
 
 
 

 

VISITA AL CAMP DE TARRAGONA I PRIORAT 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al diumenge 16 de desembre de 2018 i 
organitzada per Rosa Bosch, arquitecta i Jaume Busquets i Maria Llinàs, directors del proper XLIè Curset, 

“Camins d’aigua: restauració i ús del patrimoni hidràulic”. 

Realitzarem una visita al Camp de Tarragona i Priorat relacionada amb la temàtica de les jornades i està oberta 
a tots els membres de l’AADIPA i als arquitectes col·legiats, aproximant-nos a la Mina de l’Arquebisbe a 

Tarragona, la ruta de l’aigua a Constantí i a la Cartoixa d’Escaladei i el seu abastament. 

El programa previst és el següent: 

7:45 Punt de trobada a Barcelona: Plaça Catalunya, zona Hard Rock Cafe, 

8:00 Sortida de Barcelona en autocar (places limitades) 

9:00 La Mina de l’Arquebisbe, Tarragona 

Recorregut a peu acompanyats de Xavier Climent Sánchez, arquitecte 
Punt de trobada: Portal del Roser (Plaça del Pallol, Tarragona) 

10:30 Trasllat en autocar.  Punt de trobada: aparcament de la Vil·la romana de Centcelles 

10:45 La ruta de l'aigua a Constantí 

Recorregut a peu acompanyats de Pau Jansà i Olivé, arquitecte 

11:30 Trasllat en autocar. Punt de trobada a la Cartoixa d'Escaladei, Priorat 

13:00 

 

La mina d'aigua a la Cartoixa d'Escaladei 

Recorregut a peu acompanyats de Carles Brull Casadó, arquitecte, Andreu Alfonso Jardí, 
arquitecte i Josep M. Vila i Carabassa, arqueòleg i historiador 

14:00 Dinar al restaurant “El rebost de la Cartoixa”. Rambla de la Cartoixa, núm. 15, Scaladei 

15:30 L'abastament d'aigua a la Cartoixa 

Carles Brull Casadó, arquitecte, Andreu Alfonso Jardí, arquitecte i Josep M. Vila i Carabassa, 
arqueòleg i historiador 

17:00 Finalització de la visita i tornada a Barcelona en autocar 

 

El cost de la visita completa és de 35€ per als 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:  

� Trasllat en autocar des de Barcelona (places limitades) 

� Visites guiades i documentació (en format PDF)    
� Dinar (menú 7 plats, postres, beguda i cafè) 

El dinar serà al restaurant “El rebost de la Cartoixa” ubicat a Rambla de la Cartoixa, núm. 15, Scaladei  

En cas de no venir en autocar el preu de la jornada serà de 26€. 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia de divendres 14 de desembre 2018, 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 l’Àlex Grávalos, secretari 
tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 97 07 13. 


