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REUS 
Jordi Martín Carbonell, 58 a. 
La ceremonia tendrá lugar hoy, 
a las 09.00 horas, en la sala de 
culto del Tanatorio Municipal. 
Francisco Urbaneja Naranjo, 
88 a. La ceremonia tendrá lugar 
hoy, a las 10.30 horas, en la sala 
de culto del Tanatorio Municipal. 
Paquita Aynés Esteve, 93 a. 
La ceremonia tendrá lugar hoy, 
a las 12.00 horas, en la sala de 
culto del Tanatorio Municipal. 
Óscar Pascual Asensio, 52 a. 
La ceremonia tendrá lugar 
mañana jueves, a las 09.15 
horas, en la sala de culto del 
Tanatorio Municipal. 

ALCANAR 
Remedios Juan Boix, 91 a. El 
funeral tendrá lugar hoy, a las 
16.00 horas, en la iglesia local 
CAMBRILS 
Ana María Torregrosa Teruel, 
98 a. El funeral tendrá lugar hoy, 
a las 17.00 horas, en la iglesia de 
Vilafortuny. 
TORREDEMBARRA 
Enric Boluda Valls, 83 a. La 
ceremonia tendrá lugar hoy, 
a las 10.00 horas, en la sala de 
culto del Tanatorio. 
VIMBODÍ 
Ramon Guasch Griño, 97 a. El 
funeral tendrá lugar hoy, a las 
16.00 horas, en la iglesia local.

Defunciones 

EFE 
BARCELONA 

El portal l’ha posat en marxa 
el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i té un catàleg de 
més de 1.600 obres de més 
de mil autors 

El Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) ha llançat un nou 
portal web, arquitecturacatalana.
cat, amb l’objectiu d’apropar l’ar-
quitectura moderna i contem-
porània a la ciutadania, amb un 
catàleg de més de 1.600 obres i 
més de 1.000 autors. El portal, 
dirigit pels arquitectes Omar Or-
naque i Aureli Mora, permet als 
usuaris consultar informació so-
bre 1.675 obres, 1.116 autors i 
estudis d’arquitectura de tot l’àm-
bit geogràfic català per posar en 
valor el patrimoni arquitectònic 

més recent. El vocal de cultura 
del COAC, Josep Ferrando, ha in-
dicat que el projecte compta amb 
dos propòsits fonamentals: «Di-
fondre l’arquitectura entre la so-
cietat, i que aquesta entengui la 
seva necessitat, i impulsar la re-
cerca en l’àmbit arquitectònic». 
Les obres que recull aquesta pro-

posta van des de 1832, l’any de 
construcció de la primera xeme-
neia industrial de Catalunya, la 
del Vapor Bonaplata al Raval, fins 
a l’actualitat. Principalment, els 
drets dels materials publicats a la 

web han estat cedits pels des-
patxos d’arquitectura, fotògrafs i 
l’Arxiu Històric del COAC. 

La plataforma, que presenta 
una navegació intuïtiva i visual, 
basada en imatges, s’adreça a la 
ciutadania en general, que pot 
usar-la per conèixer el patrimoni 
del seu entorn o d’altres punts de 
Catalunya. 

El web es divideix en dos ni-
vells: la pantalla d’inici amb un 
cercador perquè l’usuari consulti 
informació sobre una obra o autor 
determinat, i un segon nivell amb 
propostes del mateix portal i que 
aquest divideix en tres seccions: 
obres, el mapa i autors. 

De cada obra, s’ofereix una 
memòria, imatges, autor o autors, 
la seva localització en el mapa, o 
la cronologia, que mostra les in-
tervencions a què s’ha sotmès,en-
tre altres dades.

Una web acosta el patrimoni 
arquitectònic a la ciutadania

Divulgació

Del portal recent creat 
en tenen cura els 
arquitectes Omar 
Ornaque y Aureli Mora

Arquitectura

Una de les imatges de José Hevia amb què el portal dóna a conèixer 
la Universitat Laboral de Tarragona.  FOTO: DT

(E. P. R.)

La Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang 
de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat 
celebrarà, si Déu vol, una missa de difunts a l'església de Natzaret 
(plaça del Rei), demà dimarts, 12 de març, a les 19.00 hores.
La Junta Directiva convida totes les congregants i familiars de les 
difuntes a aquest acte.

Sra. Montserrat Boronat Inglés
Sra. Joana Fa Somolinos
Sra. Esther Ferré Dalmau
Sra. Carmen Lou Morrón

Sra. Trinidad Moreno Buyo
Sra. M. Concepción Orive Villate

Congregació de Senyores sota la Invocació 
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat

Tarragona, 11 de març de 2020

Congregants difuntes 2019

977 299 702  ·  977 299 703

anuncis@diaridetarragona.com

De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas

977 299 717

Todos los días de la 
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

RECEPCIÓN 
DE ESQUELAS


