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 o Lleida).
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.

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 València (N-340)
Podem venir de dues maneres: per la carretera nacional A-7 (és
l’antiga N-340), i per l’autopista AP-7. Si venim per l’antiga N-340 és
important que passem tota Tarragona de llarg, sense sortir d’aquesta
carretera. Es tracta d’arribar a l’entrada nord-est de la ciutat. Hem
de veure l’entrada a la ciutat que està al costat de la ITV, com es
mostra a la següent imatge:
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Quan haguem agafat aquesta sortida estarem situats a la Via Augusta
de Tarragona, una via amb una gran història. Al final d’aquesta via,
en direcció al centre de la ciutat de Tarragona, tenim una referència
fàcil: l’Hotel Imperial Tarraco.

Una altra referència pot ser el Casino de Tarragona, situat als
baixos d’aquest mateix hotel.
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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.

Doncs be, ara ja podem deixar el cotxe al pàrking. La resta del camí
la farem a peu. Tot seguit veureu l’entrada del pàrking.
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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 a peu pel carrer Major, un
carrer empedrat que “puja”.

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.
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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.

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

Ens

Página 7

