
EXPOSICIÓ D’ARTISTES
LOCALS DE SALOU

Del divendres 1 de febrer al 2 de març de 2019



L’exhibició del talent dels artistes locals es pot veure en aquesta nova exposició que acull la Torre 
Vella un any més. L’objectiu d’oferir un espai anual dedicat a les arts plàstiques locals tot donant a 
conèixer obres i autors que tenen Salou com lloc de residència i inspiració fa que s’hagi consolidat 
aquesta mostra que constata l’arrelament a casa nostra d’un ampli ventall de firmes, que conreen la 
pintura en les seves múltiples vessants. És important remarcar que autors amb una llarga i reconeguda 
trajectòria pictòrica participen en aquesta col•lectiva al costat d’altres més novells, afavorint així el  
sempre enriquidor diàleg de l’art. 

La Festa Major d’Hivern és un marc incomparable per  realitzar exposicions d’aquest tipus ja que el 
dinamisme cultural i festiu arriba al seu punt àlgid i, en el cas que ens ocupa, potenciar la creació 
artística dins de la nostra pròpia ciutat i donar-la a conèixer és tot un plaer visual. La Mostra d’enguany 
ens fa sentir molt satisfets, per una banda per la gran participació, i per una altra, perquè en les obres 
s’hi reflecteixen plantejaments artístics i humans molt diferents i d’una tècnica extraordinària.
Us encoratgem a que descobriu la bellesa que han plasmat els artistes locals en aquesta nova 
exhibició del seu talent.

Gaudiu-ne i que tingueu una bona Festa Major!

PERE GRANADOS
ALCALDE DE SALOU

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ
REGIDORA DE CULTURA



5

Arbiol Escoda, Magda



6 7

Barra Nogueras, Ma. Luisa Cabello Álvarez, Antonio



8 9

Cervelló Mañas, Llorenç Delgago Abuja, M. Rosa



10 11

García García, Antonio Gasviani, Sofia



12 13

Gómez Andújar, Belarmina González Zorrilla, Isabelle



14 15

Juli Fernández-Montes, Mari Paz Planells Martí, Manel



16 17

Rodríguez González, Milagros Sierra Ramos, Francisca



18 19

Vicente Lucía, HerminiaTecca Barrufet, Luis Antonio



Torre Vella
Horari:

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


