
Exposició de diorames

A càrrec de la  Congregació 
Mariana de la Mare de Déu de 

Misericòrdia i Sant Lluís 
Gonzaga  de Reus - Secció 

Pessebrista.

Del 17 de desembre
al 8 de gener

Horari de visites:

Hivern: 
De dilluns a dissabte de 18 a 20 hores. 

Diumenges i festius tancat

Carrer Arquebisbe Pere Cardona s/n
43840 Salou (Tarragona)

Telèfon: 977 38 32 35



El Nadal arriba a la Torre Vella 

El Nadal a la Torre Vella de Salou és sinònim de contemplació i d’admiració per 
les representacions del naixement del Messies. Així, cada any, el nostre Centre 
Cultural vol fer partícip la ciutadania i apropar-la al moment històric de Betlem, 
a través de l’art o bé d’altres iniciatives, com és el cas del pessebre. 

Cultura, tradició i història es donen la mà per oferir-nos el bo i millor per 
aquestes dates. I, enguany, estem contents de poder donar la benvinguda a la 
Congregació Mariana de la Mare de Déu de Misericòrdia i Sant Lluís Gonzaga, 
de Reus, més coneguda com “La Mariana” o “Els Marians”. Aquesta entitat data 
de 1925, any en què es van unir les tres congregacions marianes que hi havia a 
Reus, i li hem de reconèixer els 93 anys del Concurs de Pessebres, un dels 
certàmens més antics de Catalunya i el primer del Principat, quant a nombre de 
concursants. 

La mostra que podrem veure a la Torre Vella ens transporta a uns diorames de 
molta qualitat, de la mà de persones que han deixat petjada, com Artemi 
Juncosa, Emili Figueras, Mercè Sancho, Daniel Piñol, Antoni Duran, Carles 
Busquets, els germans Grifoll i Joan Carles López. 

Divuit diorames ens transportaran en el temps, a través de la seva llum, els seus 
colors i les seves figuretes, en entorns tan emblemàtics, per exemple, com la 
nostra estimada Torre Vella.

Us convidem a gaudir d’aquesta mostra nadalenca, tot esperant que gaudiu 
d’un Nadal pròsper i amb salut.

Els autors/es dels diorames són: Artemi Juncosa, Mercè Sancho, Daniel Piñol, 
Antoni Duran, Carles Busquets, Germans Grifoll i Joan Carles López.

Pere Granados
Alcalde de Salou

Xavier Montalà
Regidor de Serveis Culturals

Torre Vella de Salou. Benedicció 
del pessebre

Anunciaicó a la Mare de Déu Dia de Nadal al mas. 
Fent cagar el tió

Cova Penya Tallada


