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El dissabte 28 de maig s’organitza una visita arquitectònica a 
Tortosa. Podrem fer un recorregut per la ciutat visitant els edificis 
guardonats a l’última Mostra d’Arquitectura de les Terres de l’Ebre  
entre d’altres projectes recents.  

El transport fins a Tortosa es farà amb cotxes particulars. L’inici de 
la visita tindrà lloc a les 10.00h a la Demarcació de l’Ebre del COAC 
(Carrer Berenguer IV, 26 principal, Tortosa). 

PROGRAMA 

Matí 
 CASA BAU, seu del COAC-Ebre.  

Punt de trobada i d'inici d'itinerari a les 10.00h. 
Acte oficial inauguració Biennal Tarragona; intervenció 
de rehabilitació façanes acompanyats de l'arquitecte, 
autor del projecte, Enric Roig. 
 

 SEU DE LES DELEGACIONS DE LA GENERALITAT A LES TT 
EE, edifici projectat per l'arquitecta Carme Pinós, 
actualment en construcció (fase estructura) Visita 
exterior  

 
 

 ABSIS DE LA CATEDRAL I CASA GREGO, projecte 
de Camps/Felip i de Tomàs Homedes, respectivament. 
Visita exterior. 

 
 

 CATEDRAL DE TORTOSA I SALA D'EXPOSICIONS, 
acompanyats de l'arquitecte Agustí Costa. 

 
 

 REHABILITACIÓ DE L'ANTIC ESCORXADOR DE TORTOSA, 
projecte de Ramon Valls i Isabel Pascual, seu actual del 
Museu de Tortosa. Ens acompanyarà l'arquitecte autor del 
projecte Ramon Valls i la directora del Museu, Ma Josep 
Bel. 

 
 

 Dinar  de grup al  Restaurant 'Matadero'  

 

Tarda  

 CAMPUS UNIVERSITARI DE LES TERRES DE L'EBRE, 
projecte de Ravetllat/Ribas/Ferrando.  Ens acompanyarà 
l'arquitecte Pere Joan Ravetllat. 

 
 

 RECINTE FIRAL DE TORTOSA, projecte de 
Corea/Morán/López. Ens acompanyarà l'arquitecte Mario 
Corea. 

 
 

PREU 

20 euros + iva.  
Inclou: L’accés als edificis, l'entrada al museu, el dinar al restaurant 
‘Matadero’ i la guia arquitectònica de la visita. 

INSCRIPCIONS 

Places limitades. Un cop exhaurides les places disponibles 
l'organització tancarà les inscripcions. 

Els interessats cal que us apunteu a la Demarcació de Tarragona del 
COAC, abans del dilluns 23 de maig. 

 

Per formalitzar la inscripció cal: 

Adreçar un correu a tarragona@coac.net  indicant el nom complert 
del/s inscrit/s. 

Cal indicar el plat del menú escollit. 

També podeu telefonar al 977 249 367. 

 

Menú: 

Entrant:  Amanida a compartir 

Primer plat: Paella 

Segon plat a escollir: 

 Confit d'ànec 
 Fricandó de vedella 
 Lluç amb salsa marinera 
 Bacallà al forn 

Postres 

 

L'organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut 
d'aquest programa.  
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