
Aqüeducte
de les Ferreres

Parlar de la història mil·lenària de l’Aqüe-
ducte de Les Ferreres en l’actualitat és com 
pensar en la caducitat de la humanitat da-
vant de la importància d’un passat gloriós.

És com un conte sobre el medi ambient 
urbà i la forma en què vivim en ell, mirant 
i interactuant amb ell. Però aquest conte 
també parla sobre la importància de valorar 
com i què s’ha triat per emmarcar un de-
bat sobre la cura i el respecte, i gairebé tots 
els valors de la societat moderna que estan 
connectats a la noció d’un creixement cons-
tant de l’economia; essent conscients de la 
idea clàssica del significat de la promoció 
econòmica que es basa en l’extracció de re-
cursos naturals i humans.

Quan el terme desenvolupament sosteni-
ble va entrar a l’àmbit del desenvolupament 
global a mitjan dels anys 80, nosaltres – els 
ciutadans del planeta – vam prometre no 
viure per sobre de les nostres possibilitats, a 
no posar en perill el futur dels nostres fills, 
per produir un desenvolupament diferent... 
però hi ha hagut un gir des de llavors... tot 
s’ha convertit sorprenentment, fent evident 
el fet que paraules com sostenibilitat es 
tornaven ràpidament excuses barates per 
créixer de manera imprevisora mai abans 
trobades.

El mercat ha segrestat el llenguatge de les 
possibles alternatives i els ha torçat en un 
argument de venda convincent.

A Limonium pensem que el futur d’una 
regió mediterrània com la nostra passa no 
per copiar models nòrdics de desenvolupa-
ment sostenible sinó per fer nostra la força 
dels moltíssims paisatges humans i geogrà-
fics de la província de Tarragona, fomentant 
les nostres cultures i l’important llegat his-
tòric i agrícola, patrimoni de la humanitat.

Per tot això, estem convençuts que una 
Smart City del Sud Europa necessita una 
infraestructura intel·ligent com el Parc Eco-
Històric del Pont del Diable, i és per això 
que us animem a descobrir-lo i viure’l  
(#viuelpontdeldiable).

Sebastiano Alba
@smartmaking

Un parc recuperat  
i obert a les 
persones

www.pontdeldiabletarragona.com #viuelpontdeldiable pont del diable tarragona@pontdiabletgn
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Un espai 
pensat per 
donar servei
als ciutadans

PRESENTACIÓ

La ciutat de Tarragona i 
el seu entorn és una de les 
regions de la Mediterrània 
més afavorides en matèria de 
cultura: carregada d’histò-
ria i de tradicions, i forjat el 
seu medi natural pel treball 
d’incomptables generacions 
d’éssers humans.
Aquests va-
lors, ordenats 
al voltant de 
l’ampli concep-
te del patrimo-
ni (incloent-hi 
la identitat cul-
tural) s’ha de re-
flectir no només 
en l’orgull dels 
tarragonins, sinó 
en el seu benestar, posant 
el patrimoni al servei de les 
persones i creant activitat 
econòmica que les beneficiï 
de manera transversal. Això 
és el que l’equip liderat per 
Limonium entén com des-
envolupament no només 
sostenible sinó també res-
ponsable, basat en la posta 
en valor del patrimoni. 

Aquesta filosofia pot ser 
aplicada de forma efectiva a 
l’espai del Pont del Diable. Es 
tracta de produir-hi un can-
vi real que aporti importants 

millores a 
l’ecosistema de la finca i al 
seu patrimoni cultural, po-
tenciant la força d’un dels 
exemples més emblemàtics 
de la civilització romana a 
Tàrraco, manifestat en un 
entorn mediterrani de gran 
qualitat.
Es tracta de crear un Terri-
tori 3.0 mitjançant la utilit-
zació de les tècniques més 
eficients de comunicació 
dins d’un món digital (sense 
oblidar, però, el component 
humà que tot sovint es di-
lueix dins les xarxes socials) 
i la incorporació dels con-

ceptes més avançats del que 
hom entén com a Smart 
Cities (Ciutats intel·ligent).  
Per tant, es vol cercar l’efi-
ciència en qualsevol acció 
pública de dotació de ser-
veis, transformant el Pont 
del Diable en un Smart 
Lands, creant una cadena 

de valor.
La finca del Pont del Dia-
ble permet això i molt més, 
sempre, però, tenint en con-
sideració la seva capacitat de 
càrrega i les seves limitaci-
ons. No es tracta de crear un 
parc temàtic barroc i carre-
gat, sinó un indret amable, 
a mesura de l’home, basat 
en la bellesa clàssica que els 
antics enginyers romans van 
saber transmetre amb una 
obra civil tan útil com estè-
tica, i que els germans Puig i 
Valls van modelar per donar 
un caràcter monumental a la 
natura.

