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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
ANTONIO BONET CASTELLANA. POBLAT HIFRENSA SETTLEM
DE L’INFANT 
 

 
 
Avui divendres 3 de juny amb motiu de la celebració de la Festa Pa
de Tarragona del CoAC, es presentarà de forma no oficial el llibre “An
Poblat d’Hifrensa Settlement. L’Hospitalet de l’Infant”, de Jua
Elisenda Pla. 
 
La presentació es durà a terme el proper 16 de juny a les 19.0
Tarragona.  Anirà a càrrec dels autors del llibre. 
 
Aquest llibre sorgí amb la idea de revaloritzar un patrimoni que s’ha an
del temps, tot i constituir una obra representativa de l’Arquitectura d
projectada per l’arquitecte Bonet Castellana. 
 
“En comptades ocasions, i encara menys a casa nostra, al Camp
exigents, però alhora capaços d’observar i d’entendre el valor que des
projecte els pot oferir l’arquitecte per a les seves necessitats, i un o 
d’un treball seriós i compromesos culturalment amb aquests clients
conscients del valor cívic, social i paisatgístic de l’arquitectura que pro
que el resultat sigui, encara avui, paradigma de qualitat i arquitectura. 
Aquest llibre que teniu a les mans evoca i significa una d’aquestes tro
encara podem visitar: Durán Farell i Bonet Castellana són els clars 
d’aquesta experiència. La permanència d’aquesta arquitectura hauri
l’actuació de les autoritats locals, com també ho és de la voluntat col·le

 Jordi Bergadà i Masquef.
 
S’ha escollit, aquest any, el mateix Poblat per a la celebració d’aqu
posar en valor aquest conjunt constructiu. Es realitzarà abans d’inici
guiada al recinte, amb una posterior mostra de llums i ombres x
paisatge  mediterrani descrit per Bonet Castellana en la projecció del m
 
“Se han respetado totalmente los accidentes naturales del terreno y l
consistente en olivos, algarrobos e higueras (típicos de Tarragona y de
dado base al aspecto de los edificios ( gracias a la luz  al incidir sobre
de la vegetación y los ocres claros de la tierra se han tenido en cue
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espacioso en el que los edificios se encuentran simepre rodeados de vegetación y protegidos 
del viento; y están pensados para que todos ellos puedan disfrutar del sol y de buenas vistas...” 

 A. Bonet Castellana 
 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://www.e-coac.org/prensa/e-
coac_noticies/ 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona del CoAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
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