
Un any més, les festes de Nadal i Reis arriben a la nostra ciutat. Unes festes que propicien 
la trobada, la  formulació de desitjos, els nous reptes i les noves esperances i que cultural-
ment convergeixen en una nova mostra que s’inaugura a la Torre Vella on els diorames del 
mestre de reconegut prestigi com és Esteve Coll. La seva visió de com plasmar un paisatge 
tenint en compte aspectes com la perspectiva, la llum, i el color, permeten obtenir uns 
resultats admirats per moltes persones, i ens acosten encara més a la temàtica nadalenca 
d’aquesta època.
 
S’escau doncs, en aquest marc de tancament d’any, fer un balanç personal però també 
col·lectiu. De nou hem demostrat que som capaços de crear un clima de cohesió i de con-
fiança en el nostre futur gràcies a la unitat i la solidaritat de tots els salouencs i salouen-
ques. I no solament això, sinó que hem aconseguit fer millor aquest Salou amb els nostres 
projectes i propostes; i sobretot, amb els somnis de cadascun de nosaltres, que són els 
que fan realitat el progrés com a ciutat.  
 
Per aquest motiu, i sumant-me al missatge de pau i germanor de les festes de Nadal, em 
complau agrair i felicitar a tots els salouencs i salouenques la seva bona voluntat, la seva 
generositat i el seu esperit de col·laboració, perquè fan possible un Salou plural, amb una 
singular identitat compartida i acollidor.
 
Tot esperant que els grans conservin viu l’esperit d’aquestes festes i el transmetin als 
infants més propers, vull desitjar... Bon Nadal i una bona entrada d’any a tothom!
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E steve Coll és un dels grans Mestres pessebristes 

catalans. Els seus treballs s’han exposat a moltes poblacions 

catalanes i de diferents països europeus. La seva acurada 

tècnica i l’experimentació en nous materials a l’hora de 

confeccionar els pessebres van ser reconeguts per la 

Generalitat concedint-li el “Diploma de Mestre Artesà”.

A questa exposició està formada per una col·lecció de 

diorames realitzats, al llarg de 20 anys.


