
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL 

XXXVIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, 

VALORS PATRIMONIALS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CONFLICTES I SOLUCIONS 

 

 

VISITA AL CONVENT DE SANTA ANNA D’ALCOVER  

I EL CASTELL DE PABORDE DE LA SELVA DEL CAMP  

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al diumenge 15 de desembre 

de 2013 i organitzada pel Dr. Arquitecte José Luís González Moreno-Navarro, Director del XXXVIè 

Curset. La visita està relacionada amb la temàtica de les jornades però està oberta a tots els 

membres de l’AADIPA i als arquitectes col·legiats. 

El programa previst és el següent: 

08:15 Trobada a la Plaça de Ramon Berenguer El Gran (Barcelona), on ens esperarà 

l’autocar. 

10:00 Visita al convent de Santa Anna d'Alcover (Alt Camp), acompanyats pels 

arquitectes Joan Figuerola, Joan Gavaldà i Jordi Romera, autors de la intervenció. 

11:30 Finalització de la visita i trasllat en autocar fins a la Selva del Camp. 

12:00 Visita al Castell del Paborde de La Selva del Camp (Baix Camp), acompanyats per 

Esther García, arquitecta, i Albert Casals, Dr. Arquitecte. A més del projecte i l’obra 

d’intervenció, s’exposaran els resultats de la monitorització tèrmica realitzada al 

conjunt. 

13:30 Finalització de la visita i trasllat en autocar al restaurant. 

14:00 Dinar  

16:30 Sortida en autocar cap a Barcelona. 

18:00 Arribada a Barcelona (Plaça de Ramon Berenguer El Gran). 

El cost de la visita és de 30€ per als inscrits al Curset i els membres de l’AADIPA i de 35€ per a 

la resta d’assistents. D’acord amb l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 

l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura estarà exempta d’IVA.  



El preu inclou: 

 Transport en autocar (trajectes d’anada i tornada des de Barcelona).

 Visites guiades i documentació (en format PDF).

 Dinar: amanida a la catalana, paella o fideuà marinera, postres, aigua, vi de la casa i cafè.

El dinar serà al restaurant El Recer - Can Miqueló, ubicat al Carrer del President Companys, núm. 6 

de La Selva del Camp (43370, Tarragona). 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans del dimecres 11 de desembre de 2013, a través del 

següent enllaç, on també trobareu les instruccions de pagament. 

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la secretària del 

Departament d’Agrupacions del COAC, la Marta Marín, a través del correu agrupacions@coac.net o 

al telèfon 93.306.78.28. 

http://escolasert.coac.net/default.php?fitxa&idx=1515&lang=C

