
Del 30 d’agost 
al 5 de setembre



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.

Normes de seguretat davant la 
Covid-19 en totes les activitats 
presencials

Aforament limitat, seguint les normatives de seguretat i accés.
Ús correcte de la mascareta.
Un cop ocupada la localitat, us demanem de no moure-us fins que 

acabi l’acte per tal d’evitar encreuaments.
Utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi haurà a 

l’entrada dels recintes.
Rentat de mans.
No es pot accedir als recintes amb beguda ni menjar.

cultura@salou.cat @bibliosalou

@SalouCultura

977 309 217

Totes les fotografies utilitzades en aquest programa són imatges d'arxiu.



Les mil vides de Jaume I. 
Aproximació a la vida literària 
del rei conqueridor
Recerca per la narrativa literària de ficció, editada sobre la figura del rei 
Jaume I.

Amb el préstec de qualsevol dels exemplars exposats, el visitant podrà 
endur-se un rei Jaume I de mà i en miniatura.

Exposició

Del 30 d’agost al 17 de setembre

Què li sobra al rei 
conqueridor?
Amb un retallable descarregable d’una de les peces reials que 
identifica el rei Jaume I, publicat a les xarxes socials de la Biblioteca.

Joc virtual

De l’1 al 3 de setembre

Llums i ombres del regnat  
de Jaume I
A càrrec de Jaume Borràs i Galceran, historiador i catedràtic de 
Socials. Activitat presencial i gratuïta, adreçada a joves i adults.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal.

Xerrada

Dimecres, 1 de setembre a les 18.30 h

@bibliotecadesalou @bibliosalou
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Mercat Medieval
Als carrers del Nucli Antic i Plaça Bonet.

Organitza la regidoria de Dinamització Econòmica.

Mercat

Del 2 al 5 de setembre
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El rei Jaume I i el seu seguici
Compartim 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!

Dijous, 2 de setembre

https://www.youtube.com/watch?v=RzHij6iho30
Mira el vídeo promocional
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Setembre de 1229. 
Salou-Mayūrqa: El repte  
d’un rei de 21 anys
Gaudim de la conferència a càrrec d’Esther Lozano López,  
Doctora en Història de l’Art.

Conferència

Divendres, 3 de setembre

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

https://www.youtube.com/watch?v=0kZIacavGsE
Mira el vídeo de la conferènciaAc
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Viatges i viatgers a l’Edat 
Mitjana. Un món en moviment
A càrrec de Rosa María Guijarro Asensio, catedràtica jubilada  
de l’INS Jaume I.

“El viatge de Jaume I i les seves tropes cap a la conquesta de Mallorca 
el 1229 és propi d’una Edat Mitjana que no té res d’estàtica. Lluny 
del tòpic que creu que en aquests segles la gent amb prou feines es 
desplaçava, són molts els viatgers que van descobrir “nous mons” 
més enllà del seu entorn: mercaders, pelegrins, guerrers, mercenaris, 
diplomàtics, ambaixadors, artistes, artesans, religiosos, estudiants, 
monarques amb les seves corts i seguicis, pobres, mendicants, 
presoners de guerra o marginats”.

Conferència

Divendres, 3 de setembre a les 18.30 h,  
al pati de la Torre Vella

Aforament limitat i gratuït, sense invitació prèvia.
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© Vidal Mayor. Ms. Ludwig XIV 6  
(83.MQ.165), fol. 232v
Paul Getty Museum (1290-1310)



1229: Objectiu Mayūrqa. 
Imatges, colors i memòria  
del passat medieval
L’any 1229, un poderós exèrcit d’uns 10.800 homes va sortir 
des de Salou per viatjar durant tres dies pel Mediterrani per 
prendre Mayūrqa, “un regne dins del mar”. Els habitants de 
l’illa van contemplar amb inquietud l’arribada de l’estol de “150 
veles blanques”.

Aquesta proposta expositiva neix a les aules de 1r de 
Batxillerat artístic_20-21. Està vinculada a “Imatges del passat 
medieval, reflexos al present de Salou” de l’INS Jaume I 
(projecte d’Innovació pedagògica dins l’Apadrinem el nostre 
Patrimoni de la Generalitat) i s’ha sustentat, en part, en dues 
fructíferes col·laboracions: amb l’Ajuntament de Salou i amb 
el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí (programa 
UMA).

El nostre itinerari pretén obrir una finestra o, millor, 
traspassar un llindar per mirar, explorar i reflexionar sobre 
l’època medieval: un passat acolorit, culte i amb un potent i 
emocionant univers visual.

Exposició

Divendres, 3 de setembre a les 20 h,  
a la Torre Vella

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

To
rr

e 
Ve

lla

Aforament limitat i gratuït, sense invitació prèvia.



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 
Llevant. Us esperem l’any vinent, perquè aquesta festa genuïna i 
atractiva admirada pels visitants, fent referència a una figura cabdal en 
la història, sigui una vegada més viscuda com cal.

Reviu el moment!

Dissabte, 4 de setembre

https://www.youtube.com/watch?v=bQxMSMQtxVg
Mira el vídeo
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XXXV Regata Rei en Jaume
Es realitza en aigües de Catalunya i Balears.

Organitza Club Nàutic Salou.

Regata

Del 9 a l’11 de setembre
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Conquereix la història!
Reviu 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 d’es d’on va començar l’aventura.

Una experiència gratuïta per a tota la família que podreu realitzar en 
qualsevol moment, només amb el suport del vostre telèfon mòbil.   

Situeu-vos a la plaça de Francesc Germà (Font Lluminosa), 
captureu el codi QR que allà trobareu i que comenci l’aventura!

Una experiència, d’1 hora aproximadament, amb 8 enigmes, 
recorrent 1,2 km.

Gimcana digital

Durant tot l’any
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cultura@salou.cat

@SalouCultura

977 309 217

@SalouCultura

www.salou.cat


