CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:
Intervencions en el patrimoni arquitectònic vinculades al XXXVè Curset.
PATRIMONI PORTUARI: BARRIS AMB PORT / PORTS AMB CIUTAT

VISITA AL PORT DE TARRAGONA I EL BARRI DEL SERRALLO
Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 7 de juliol de 2012
i organitzada pels arquitectes Mercè Griñó, vocal de Tarragona de l’AADIPA, i Albert Pla, director del
XXXVè Curset. Visitarem diverses intervencions realitzades a l’àmbit portuari de la ciutat de
Tarragona.
10:10

Presentació i inici de la visita.
Punt de trobada: C/ Anselm Clavé, núm.1 (Tarragona).

10:15

Visita a la Casa Gasset (BCIL), construïda a partir dels dissenys de l'arquitecte Francesc
Barba Masip (1859), com a model d'edifici residencial senyorial del front marítim tarragoní.
Acompanyats per en Xavier Climent i Sánchez, arquitecte autor de les obres de
restauració i rehabilitació funcional de l’edifici l’any 2002, César Puig (Director del
Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona) i l’Enric Ferré (Cap de Secció dels
Serveis Territorials).

11:00

Salutació de benvinguda per part de Josep Andreu i Figueras, President de l’Autoritat
Portuària, a la sala d’actes de la seu de l’Autoritat Portuària.
Projecció d’imatges històriques del Port i d’algunes de les intervencions que hi ha
portat a terme l’arquitecte Xavier Climent i Sánchez.

11:30

Visita a l'antiga seu de l'Autoritat Portuària (passeig de l’Escullera, s/n), projectat per
l’arquitecte Josep M. Garreta i construït durant els anys 1978-80.
Acompanyats per en Josep M. Garreta arquitecte.

12:00

Ruta en vaixell per la costa de Tarragona i aperitiu, ofert per l’Autoritat Portuària.

12:30

Visita a l’exposició “El Serrallo, ahir i avui” (Tinglado 4 del Moll de Costa del Port de
Tarragona).
Visita al passeig del Gremi de Marejants, fins al barri del Serrallo.
Acompanyats per en Xavier Climent i Sánchez, arquitecte autor de les obres d’intervenció.

14:30

Comiat i finalització de la visita.

El cost de la visita és de 5 € més IVA per als membres de l’AADIPA i de la Demarcació de
Tarragona i de 10 € més IVA, per a la resta d’assistents. El pagament s’efectuarà mitjançant càrrec
a compte bancari i la factura s’enviarà telemàticament a tots els inscrits.
El preu inclou les visites guiades i la documentació (en format PDF).
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans del dimecres 4 de juliol de 2012, a través de la
pàgina web de l'AADIPA. Cal 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 secretària de
l’agrupació, al correu aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49.

