietud, una 
mar que “semblava blanca de veles”. I és que dins dels vaixells hi viatjava un poderós exèrcit, 
format per uns 10.800 homes, que havia sortit el dia 5 de Salou.
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Salou ens dona l’oportunitat de mostrar un projecte 
expositiu que neix a les aules de 1r de Batxillerat artístic_21-22, de l’INS Jaume I.
Un nou relat, rigorós i didàctic, amb noves peces i nous àmbits de color vol que el visitant miri, 
explori i gaudeixi de l’època medieval, més enllà dels tòpics i les distàncies cronològiques.
Si voleu endinsar-vos en un potent i emocionant univers visual d’un passat que ja no hi és, amb 
uns protagonistes que fa més de 700 anys que són morts; si voleu recuperar la memòria dels 
nostres avantpassats i entendre’n el context social, les inquietuds, vestimentes i trajectòries 
vitals dels protagonistes de la conquesta... Acompanyeu-nos!

“Jaume I. Imatges del passat medieval, reflexos al present de Salou”, 
projecte d’innovació pedagògica dins “Apadrinem el nostre Patrimoni”, 
de la Generalitat de Catalunya.

Divendres, 2 de setembre, a les 19 h, al pati de la Torre Vella
Conferència

Del passat medieval al present de Salou: el valor de 
la construcció col·lectiva pensant en la ciutadania
A càrrec d’Esther Lozano López, doctora en Història de l’Art.
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De l’1 al 4 de setembre, als carrers 
del nucli antic i plaça Bonet

Mercat Medieval
Organitza: Regidoria de Dinamització 
Econòmica. Consulta tota la programació 
del mercat escanejant el codi QR.

Dijous, 1 de setembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca de Salou
Xerrada

El                                    de Jaume I el Conqueridor: 
la primera autobiografia reial de la Corona d’Aragó
A càrrec de Gerard Puig Gavarró, llicenciat en Filologia Catalana i doctor en Història Medieval 
per la Universitat Rovira i Virgili (URV); actualment professor associat de la URV d’Història 
Medieval de la Corona d’Aragó i Història de les Dones a l’Edat Mitjana.
Coneixerem els aspectes més remarcables del Llibre dels feits del rei Jaume I: de quin tipus de 
producte literari es tracta, si el va escriure ell mateix, l’estructura de l’obra, el seu llenguatge, 
les diverses versions existents, la seva intencionalitat o els diversos manuscrits que s'han 
conservat de l’obra, sent un dels més remarcables el que es va escriure 
a la biblioteca del monestir de Poblet al segle XIV, en temps del rei Pere 
el Cerimoniós.
La xerrada s’alternarà amb la lectura d’alguns dels fragments més 
coneguts del llibre, com ara el naixement providencial del rei o la 
partida del rei amb el seu exèrcit per anar a la conquesta de Mallorca 
des de Salou.

Dissabte, 3 de setembre
Seguici

Sortida del Rei Jaume I, AMB el seu seguici
Els cavallers i els nobles armats de la Corona s’estan mobilitzant d’ençà que el passat mes de 
desembre de l’any de Nostre Senyor de 1228, el rei va decidir que el port natural de Salou seria 
des d’on salparia el principal estol de naus, tarides, galeres i llenys per sortir cap a la conquesta 
de Mayūrqa musulmana “terra i regne dins en la mar”.
Enguany, el rei Jaume I no anirà acompanyat de la seva dona, ja que mesos abans de partir de 
Salou s'havia divorciat d'Elionor de Castella, amb qui va compartir matrimoni i no va ser fins 
anys mes tard quan es va casar amb la Violant d'Hongria. El valerós cavaller, de només 21 anys, 
recorrerà en seguici els carrers de la vila, acompanyat de diversos personatges, com ara 
cavallers, peons, eclesiàstics, enginyers, metges, dames nobles i no tan nobles; calafats, 
cuiners i camperols, entre d'altres, per recordar aquest esdeveniment, que va concentrar, des 
del mes de maig, fins al setembre de 1229 els més importants personatges de la nostra història 
medieval.

A les 19 h, des de la plaça del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Sortida del seguici
Recorregut: Plaça del TAS, Via Roma, c. Barcelona, Via Aurèlia i Torre Vella.
 
A les 20 h, des de la Torre Vella
Sortida del Rei Jaume I i el seu seguici
Recorregut: Torre Vella, Via Aurèlia, Via Roma, c. Barcelona, Espigó del Moll 
i platja de Llevant.

A les 21 h, a la platja de Llevant
Espectacle final
Actuació de tots els grups d’animació i espectacle final.

@bibliotecadesalou @bibliosalou

Edita: Ajuntament de Salou – Àrea de Serveis Culturals. D.L.: T 956-2022

Llibre dels Feits


