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Festa del Rei Jaume I
del 31 d’agost al 5 de setembre

Salou 2020



Dimarts, 1 de setembre

Revivim el moment en què el Rei Jaume I acompanyat de la 
Reina Violant d'Hongria, i el seu seguici, omplien els nostres 
carrers, sota la mirada atenta de milers de visitants, cap a la 
conquesta de Mallorca. Visca el Rei Jaume I! 

Video promocional editat pel Patronat de Turisme de Salou, 
@visitsalou. 



Dimarts, 1 de setembre

El setembre de l'any 1229, més de cent cinquanta naus cristianes 
sortien del port de Salou en direcció a l'illa de Mallorca per comba-
tre els infidels. Així començava el viatge de Jaume I el Conqueri-
dor. I com cada any Salou recorda aquesta gesta amb la Festa del 
Rei Jaume I. Però malgrat tenir-ho tot a punt, aquest any el rei no 
podrà salpar, ja que li han sorgit uns imprevistos d'última hora...

Si voleu ajudar al rei a resoldre'ls, participeu en l'aventura històrica 
que us proposem.
Presteu la màxima atenció a les xarxes socials de la Biblioteca de 
Salou: Facebook, @bibliotecadesalou; Twitter,@bibliosalou i Insta-
gram,@bibliosalou, per descobrir què ha perdut el Rei Jaume I que 
li impedeix embarcar-se cap a Mallorca. De l'1 al 4 de setembre, de 
dimarts a divendres, a partir de les 10.30 h a les nostres xarxes so-
cials, us proposem un repte per a cada dia. Per cada repte assolit 
podreu obtenir un atribut del conqueridor. I si els obteniu tots 
quatre, aconseguireu una butlla reial per haver ajudat a embarcar 
el Rei Jaume I cap a la conquesta de Mallorca. Envia la solució de 
cada repte amb les teves dades personals al correu biblioteca@sa-
lou.cat i participa en la recreació de la gesta històrica d'aquest 
personatge que va començar a les costes de Salou.



Detall del manuscrit 
Vidal Mayor, Ms. Ludwig XIV 6, 
Paul Getty Museum.

Conferència: 

"Setembre de 1229. Salou-Mayurqa: 
El repte d'un rei de 21 anys" à carrec d'Esther Lozano López, 
Doctora en Història de l’Art. 

Dimecres, 2 de setembre

-



Xic 'ssss  !!!!! 

Dijous, 3 de setembre

Aquí teniu uns titelles de dit del Rei Jaume I i del cap 
dels Serraïns molt bufons que segur que us quedaran 
molt bé. 

Els pinteu al vostre gust i els retalleu de manera que hi 
pugueu posar els vostres ditets. 

Fantàstic Xic'sssss ... sou uns artistes !!!!! 



Taller Xic’s



Dijous, 3 de setembre
Xic'ssss !!!!!

Voleu saber la història del Rei Jaume I ?
Un Rei conqueridor de Mallorca que forma part de la 
història de Salou.



Divendres, 4 de setembre

Coneixeu la veritable història del Rei Jaume I?

Compartim el mapatge creat l'any 2015 per la nostra Regi-
doria, i que es va projectar a la façana de la Torre Vella amb 
el títol "Conquerint la Història".



Dissabte, 5 de setembre
Visca el Rei Jaume I!

Tenim moltes ganes de poder tornar a omplir els nostres carrers de 
festa i recordar la gesta que el rei va tenir al nostre municipi. Això no 
seria possible sense la vostra participació, salouencs i salouenques, 
fent seguici vestits d'època, des de la Torre Vella fins a la platja de Lle-
vant. Us esperem l'any vinent, perquè aquesta festa genuïna i atractiva 
admirada pels visitants, fent referència a una figura cabdal en la his-
tòria, sigui una vegada més viscuda com cal.


