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Jornada al Camp de Tarragona: PORT AVENTURA I EL CENTRE 
RECREATIU I TURÍSTIC, 25 ANYS 
 
Ens plau informar-vos de la propera activitat de l’AAUC, prevista per al dissabte 29 
de novembre de 2014 i organitzada pe la Pilar Carbassa, col·laboradora i membre 
de l’agrupació. 
El programa previst és el següent: 

8:00 h                Sortida de Barcelona en autocar  (Pl. R. Berenguer – Via Laietana)

9:45 - 10:00 Al Centre de Convencions del Parc, sala Harvard  
Presentació per part dels presidents de AAUC i de la 
Demarcació de Tarragona  del COAC 
Sebastià Jornet Forner  i Joan Tous Gomà-Camps   

10:00 - 11:30 Aportacions: 
 
Fitxa urbanística  
Francesc Santacana  Portella,  Cap de Servei d’Urbanisme de la 
CUT 
 
Tendències i context de la indústria de l’oci  
Salvador Anton Clavé, Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional 
de la URV 
 
El model del Parc  
Fernando Aldecoa Llauradó, Director General de Port Aventura  
 
Impacte econòmic  
Joaquim Margalef Llebaria, economista, del Grup de Recerca, 
Industria i Territori de la URV 
 
La història de l’execució, gènesis i gestació  
Antoni Batlle Caravaca, arquitecte del Consorci del CRT 

11:30 - 12:00 Col·loqui     

12:00 - 14:00 Visita al CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC en autocar passant 
pel Raval de Mar, pel Corredor d’Activitats, amb parades als 
hivernacles, a la Torre de Telègraf, al complex de les piscines, al 
passeig de la platja llarga i a la casa club del golf, davant la 
Sèquia Major. 

14:30 - 16:30 Dinar - Debat amb intervencions de diversos actors: Rafel 
Bertran Ferrús, Lluís Serra Solé, arquitectes dels municipis de 
Vila-seca i Salou. 

17:00 h Cloenda 

 



Preus orientatius de la visita: 
 

 
Agrupats i 

- 40 anys 
No agrupats 

Reserva autocar des de Barcelona 10 € 15 € 

Reserva autocar només visita CRT 4 € 8 € 

Reserves dinar 25 € 25 € 

 
El dinar serà al Restaurant Hoyo 19 (Camí del Racó, s/n – La Pineda). Veure menú 
 
Les places són limitades. Per participar, cal formalitzar la inscripció abans de 
dilluns 24 de novembre de 2014. És indispensable omplir una butlleta per a 
cadascun dels inscrits. 
 
Per tal de formalitzar la inscripció el pagament s'ha de realitzar amb transferència al 
número de compte 3183-0800-83-0000004369 i s'ha d'enviar el comprovant per 
correu electrònic a aauc@coac.net. 
 
D’acord amb l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el 

Valor Afegit, aquesta factura estarà exempta d’IVA.  

http://www.coac.net/AAUC/2014/MENU_GOLF_LUMINE.pdf
http://www.coac.net/AAUC/bloc/?p=1471

