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ALEJANDRO DE LA 
SOTA 

Xerrades: 4.nov.04 

19:30h “Luché con gran dificultad para
conseguir un edificio armónico, 
jerárquico y noble” Joanna Thomas, 
arquitecta 
 
20:30h “Astrazione e materia nel 
palazzo del governatore” Simona 
Pierini, arquitecta 
 
 
Ampliació visites a l’edifici del 
Govern Civil a Tarragona, de 
l’arquitecte Alejandro de la Sota 
Dissabte 6 de novembre al matí 
  

 
La Demarcació de Tarragona del CoAC i la subdelegació del Govern Civil a Tarragona, de
gran nombre de demandes, han ampliat les visites guiades a la seu del Govern Civil a la c
organitzades amb motiu del 40è aniversari de la seva posada en funcionament.  
 
Un recorregut per l’interior de l’obra d’Alejandro de la Sota, considerada fita de l’arquite
moderna, un projecte complet des de la idea arquitectònica fins a la definició últim
mobiliari. 
 
Les visites guiades mostren els espais més representatius de l’edifici, des del vestíbul 
planta baixa, passant per la zona de recepció del governador del primer pis,  la sala de pr
de la segona planta i la terrassa que s’aboca a la plaça imperial tarraco, fins a les z
totalment privades i inaccessibles al públic, com són les vivendes per a convidats i la viv
del secretari del governador, a les plantes tercera i quarta respectivament. 
A més es mostren tots els elements de disseny interior i de mobiliari que l’arquitecte diss
expressament per a l’edifici.  
 
L’edifici es podrà visitar també el proper dissabte 6 de novembre al matí.  
Per a confirmar assistència cal trucar prèviament al telf. 977 249367 (per assignar hor
grups de visita).  
 
Les exposicions romandran obertes fins al 12 de novembre a la Seu del CoAC Tarragona 
 
Més informació: 
http://www.coac.net/Tarragona/fhometarragona.htm 
 
 
 

Per a més informació: DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ: 
Iolanda Vivancos. Telèfon: 977 249367 / cultura.tar@coac.net 
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