
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC VINCULADES AL XXXIVè CURSET 
SOBRE “FORTIFICACIONS. INTERVENCIÓ EN PATRIMONI DEFENSIU” 

 

JORNADA DE VISITA A FORTIFICACIONS ( III ) :  

MURALLES DE TARRAGONA I MONTBLANC 

Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA  que tindrà lloc el dissabte 16 de juliol de 
2011, organitzada per la Mercè Griñó, l’Anna Albó i el Dídac Gordillo. Visitarem dues intervencions de 
restauració recents en muralles romanes i medievals del Sud de Catalunya. 

10:00 Trobada a la Seu del COAC a la Demarcació de Tarragona, presentació i inici de 
la visita. 
Acompanyats per en Jaume Costa, arquitecte dels Serveis Territorials de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya a Tarragona, que explicarà els criteris generals de les 
intervencions en la muralla romana de Tarragona.  

11:00 

 

Intervencions en l’espai públic de la Part Alta. 
Acompanyats per en Jordi Segura, arquitecte i Cap de la Secció d’Intervenció 
Arquitectònica de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya, que explicarà les intervencions d’arranjament i millora de l’espai públic de 
la Part Alta, una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de 
Catalunya.  

12:00 Intervencions en el tram de muralla romana. 
Acompanyats per en Joan Figuerola, en Joan Carles Gavaldà i en Jordi Romera, 
arquitectes del projecte de consolidació i rehabilitació dels trams de muralla de l’Hort 
de l’Arquebisbat i baixada del Roser.  

14:30 Dinar a l’antic Convent de Sant Francesc, Montblanc. 

16:30 Intervencions en la muralla medieval de Montblanc. 
Acompanyats per en Carles Brull, arquitecte municipal de Montblanc i responsable 
dels projectes d’intervenció, i per en Josep Andreu, arqueòleg i alcalde de Montblanc. 

19:00 Comiat i finalització de la visita. 

Telèfons de l’organització: 616 124 033 (Anna), 686 965 034 (Dídac) i 696 197 437 (Mercè). 



 

 

El cost de la visita és de 30€ per als membres de l’AADIPA i els membres de la Demarcació de 
Tarragona i de 35€ per a la resta d’assistents. 

El preu inclou: 

 Visites guiades i documentació. 

 Dinar:  
- Amanida completa (amb formatge de cabra, panses, tomates confitades, pernil, pinyons,etc). 
- Paletilla de corder. 
- Postres de pasta de full amb crema i ametlla.  
- Aigua i vi de la casa. 
- El cafè no està inclòs perquè el dinar es farà en un espai que no està dotat de cuina; per tant, 

a la tarda, abans de començar la visita, es farà una parada al restaurant del centre de la 
població. 

El dinar serà al Convent de Sant Francesc, a Montblanc.  

Els nens no pagaran organització i el preu del dinar serà de 10€ (canalons, beguda i postres). 

A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 20€ de l’import de la jornada. 

El pagament s’efectuarà en efectiu el mateix dia de la visita. 

Per a participar, cal que us inscriviu abans del dimecres 13 de juliol de 2011.  

Per a formalitzar la inscripció, podeu entrar a la pàgina web de l'AADIPA, remetre aquest formulari al 
FAX de la Secretaria d’Agrupacions del COAC (93 412 39 64) o enviar un correu electrònic a 
aadipa@coac.net, indicant en l’assumpte “Visita Fortificacions (III) 16-07-2011”.  

I N S C R I P C I Ó 

NOM, COGNOMS I MAIL DE TOTS ELS INSCRITS   AADIPA  ALTRES  

--------------------------------------------------------------------------------        

--------------------------------------------------------------------------------        

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=3394