A mitjans de la darrera dècada del segle 
XX, l’Ajuntament de Tarragona va acon-
seguir que 33 hectàrees de l’antiga finca 
matriu, aquelles que incorporaven els ele-
ments de major interès inclòs l’aqüeducte 
romà, passessin a forma part del patrimoni 
pública de la ciutat. A mitjans de la dècada 
passada, l’Ajuntament va decidir recuperar 
íntegrament l’entorn del Pont del Diable. 
Mitjançant diverses fonts de finançaments i 
eines, com escoles-taller, empreses i entitats 
d’inserció sociolaboral i tècnics experts, es 
van definir les bases per anar millorant tot 
l’entorn (restauració de la Casa del Guarda i 
dels jardins romàntics, millora i senyalitza-

ció dels camins, adequació de l’aparcament, 
situació de serveis, treballs de millora fores-
tal) i culminar fa pocs anys amb una dar-
rera intervenció ambiciosa de restauració 
de l’aqüeducte que va permetre assolir-hi 
l’aspecte actual.

El projecte de concessió que nosaltres 
representem vol donar continuïtat, des de 
la col·laboració público-privada, a aquesta 
voluntat de posta en valor d’aquest espai 
magnífic, que vol mantenir-se accessible a 
tothom, obert, expectant l’arribada de nous 
visitants que, tot i que l’hagin vist moltes ve-
gades, tornen a quedar bocabadats davant la 
visió impactant de l’aqüeducte.

La recuperació
EL PROJECTE

Limonium entén el desenvolupament 
no només sostenible sinó també 
responsable, basat en la posta en 
valor del patrimoni. 

Es tracta de crear un Territori 
3.0 mitjançant la utilització de 
les tècniques més eficients de 
comunicació dins d’un món digital.
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Bona part de les 33 hectà-
rees del parc ecohistòric 
del Pont del Diable estan 
cobertes per vegetació me-
diterrània de gran interès. 
Aquí tenim una mostra sig-
nificativa de les comunitats 
d’arbusts baixos (brolles) i 
alts (màquies) pròpies del 
litoral mediterrani, domi-
nades per plantes sempre-
verdes, de fulles petites, 
sovint coriàcies i punxegu-
des, adaptades a la man-
ca d’aigua i a un sòl rocós 
poc fèrtil. Damunt d’ells, 
abundants, creixen els pins 
blancs i en algunes zones 
del parc ecohistòric els pins 
pinyers, plantats a la segona 
meitat del segle XX. En el 
fons del barranc dels Arcs o 
en zones que miren al nord, 
més frescals, apareixen es-
barzers i altres arbusts ca-
ducifolis, acompanyats de 
freixes, lledoners i alzines, 
diversificant l’espai i produ-
int grans quantitats de fruit 
que alimenten la variada 
fauna que hi habita. Da-
munt de roques i sòls molt 
poc profunds, apareixen 
nombroses espècies d’her-
bes, arbusts aromàtics i fins 
i tot plantes crasses (com 
els crespinells).

Així, sense tenir cap ele-

ment extraordinari, la ve-
getació del parc ecohistòric 
(complementada amb els 
boscos de ribera i vegetació 
aigualosa del tram proper 
del riu Francolí) ofereix 
una representació completa 
dels ecosistemes de la ter-
ra baixa mediterrània, que 
són hàbitats per una vari-
ada comunitat faunística, 
que inclou moltes espècies 
d’interès, com una munió 
d’aus forestals, incloent ra-
pinyaires diürns com l’as-
tor i nocturns com el xot, 
abundants esquirols, diver-
ses espècies de gripaus que 
es reprodueixen als tolls 
temporals dels forats de les 
roques i molts invertebrats 
atractius com nombroses 
espècies de papallones.

