
 
 

PROGRAMA D’ACOMPANYANTS, 26 de maig de 2018 
 

09:45 h Punt de trobada  

El punt de trobada pels acompanyants que realitzin la visita turística per la vila 
Riudoms, serà El Teatre Auditori Casal Riudomenc, situat al carrer Sant Jaume, 2 de 
Riudoms. Lloc on es durà a terme l’Assemblea i la Convenció.  

 

10:00 h a 10:30 h Esmorzar  

L’esmorzar pels visitants es farà a les instal·lacions del Teatre Auditori Casal 
Riudomenc.  

  

10:30 h a 11h Visita a la Plaça de l’Arbre   

La Plaça de l'Arbre, va ser reformada el 2007, és un espai proper a al Casa Pairal 
d'Antoni Gaudí creat per l'arquitecte japonès Hiroya Tanaka, que conté la col·lecció 
de cirerers sakura més important d'Europa, uns bancs inspirats en el Parc Güell i 
diversos elements orientals i gaudinians. 

 

11:00 h a 12:15 h Visita a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí   

El que avui es coneix com la Casa Pairal de la família Gaudí, des del s.XVIII va 
pertànyer als avis, pare i finalment al mateix Antoni Gaudí. El 1925, un any abans de 
la seva mort i en no tenir descendència, Gaudí la va cedir a l'Arquebisbat de 
Tarragona. 

 

12.15 h a 13.00 h Visita a la Plaça de l’Església i a la Cisterna Vella  

La Cisterna Vella és un espai sota de la Plaça de l'Església que es va rehabilitar fa pocs 
anys i que ara és visitable. Antigament va servir com a cisterna d'aigua per a la 
població, i també es va utilitzar com a refugi antiaeri durant la Guerra Civil. 

 

 

13.00 h a 13.45 h Visita a l’Església i al Campanar    

El 1588 es va posar la primera pedra de l’Església Parroquial de Sant Jaume Apòstol i 
es va inaugurar el 1617. Es tracta d'una església de gran amplada, d'una nau i 
capelles laterals que es comuniquen, i capçalera poligonal. 

 

 

14.15 h Dinar de cloenda   El dinar de cloenda de la 36a Assemblea i 11a Convenció 
de la Premsa Comarcal, tindrà lloc al Tetare Auditori Casal Riudomenc, en el decurs 
del mateix es lliuraran els Premis de Premsa Comarcal. 


