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Vermuts d'Obra
42 - Visita a la
Ricarda
Imatge:
Creative Commons

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Casa Gomis, La Ricarda, El Prat del Llobregat
Demarcació : Tarragona
Data inici : Dissabte, 20 juliol, 2019
Horari: 11.00h
Tornar
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El pròxim dissabte 20 de juliol, la Demarcació de Tarragona del Col·legi d?Arquitectes de
Catalunya, organitza una visita guiada a La Ricarda.
La Casa Gomis, coneguda també com La Ricarda, és un meravellós exemple d?arquitectura
racionalista a Catalunya que es va projectar i construir a través d?un seguit de comunicacions
per carta entre la família Gomis-Bertrand i l?arquitecte Antoni Bonet Castellana, que vivia a
l?exili, a l?Argentina, entre els anys 1949 i 1956.
L?edifici es troba fora del centre urbà del Prat del Llobregat, dins un espai amb accés
restringit.
Per això ens trobarem a entre les 10:30h i les 10:45h, a l?aparcament del Centre Municipal
de Vela al costat de la platja del Prat de Llobregat, per anar després tots junts fins a la casa.
Consulta la localització de l?aparcament [3]
La visita durarà unes dues hores i ens acompanyarà una una persona de la família i
l?arquitecte Arturo Frediani. Les explicacions complementaran aspectes més tècnics amb
altres més personals i històrics.
PREU
El preu de la visita és de 20 € per persona (IVA inclòs).
Pels menors de 14 anys l'entrada es gratuïta, i pels de 15 a 21 anys, el cost es de 13€.

INSCRIPCIONS
El termini d?inscripció finalitza el dia 16 de juliol de 2019.
Si us apunteu fora de termini cal que us poseu en contacte amb la Demarcació al 977 24 93
67 per consultar la disponibilitat.
Per formalitzar la inscripció cal:
Fer el pagament de 20€ al número de compte
IBAN: ES57 3183 4300 7610 1248 2921
Concepte: número de col·legiat.
I cal que envieu un correu a tarragona@coac.net [4].

Places limitades. Un cop exhaurides les places disponibles l?organització tancarà les
inscripcions.
* Els desplaçaments fins a l?edifici es faran a amb vehicles particulars.
Descarrega el programa
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