Una de les nostres vo-
luntats és potenciar aques-
ta biodiversitat, executant 
accions de millora de l’en-
torn natural, a través de la 
reinstauració de la Festa 
de l’Arbre, la construcció 
de menjadores, caixes-niu 
i refugis, la gestió forestal 
sostenible, el seguiment ci-
entífic i l’educació ambien-
tal, convertint l’espai en un 
espai natural protegit, es-
tendard de l’Anella Verda 
de Tarragona.

El medi 
natural
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La potència de l’imperi expressada 
en forma d’enginyeria civil

HISTÒRIA I PATRIMONI

Caius Iulius Caesar Octavia-
nus (Octavi August, Roma, 
23 de setembre de 63 a.C., 
Nola (Nàpols), 19 d’agost de 
14 d.c.) va ser el successor de 
Juli Cèsar i el primer empera-
dor romà. Un dels seus grans 
triomfs polítics va ser acon-
seguir la pax augusta el 24 
aC, després de les campanyes 
d’Hispània, on va romandre 
dos anys, per finalitzar la con-
questa dels territoris cànta-
bres i àsturs. La seva delicada 
salut el va allunyar del front 
de guerra i va fer estada a Tàr-
raco, que va esdevenir capital 
de facto de l’imperi durant 
dos anys. 

La seva estada a Tàrraco 
ha estat entesa com el revul-
siu de la transformació de la 
ciutat republicana en el que 
serà a l’imperi, amb reformes 
urbanístiques com el nou fò-
rum colonial, el teatre, l’arc de 
Berà, reforma de la Via Her-
cúlia, des de llavors Augusta... 
La pacificació d’Hispània va 

permetre la reducció de tro-
pes, la qual cosa va compor-
tar, per exemple, que l’espai 
militar de la Part Alta de Tar-
ragona es pogués convertir en 
un dels conjunts arquitectò-
nics més impressionants de 
l’Imperi, el Concilium Provin-
ciae Hispaniae Citerioris, les 
obres del qual es van iniciar 
en temps de Tiberi, possible-
ment sobre la base d’una pla-
nificació augustal.
Segurament, el creixement 
econòmic i demogràfic de 
la ciutat associat a l’estada de 
l’emperador, que va passar de 
ser un mer port comercial a 
una ciutat imperial, capital 
d’un ampli territori, va im-
plicar que els recursos d’aigua 
que la ciutat disposava en el 
seu interior (fonts, manan-
tials, tram baix del Francolí) 
fossin insuficients. La man-
ca d’aigua, una constant en 
un territori mediterrani com 
Tarragona. 
De la primera meitat del se-

gle I d.C. data la construcció 
de l’aqüeducte del Francolí 
que, captant les aigües en al-
gun punt proper a Puigdel-
fí, les conduïa fins a la part 
baixa i portuària de la ciutat. 
D’aquest llarg aqüeducte no-
més en queden dos elements: 
un petit tram de volta coberta 
que es conserva a l’Avinguda 
de Catalunya de la ciutat, i 
l’impressionant Aqüeducte o 
Pont de les Ferreres, popu-
larment conegut com el Pont 
del Diable.
Aquesta impressionant obra 

d’enginyeria civil, de 217 me-
tres de llarg i 29 metres d’alt, 
permetia salvar el barranc 
dels Arcs. La seva arquitec-
tura de pedra en sec, perfec-
tament calculada i executada, 
ha perdurat 2000 anys en un 
molt bon estat de conservació 
i, mercès a les darreres actu-

acions empreses per l’ajunta-
ment de Tarragona,  es tracta 
d’un dels pocs aqüeductes 
romans que es pot creuar 
lliurement. El color càlid de 
les pedres amb les que va ser 
construït, de natura calcà-
ria i miocènica, li confereix 
un aspecte mediterrani que 

es veu reforçat amb el sol de 
tarda, que li dóna de ple pel 
seu costat oest. Per construir 
l’aqüeducte es necessitaven 
enormes quantitats de carreus 
o pedres tallades. Bona part 
d’aquestes es van extreure a la 
mateixa finca, de manera que 
actualment romanen diverses 
restes de pedreres romanes a 
la finca, alguna de les quals és 
visitable i interpretable.

