
   
 
 
 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL 

XXXVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

PATRIMONI SACRE: permanent innovació  

 

 

VISITA A TARRAGONA I REUS  

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 22 de març de 2014 i 

organitzada pel Dr. Arquitecte Ricardo Gómez Val, Director del XXXVIIè Curset, i la Mercè Griñó i Boix, vocal de 

l'AADIPA per Tarragona. La visita està relacionada amb la temàtica de les jornades però està oberta a tots els 

membres de l’AADIPA i als arquitectes col·legiats. 

El programa previst és el següent: 

10:00 Trobada al Seminari Menor - Centre Tarraconense (c/ Sant Pau núm. 4, Tarragona), punt 

d’inici de les visites del matí. Recepció per part del Dr. Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de 

Tarragona. 

10:15 Visita al Centre Tarraconense - Seminari Menor de Tarragona, acompanyats pels arquitectes 

Jordi Fernández i Eduard Gutiérrez (ON-A), autors de la intervenció, i Marisa Jiménez, 

Directora del Centre Tarraconense. 

11:45 Finalització de la visita i trasllat al següent punt de trobada. 

12:00 Visita a la Catedral de Santa Tecla de Tarragona, acompanyats per Mn. Antoni Martínez 

Subías, Delegat de Patrimoni de l’Arquebisbat de Tarragona, i els arquitectes Joan Figuerola, 

Joan Gavaldà i Jordi Romera, autors del Pla Director de la Catedral, que ens exposaran les 

últimes fases encetades.  

13:30 Finalització de la visita, trasllat al restaurant i dinar. 

15:30 Trasllat a Reus. 

16:00 Visita a l’església parroquial de Sant Bernat Calbó de Reus (obra de l’arquitecte Lluís Maria 

Albín, 1965); acompanyats pels arquitectes Joan Figuerola, Joan Gavaldà i Jordi Romera, 

autors de les reformes interiors. 

17:00 Finalització de la visita i trasllat al següent punt de trobada. 

17:30 Visita a l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Reus, acompanyats per l’arquitecte 

Rafael Bertran, col·laborador en el projecte de reforma i ampliació; i l’arquitecte Eloi Aran, 

autor de les reformes interiors (juntament amb Giuseppe Giacalone i Maria del Mar Viladot). 

18:30 Fi de la visita i cloenda. 



   
 
 
 

El cost de la visita és de 25€ per als membres de l’AADIPA i de la Demarcació de Tarragona i de 30€ per a la 

resta d’assistents. 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.  

El preu inclou:  

� Visites guiades i documentació (en format PDF). 

� Dinar: un primer a compartir (patates braves a l’antiga amb dos salses, risotto de bolets, amanida del xef, 

musclos a l’api i vi blanc i mini cons amb brots tendres), un segon a escollir (filet d’ibèric amb salsa de ceps o 

lluç al forn amb salsa de gruyère), postres (sorbet de llimona o poma verda, pastís de mousse de xocolata i 

taronja cobert de xocolata negra o assortit de rebosteria de la casa), aigua, vi de la casa i cafè. 

El dinar serà al restaurant La Catedral (carrer de les Coques, núm. 9. Tarragona). Els nens no pagaran 

organització i el preu del menú infantil serà de 10€; inclou un plat combinat de pasta, patates fregides i un 

segon (a triar entre escalopa, croquetes, llonganissa o peix), postres (una bola de gelat o iogurt casolà) i aigua. 

A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 16€ de l’import de la jornada. 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de dijous 20 de març de 2014, a través de la pàgina web de 

l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb el nom complet, el correu 

electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la Mireia Barnadas i Ribas, 

secretària tècnica de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49. 
 

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=8288

