
                                                                                                          

CICLE DE VISITES TÈCNIQU
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.
JORNADA A BARCELONA: SARRIA-SANT GERVASI

Em plau convocar-te a la propera activitat de l’Agrupació que tindrà lloc el dissabte 18 de
març de 2006 en la qual tindrem l’oportunitat de conèixer diverses restauracions d’edificis
de principis del S XIX al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

9:00

C. Eduardo Conde, 44 – c. Cardenal Vives i Tutó, 29 – 35

Casa Sastre i Marqués (1905, Josep Puig i Cadafalch, arquitecte; ampliació
1931) 
Visitarem l’interior, terrats i jardí acompanyats per Joan Manuel Nicolás, autor
del projecte i director de la recent reforma com a seu del grup d’empreses
Toplar.

10:30

Pg. Bonanova, 55

Casa Muley-Afid (1911-1914, Josep Puig i Cadafalch, arquitecte )
Visitarem l’actual seu del Consolat de Mèxic acompanyats per Carme Ribas i
Pere Joan Ravetllat, directors de les obres de restauració de l’edifici. 

12:00

Av. Tibidabo 27

Torre Ignacio Portabella (1905, Jose Pérez Terraza, m. d’obres)
Els tècnics de l’empresa CLAR a Barcelona, Sr Rodrigo, restaurador en cap i
Silvia Sanz, arquitecte tècnic, ens explicaran els treballs realitzats per recuperar
les pintures de la façana.

13:30

Ctra. Vallvidrera al Tibidabo, 107

Torre de les Aigües de dos rius. (1902-05 Josep Amargós i Samaranch,
arquitecte)
Accedirem a l’interior de la torre acompanyats per Ramon Ferrando, arquitecte
de l’equip 2-Margarit-Buxadé-Ferrando redactor del projecte de rehabilitació.

         
 



         
 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.
JORNADA A BARCELONA: SARRIA-SANT GERVASI 

DISSABTE 18 DE MARÇ DE 2006

La distància entre els diversos elements a visitar així com les dificultats d’aparcament de
vehicles particulars en alguns dels edificis, recomanen la utilització d’un autocar per
realitzar els desplaçaments.
Per encarregar el vehicle amb les places necessàries per tots els assistents cal que,
aquells que voleu participar en la jornada, ompliu aquest formulari i l’envieu abans de les
14:00 hores del dijous 16 de març, al FAX de la Secretaria d’Agrupacions del COAC ( 93
412 39 64).
També podeu enviar un e-mail amb les mateixes dades a aadipa@coac.net

La jornada és gratuïta pels membres de l’AADIPA.
Poden assistir-hi altres persones abonant 10 €.
Inclou:
- Desplaçaments en autocar (inici i arribada a la Casa Sastre i Marqués)
- Visites guiades i documentació.

 
I N S C R I P C I Ó
Data:
NOM I COGNOMS DE TOTS ELS INCRITS *     AADIPA ALTRES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------    �                    -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------    �                    -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------    �                    -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------    �                    ------------------

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
telèfon mòbil                                                                  E- mail

PAGAMENT 

ð CARREGAR EN COMPTE (ARQUITECTES COL.LEGIATS)                 
ð TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A 

LA CAIXA D’ARQUITECTES 3183-0800-83-0000004369
(especificar AADIPA - Sarria i enviar el justificant a la secretaria de l’AADIPA)

* si no ens indiqueu el contrari, el COAC emetrà una factura per l’import total a nom del primer inscrit.

Signat:  