Així, el Pont del Diable, 
conjuntament amb altres 
elements externs al con-
junt urbà de Tàrraco, com 
la propera vil·la romana de 
Centcelles (Constantí) i al-
tres monuments com la torre 
dels Escipions, l’Arc de Berà 
i la vil·la romana dels Munts 
a Altafulla, formen part de la 
llistat d’elements considerats 
Patrimoni de la Humanitat, 
i donen fe de la ingent obra 
constructora i civilitzadora 
del territori que van engegar 
els romans i de la qual en som 
hereus.

el creixement econòmic i 
demogràfic de la ciutat associat 
a l’estada de l’emperador, que 
va passar de ser un mer port 
comercial a una ciutat imperial.
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Altres crèduls sempre han pensat que, de fet, no van ser els romans qui van construir l’aqüe-
ducte, sinó el mateix Diable. De fet, alguna cosa deu tenir el senyor de l’infern per explicar la 
conservació d’aquest monument durant dos mil anys. Si voleu conèixer la llegenda del Pont 
del Diable, veniu i us l’explicarem.

La llegenda del Pont del Diable

Els germans Marià i Rafael Puig i Valls són 
dos il·lustres tarragonins de finals del segle 
XIX i principis del segle XX que són claus 
en la història del parc ecohistòric del Pont 
del Diable. De fet, van ser propietaris d’una 
gran finca que s’estenia des de la carretera 
de Lleida fins a la carretera dels Pallaresos, i 
des del Mas d’en Garrot fins a pràcticament 
l’actual Sant Pere i Sant Pau. En aquesta fin-
ca, construïren el Mas dels Arcs (o mas dels 
Àngels) i un celler d’estil modernista.
Però no es tractava només d’una finca agrí-
cola. Aquests dos germans, d’elevadíssim 
nivell cultural i gran sentit filantròpic, 
eren conscients del tresor que hi havia a la 
seva finca: l’aqüeducte romà de les Ferreres. 
Així, van voler contribuir a dignificar l’en-
torn d’aquest monument i a la zona d’accés 
hi van dissenyar i construir un jardí d’estil 
romàntic, dominat per la vegetació peren-
nifòlia i frondosa, per conjunts escultòrics, 
itineraris sinuosos i indrets amagats, així 
com indicacions sobre els noms dels arbres. 
En aquesta zona allunyada del casc urbà 
intenten reproduir allò que, de manera es-
pectacular, havien aconseguit als jardins de 
la Quinta de Sant Rafael, la seva llar tarra-
gonina.

Marià va deixar la seva empremta en di-
verses inscripcions, ja fos sobre ceràmica, 
ja fos sobre lloses naturals de pedra, en les 

quals deixava clar el seu pensament culte, de 
respecte a la natura en totes les seves formes 
així com de tenir cura de la gent desafavo-
rida. Per altra banda, Rafael va ser un molt 
important enginyer forestal que va acumu-
lar moltíssims mèrits tècnics. Entre d’altres, 
va ser comissari governamental a l’Exposició 
Universal de Chicago o Fira Mundial Co-
lombina de 1893. De la seva estada als Estats 
Units, va afegir a la seva àmplia cultura les 
noves visions conservacionistes dels països 
anglosaxons, de manera que, entre d’altres, 
va ser instaurador de la Festa de l’Arbre a 
Espanya i França. Així, segurament, els Puig 
i Valls van ser els primers reforestadors d’una 
finca que fins a l’arribada de la fil·loxera va 
ser eminentment agrícola.

Actualment, romanen alguns parter-
res, algunes alineacions de xiprers, camins 
i restes d’elements escultòrics, així com un 
laberint en forma de cargol, restaurats per 
l’ajuntament en el marc de diversos projec-
tes engegats a finals de la dècada passada. 
Tot i que elements petits, colonitzats pels 
bosc i només vestigis de l’antiga grandesa de 
la finca, permeten perfectament interpretat 
el sentit que els germans Puig i Valls volien 
donar a aquest espai tarragoní, segurament 
amb un concepte de parc ecohistòric molt 
semblant al que actualment es vol desenvo-
lupar.

Els Puig i Valls, creadors del parc
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La Casa del Guarda, habitat-
ge dels guardes de la finca en 
temps dels Puig i Valls, és un 
petit edifici de dos plantes de 
senzill estil modernista (prin-
cipis del segle XX). Recupera-
da de la seva vergonyosa ruïna 
per l’Escola Taller del Pont del 
Diable a mitjans de la primera 
dècada del segle XXI, hostatja 
actualment el Restaurant de 
la Casa del Guarda. 

