Ubicat a les modernes instal·lacions de Germans Boada
a l’Albornar, al costat del Vendrell. Els visitants poden
descobrir l’evolució de les tècniques i eines utilitzades
en la construcció, començant per l’arquitectura rural
tradicional de la pedra seca, seguint per les eines dels
anys 50, fins arribar a les d’última generació i les seves
tècniques d’utilització.

EXTERIORS
BARRACA DE VINYA
Per tal de contri buir a la tasca
de conservació de l’entorn i
d’impulsar la dignificació
d’elements del patrim oni
popular,
perquè sigui
n
percebuts i considerats co m
autèntics monuments, gaudim
d’una construcció de pedra
seca, envoltada per 40
oliveres
centenàries.
Visita d’una “ barraca de
vinya “ amb explicacions
d’aquest tipus d’edificació, els
característiques.

seus

orígens, diferents tipus i

EDIFICI
L’edifici de l’ Espa i Temàtic és una construcció moderna, però ta mbé
respectuosa amb l’entorn. S’hi poden veure característiques innovadores de
l’arquitectura actual, tot obse rvant
les tècniques i els materials de
màxima qualitat que s’han utilitzat.
A l’edifici de l’Espai es co njuga
perfectament l’estètica amb la
funcionalitat. Com a com plement,
aprofitant les normes constructives
del polígon, s’ha construït un
elegant estany.
INTERIORS (1.200 m2)
ZONA HISTÒRICA
Per conèixer l’evolució de les
eines des del 1951, any en què
els dos germans Boada, de Rubí,
van inventar la primera talladora
de mosaic hidràulic.

A través dels diferents espais r
ecreats a la zona històrica, ens
traslladarem 50 anys enrere, l’antic talle r, el despatx, i la seva moto
Guzzi Hispania de 1954.
S’hi poden admirar dues col·leccions úniques i molt antigues, una tova
(peça de fang i palla) de 1581 del convent de San José, fundat per Ntr a.
Sra. Sta. Teresa de Jesú s a Palència. Així com eines utilitzades en la
construcció de la Casa Milà (La Pedr era), la Casa Batlló i de l’Hospital
de Sant Pau.
ZONA TECNOLÒGICA
A través d’una m aqueta del m ón, explicarem els orígens de la nostra
companyia i on es troben les seves filials. Una em presa que dissenya,
fabrica i distri bueix eines per a la construcció per a tot el m ón. Els
premis obtinguts i la col·lecció única i exclusiva “Rubí Col·lection” són
exposats a les vitrines de la zona de tecnologia.

Aquesta és una zona d’exposi ció didàctica de les eines m és modernes
utilitzades en l’actu alitat. Hi hem recreat ambients a escala real, (per
exemple el procés constructiu d’un ba ny), en què es contextualitza l’ús
de les eines.
AUDITORI GAUDÍ ( Durada: 20 minuts)
A través de l’audiovisual “ L’essè ncia de construir” els sorprendrà
descobrir la infinita t de m aneres que tenim de construir. Construirem
parets, art, família, plaers per als nostres sentits, construirem tecnologia,
progrés i humanitat.
NOTA:
Us recomanem de manera especial l’audiovisual
“L’essència de construir “ !

BOTIGA
Eines, regals, records, llibres i productes naturals del Penedès.
CAFETERIA-ESPAI “VAN DER ROHE”
Espai situat a la p art superior de la zona tecnològica, on es pot prendre
un cafè tot contemplant els diferents espais i eines.
RECORDEU
Per a la promoció dels grups podeu sol·licitar:
- DVD amb fotografies de l’Espai
- Pòsters de l’Espai
Per als grups que ens visiten:
- Obsequi- agraïment (lliurat al final de la visita)
(es tracta d’un llibre del 50è aniversari de Germans Boada, S.A. per
cada associació).
Cost de la visita: Gratuït
Duració de la visita: 1 hora aprox.
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 13h
Dissabtes i diumenges matí visites concertades
Podeu consultar la nostra web: www.germansboada.com/espaitematic
Us hi esperem, rebeu una cordial salutació,
Olga Steuri
Coordinadora Espai Temàtic
Germans Boada, S.A.
Ronda de l’Albornar, 24-26
43710 Santa Oliva (Tarragona)
Tel: 977 169050 – Fax 977 169051
Osteuri@rubi.com
www.germansboada.com/espaitematic

