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ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 50 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL
GOVERN CIVIL DE TARRAGONA 1964/2014
Enguany celebrem el cinquantè aniversari de l?edifici del Govern Civil de Tarragona, que
també coincideix amb el centenari del naixement d?Alejandro de la Sota. Per això, el dia 18
de novembre inaugurem l?exposició ?100 años con Alejandro de la Sota? i desitgem que
tingui el mateix èxit que ha tingut anteriorment al CGAC i al COAM.
La mostra es pot veure del 18 de novembre de 2014 fins el 16 de gener de 2015, de 9 a 19
hores de dilluns a diumenge. Per concertar una visita guiada a l?edifici caldrà concertar hora
per e-mail [2]. Les visites guiades es fan els dissabtes a les 10:30 i a les 12:30 hores.
L?exposició ens mostra un recorregut per la línia del temps on es poden veure, per ordre
cronològic, obres com el Poble d'Esquivel, el Govern Civil de Tarragona, el Gimnàs
Maravillas, la Casa Domínguez, Correus de Lleó, els habitatges a Alcudia i la Central Lechera
Clesa, tot amb plànols originals, fotografies, maquetes i mobiliari.

També hem preparat un seguit de conferències i col·loquis lligats amb l?obra d?Alejandro de
la Sota on intervindran arquitectes com Mariano Bayón, Josep Llinàs, Moisés Puente,
Santiago Barge Ferreiros i Jordi Guerrero.
Organitzat pel COAC conjuntament amb la Subdelegació del Govern a Tarragona i patrocinat
per REPSOL, el Ministerio de Fomento, BASF, ANAV i El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona. L?exposició ha estat produïda per la Fundación ICO amb la col·laboració de la
Fundación Alejandro de la Sota.
Descarrega el programa d'actes. [3]
PROGRAMA:
Dimarts 18 de novembre
16:30h Inauguració de l?exposició ?100 años con Alejandro de la Sota?
a càrrec de la Ministra de Foment, Sra. Dña. Ana Pastor Julián.
17:15h Recorregut per l?exposició
18:00h Conferència ?A los Cincuenta años del Gobierno Civil de Tarragona? a càrrec de
l?arquitecte Mariano Bayón.
19:00h Col·loqui. Fila Zero: Josep Llinàs, Moisés Puente.
Dimecres 19 de novembre
11:30h Conferència a càrrec del Dr. Arquitecte Santiago Barge Ferreiros.
?La restauración del patrimonio arquitectónico moderno: análisis y crítica del Gobierno Civil
de Tarragona?
12:30h Conferència a càrrec de l?arquitecte Jordi Guerrero.
?El Gobierno Civil de Tarragona. La percepción precisa de un lugar?
18:00h Conferència ?Obra propia. La Hospedería de Poblet? a càrrec de l?arquitecte Mariano
Bayón.
Tots els actes tindran lloc a la Subdelegació del Govern de Tarragona, excepte la conferència
de cloenda de l?arquitecte Mariano Bayón que serà a la Demarcació de Tarragona del
Col·legi d?Arquitectes de Catalunya.
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