El Restaurant de la Casa 
del Guarda és un dels equipa-
ments bàsics del projecte de 
Parc Ecohistòric. Es conver-
teix en punt de trobada, de 
reunió, d’intercanvi, de la pla-
ça o àgora mediterrània prò-
pia de les nostres viles i ciutats 
i, alhora, permet la presència 
contínua de personal i la vigi-
lància i visualització del camí 
principal, de l’àrea de picnic 
i de part dels jardins romàn-
tics,  des de la seva posició en-
lairada. També incorpora els 
serveis WC a disposició dels 
visitants. 

Des de la presència del 
Restaurant de la Casa del 
Guarda, el Parc Ecohistòric 
deixa de ser un espai de pas, 
de visita ràpida i puntual, i es 
converteix en un espai d’es-
tada. Aquí es desenvolupa la 
part gastronòmica del projec-
te, bàsica per expressar els va-
lors que s’hi volen transmetre: 
la mediterraneïtat (amb la 
base en els productes de Tar-
ragona però mirant a totes les 
ribes del Mare Nostrum), la 
sostenibilitat (amb preferèn-
cia per productes ecològics, 
de producció integrada i de 
proximitat) i la sociabilitat, 
creant un espai de relació apte 
per totes les economies.  

Des de la presentació i 
oferta de vins i olis escollits de 
les Denominacions d’Origen 

de la demarcació de Tarrago-
na (com homenatge a la mil-
lenària tradició de producció 
de vitivinícola i oleícola del 
territori que va permetre el 
creixement del port comercial 
de Tàrraco) fins a l’aprofita-
ment dels mateixos productes 
que la finca ofereix (plantes 
aromàtiques, fruits com la 
móra, les figues i l’arboç, les 
olives i les garrofes), aquest 
esperit de posar a la taula el 
millor dels nostres ingredi-
ents és el que impregna l’ofer-
ta gastronòmica que s’ofereix.

Les instal·lacions del res-
taurant aprofiten la Casa del 
Guarda sense afectar-ne la 
seva estructura ni aparença; 
ans el contrari, el seu exterior 
ha estat rehabilitat íntegra-
ment. Al voltant, s’ha apro-
fitat l’esplanada que hi havia 
per dissenyar una terrassa 
basada en l’ús de materials 
sostenibles (fusta i pedra) on 
es gaudeix d’un ambient fresc 
i ombrejat, envoltat de pins i 
margallons, i acompanyat del 
cant de les aus forestals i, a 
l’estiu, del xivarri de les ciga-
les.

Tant per esmorzar, com 
per prendre un cafè, un aperi-
tiu o un refresc, per recuperar 
l’alè després d’una visita calo-
rosa o d’una bona jornada de 
running o btt, per dinar, per 
celebrar una festa o, millor, 
per fer petar la xerrada, el res-
taurant de la Casa del Guarda 
és un espai únic que us convi-
dem a descobrir.

Val a dir, per últim, que la 
terrassa-restaurant, i tot l’en-
torn de la finca, és un escenari 
magnífic per tot tipus d’activi-
tats que necessitin desenvolu-
par-se en un espai visualment 
impactant: publicitat, filmaci-
ons, cerimònies...

ENOGASTRONOMIA

El restaurant de
la casa del Guarda Info: 

Horari: 08:30 a 17:00 hores
Reserves al restaurant: 
casadelguarda@pontdeldiabletarragona.com 
Tel.: 675 853 722
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Durant molt temps, el Pont del Diable (i la propera Font d’en Garrot) van ser un espai ha-
bitual per les excursions de diumenge de molts tarragonins, per anar a fer farigola o, singu-
larment, pel dia de la mona, quan l’entorn de l’aqüeducte estava farcit de famílies gaudint 
de l’entorn forestal i, qui sap, guaitant de reüll a veure si veien el Diable. Qui no ha gaudit al 
Pont del Diable de la visió fugedissa d’un esquirol, de l’aroma de les plantes mediterrànies, 
de la impressionant visió d’un dels aqüeductes romans millor conservats del món. 

Malauradament, els anys 80 van portar una sensació d’inseguretat i abandonament, fins 
a tal punt que molts tarragonins i tarragonines fa anys, dècades, que no han tornat al Pont 
del Diable. Molts en tenen prou amb veure’l quan passen per l’autopista, molts altres pensen 
que encara és un indret brut i descuidat. 

