Instruccions per arribar a la seu de la

Demarcació de Tarragona
del
Col·legi d’Enginyers Industrials
En aquest document us explicarem, pas a pas, com arribar a la seu
de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials.
Per això farem servir un punt de referència final, al qual haurem
d’arribar vinguem d’on vinguem (Barcelona, València, Lleida o fins i
tot en tren).
Aquest punt de referència serà la Plaça de la Font de Tarragona, en
ple centre, on s’ubica l’edifici principal de l’Ajuntament de la ciutat,
on podreu deixar el vostre vehicle, si és que heu vingut en cotxe.

Per tant, el primer que haurem de fer és arribar a la Plaça de la Font,
marcat amb un gran punt vermell al mapa anterior.
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Des de l’estació de tren
Quan sortim de l’estació de tren de Tarragona s’ha de girar cap a la
dreta. El que podreu veure és això:

A mesura que ens apropem trobarem dues possibles vies per arribar
al centre: la via ‘A’ (més dura) i la via ‘B’ (més suau). Totes dues
vies tenen atractius pel vianant.
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VIA A (escales)

(l’opció via B la trobareu a la pàgina 5)

Si pugem les escales ens trobarem amb la següent pujada:

Al final d’aquesta pujada ens trobarem el Balcó del Mediterrani, un
mirador d’un gran atractiu pel visitant. Reposi uns minuts...
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També hi podrem veure el final de la Rambla Nova.

Després, sense entrar a la Rambla, seguirem pel Passeig de les
Palmeres fins a trobar-nos amb l’Hotel Imperial Tarraco.

Si ja heu arribat aquí, aneu a la pàgina 6.
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VIA B (costa)
L’altra opció és més fàcil, ja que les pujades són més suaus.

Quan fem la primera corba a esquerres podrem fer una parada
admirant l’Amfiteatre romà.

Seguim la pujada fins a trobar-nos amb l’Hotel Imperial Tarraco.
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Amb això haurem arribat a una altra referència important: el Casino
de Tarragona, situat als baixos d’aquest mateix hotel.

IMPORTANT! En aquest punt ja hem de trobar el cartell que ens
indica l’aparcament de la Plaça de la Font.

Aquest carrer ens porta a l’aparcament de la Plaça de la Font. Encara
hem de girar a l’esquerra per tal d’arribar-hi.

Pàgina 6

Quan estem a la Plaça de la Font, cal que ens posicionem a l’entrada
del pàrking soterrat, és a dir, a l’extrem contrari de l’edifici de
l’Ajuntament. Una vegada allà, seguirem pel carrer Major, un carrer
empedrat que “puja”.
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Aquest carrer fa una mena de ‘S’, abans d’enfilar cap a la Catedral de
Tarragona. Estem entrant a la “part alta” de la ciutat.

El carrer Major l’haurem de seguir fins al final, on trobarem la
Catedral. Hem de pujar les escales de la Catedral, i tot just al Pla de
la Seu, hem d’enfilar el carrer Escrivanies Velles.
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Ja només queda una cantonada i ja serem a la seu del Col·legi. Ara
cal que seguim recte, i girar pel primer carrer a la dreta. Abans de
fer-ho, però, cal admirar les quatre pedres de la façana de l’edifici de
la seu.

Ja hem arribat!
La primera porta d’aquest carrer és la de la seu del Col·legi.
trobarem al primer pis.

Ens
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