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La Diputació presenta el llibre ?Espais urbans
porticats?, un recorregut pels porxos més
emblemàtics de la demarcació de Tarragona
Joan Figuerola és l?autor d?aquesta publicació que viatja a
places, carrers i edificis d?una quarentena de municipis del
Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l?Ebre
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha presentat aquest dimarts al
migdia el llibre Espais urbans porticats a la demarcació de Tarragona, de l?autor Joan Figuerola
i inclòs en la col·lecció de Difusió Cultural. L?acte, que s?ha celebrat virtualment i s?ha
retransmès pel canal de YouTube de la institució, ha comptat també amb la intervenció del
diputat delegat del Servei d?Assistència al Ciutadà (SAC) de la Diputació i alcalde d?Alforja,
Joanjo Garcia; l?autor del llibre; els alcaldes d?Horta de Sant Joan, Jordi Martín, i de l?Arboç,
Joan Sans; el primer tinent d?alcalde d?Alcover, Josep M. Girona, i amb l?antropòleg social,
Jaume Martell.
Espais urbans porticats a la demarcació de Tarragona proposa un recorregut per carrers, places
i edificis porticats emblemàtics de 38 municipis del Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les
Terres de l?Ebre. El recull aporta descripcions històriques i tècniques sobre el tipus d?obra i la
funció de cadascun d?aquests emplaçaments que ajuden a entendre la presència i la
importancia dels espais porticats a pobles i ciutats de les comarques de Tarragona. La plaça del
Blat de Valls, la plaça de les Peixateries Velles a Reus, el carrer de l?Àngel de Tortosa, la Plaça
Nova del Vendrell, els pòrtics de l?Ajuntament de Vimbodí i Poblet, la plaça Carles III a Sant
Carles de la Ràpita, la plaça d?Àngel Marquès de Falset, el carrer Major de Flix, els porxos del
carrer Merceria de Tarragona i l?Ajuntament de la Fatarella són alguns dels espais que convida
a descobrir el llibre.

