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Vermuts d'Obra
41 - Visita a
Benissanet,
Corbera d'Ebre i
el Pinell de Brai
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Visita a Benissanet, Corbera d'Ebre i el Pinell de Brai
Demarcació : Tarragona
Data inici : Dissabte, 8 juny, 2019
Horari: 10.00h
Tornar
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El pròxim dissabte 8 de juny, la Demarcació de Tarragona del Col·legi d?Arquitectes de
Catalunya, conjuntament amb la Demarcació de l?Ebre, organitzen una visita guiada als
Tallers Gon-Gar de Benissanet, a l?Església del poble vell de Corbera d?Ebre i al Celler del
Pinell de Brai.
A les 10.00 h ens trobarem als Tallers Gon-gar de Benissanet i visitarem l?edifici de la mà
de dels arquitectes autors del projecte, Nua
arquitectures.
A les 11.30 h ens desplaçarem amb vehicles particulars fins a Corbera d?Ebre on els
arquitectes Ferran Vizoso i Núria Bordas ens
explicaran el projecte de restauració de l?antiga església. També podrem visitar tot el Poble
Vell bombardejat durant la Guerra Civil.
A les 13.00 h visitarem el celler del Pinell de Brai de l?Arquitecte Cèsar Martinell. Les
explicacions aniran a càrrec del despatx
Figuerola-Gavaldà-Romera, que recentment han intervingut en recuperar l?edifici. En
finalitzar la visita es farà una degustació de vi
i d?oli.
A continuació podrem fer un dinar de grup a L?antiga sala de les olives, situada a la nau
esquerra de l?edifici, on actualment hi ha el
Restaurant la Catedral del Vi. Fran López, xef de dos restaurants amb estrella Michelin, és
l?encarregat d?assessorar-ne la cuina

Per poder assistir a la visita cal inscriure?s a tarragona@coac.cat
de juny

abans de dimarts 4
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Hi ha dues modalitats d?inscripció:
Preu 7,5€ Visita guiada als tres edificis i pagament de les entrades corresponents +
Degustació de vi i oli
Preu 32€ Visita guiada als tres edificis i pagament de les entrades corresponents +
Degustació de vi i oli + Dinar
* Tots els desplaçaments es faran amb vehicles particulars.
Descarrega el programa
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