Per altra banda, moltes persones l’han redescobert com indret de passeig, de fer esport 
pels camins de l’Anella Verda, de portar-hi amics i familiars quan visiten Tarragona, de ca-
minar amb les seves mascotes, d’utilitzar les taules de picnic...

És per tots aquests, i pels molts que tenen el Pont del Diable en el seu imaginari però no 
en la seva pràctica habitual, que s’adreça el projecte de Parc Ecohistòric.

Fer la mona al Pont del Diable 

Maridatge de l’oli i el 
vi amb la història

No importa si sou grans, petits, si heu vingut moltes vegades o si no heu vingut mai al Pont 
del Diable de Tarragona. En aquesta activitat de turisme familiar us sorprendreu de tots 
els elements especials que hi ha al Parc Ecohistòric i que faran que sentiu la presència dels 
romans: els racons dels jardins romàntics, les olors de les plantes aromàtiques, un cargol 
que no és un cargol, els animals del Parc, i naturalment l’aqüeducte de les Ferreres. Just als 
peus d’aquest monument podreu gaudir en família de la llegenda que s’amaga darrera de 
l’aqüeducte, i conèixer el seu paper transcendental a través de dinàmiques i jocs que treba-
llen l’aigua.

Visites guiades i familiars

Al Parc Ecohistòric del Pont del Diable s’or-
ganitzen diferents activitats i experiències 
relacionades amb el món del vi.

Es tracta de posar en valor el vi català a 
través de la realització de tastos que combi-
nen un maridatge molt especial tot fusionat 
el coneixement de vins catalans i els ímputs 
més importants del parc: el jardins romàn-
tics, la natura i el monument de l’aqüeducte 
de les Ferreres. Per fer-ho proposem una 
experiència enoturística que permet fer un 
#ViuelPontdelDiable maridat amb vins i 
mosts.

Un dels eixos centrals d’aquestes activi-
tats és fer arribar a tothom (grans i petits) 
l’essència del món del vi i la seva vincula-
ció al territori, la 
cultura i el pa-
trimoni. Per fer-
ho, criem total-
ment necessari, 
posar en valor els 
productes Km 0 i 
del territori, i per 
tant els que van 
vinculats al context 
territorial del Parc 
Ecohistòric del Pont 
del Diable de Tarra-
gona. En aquest sen-
tit, donem prioritat a 
la divulgació i coneixe- ment dels vins 
relacionats amb el territori vitivinícola de la 
DO Tarragona, així com als productes que 
es treballen i elaboren des de la Universitat 

R o v i r a i 
Virgili.

C o n s u l t e u 
el calendari de 
la nostra web 
i animeu-vos 
a viure una 
experiència 
diferent i a fer 
un tast sota 
els peus d’un 

dels monuments representa-
tius del conjunt monumental de la Tarraco 
romana pensat en diferents formats i on 
també hi poden participar els més petits 
amb tastos de most.

Punt de trobada: 
Portalada del Parc a tocar de l’aparcament. L’accés al parc és des de la N-240 direcció a Valls. 
El preu inclou una activitat d’1,30 h.
Horari: 10:00 i 12:00 hores
Cal fer reserva prèvia: visites@pontdeldiabletarragona.com - 635 633 871 - 655603021
Preus:  Adults 5 €,  Nens 3 € (a partir de 3 anys i fins a 12 anys)
 (els nens no es comptabilitzen ni paguen fins a de 3 anys i en totes les edats corren a càrrec 
dels adults)
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www.pontdeldiabletarragona.com #viuelpontdeldiable pont del diable tarragona@pontdiabletgn

Viu el
Pont del Diable!

 Programem visites
guiades gratuïtes 

(reserva per ordre d’inscripció)
Durada:
1 hora

Calendari: 
Dissabtes i Diumenges del mes d’Octubre

Horaris: 
12:00 i 16:00

    Cal fer reserva prèvia 
visites@pontdeldiabletarragona.com o Tel.: 692 675 824

Per més informació consulteu la nostra web
www.pontdeldiabletarragona.com

AQUESTA TARDOR

Telf. 977 34 20 69 · 655 60 30 21
E-mail: comunicacio@pontdeldiabletarragona.com

Direcció: Sebastiano Alba  Equip de treball: Marta Blas, Agustí Buisán, Carmen Delgado, Salva Delgado, 
Montserrat Fuguet, Daniel Rull, Mònica Salafranca, Eduardo Soler.


