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            PROGRAMA DE  FESTES DE SANT ISIDRE 2018 
 
 

Benvolgut soci/sòcia: Tot seguit us comuniquem els actes organitzats pel Gremi el proper mes de       
maig: 
 
II JORNADES JVJOLIANES 
Els presidents del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Tarragona, es plauen de convidar-
vos a les II Jornades Jujolianes amb el següent programa: 
 
Dia 11 de maig, divendres: a les 19:00h. a l’Antiga Audiència, Plaça del Pallol, 3: 
Projecció del documental “JVJOL – GAUDÍ. Dos genis de l’arquitectura”, autor, director 
i productor Lluís Campo Vidal.  
 
Dia 12 de maig, dissabte: a la seu del COAC de la demarcació de Tarragona, carrer Sant 
Llorenç, 20-22, amb el següent programa: 
 

      9,30 h.:  Recepció dels assistents. 
     10:00 h. :  Presentació de la jornada a càrrec de Joan Tous i Raül Font-Quer, presidents de la               

Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i del Gremi de 
Pagesos, respectivament. 

10,10 h.: "ELS QUADERNS DE VIATGE: JVJOL – LE CORBUSIER", per Joan          
Mercadé Brulles, professor de l'Escola d'Arquitectura de la UPC de Barcelona. 

     11:00 - 11,20 h.: Cofee-break. 
     11,20 – 13:00 h.: Taula rodona sobre "L’ESGLÉSIA PRIMERA DE VISTABELLA",  

                              amb els arquitectes Guillem CarabÍ i Roger Miralles i la historiadora Concepció Peig.         
Modera Josep Maria Buqueras, Vocal de Patrimoni del Gremi. 

    13:00 – 14:00 h.: Visita a l'Església de Sant Llorenç i a l’ESPAI JVJOL del Gremi de 
Pagesos  (en dos grups, en funció de l’assistència). 

    14,15 h.: Dinar (temps lliure). 
     16,15 - 18,30 h.: Ruta modernista de la ciutat guiada per Josep Maria Buqueras 
 
 

FESTA DE SANT ISIDRE 
 
Dia 20 de maig, diumenge: A les 11,30 hores a l’Església de Sant Llorenç.  Recepció de les paneres en 
la 36ena edició del tradicional CONCURS DE PANERES DE FRUITES I VERDURES. 
 
A les 12,00 hores solemne OFICI RELIGIÓS en honor al Copatró, a càrrec de  Mn. Francesc Gallart 
Magarolas, que comptarà amb la participació de la CORAL L’ÀNCORA durant la Missa.  Finalment es 
beneiran bossetes de cireres i nespres que seran lliurades als assistents.  
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Durant el decurs de la missa es recordarà la persona de Mn. Isidre Torremadé fidel col·laborador els 
últims anys del nostre Gremi traspassat recentment. 
Tot seguit entrega de la insígnia d’Or del Gremi al que fou president de l’Entitat Sr. Lluis Amenós 
Casany amb motiu de la seva tasca davant del Gremi. 
 
A les 13,15 hores aperitiu popular a l’eixida de l’església. Gentilesa de la casa YZAGUIRRE. 
 
Tot seguit dinar de Germanor al restaurant de l’hotel “SB Ciutat de Tarragona”, Plaça Imperial Tàrraco, 
núm. 5. Preu del menú 20 euros, Es composa de: primer i segon plat, postres, cafè i copa de cava. A 
l’hora de fer la inscripció s’informarà dels plats a escollir. 
 
Interessats truqueu als següents telèfons: Sr. Jordi Lluís Rofes 977216640 i Sr. Carles Samper 
(669690121 de 16,00 h a 20,00 h.) Inscripcions fins el dia 14 de maig. Places limitades.  
 
Durant el decurs del dinar se sortejaran paneres de fruites i verdures i  diferents obsequis per ajudar 
el finançament de les obres. 
 
 

 
                 

 
 
Tarragona, 24 d’abril de 2018 
 

 
El Secretari  
Carles Samper Foj     


