CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL
XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
ARQUITECTURA TRADICIONAL: essència o forma.
Quarta visita:
ARQUITECTURA TRADICIONAL A LES COMARQUES CENTRALS: EL BAGES I EL MOIANÈS

Benvolgudes / Benvolguts,
Ens plau convocar-vos a la propera visita de l’AADIPA, prevista per al dissabte 21 de novembre de 2015
i organitzada per en Pep Fortià, codirector del XXXVIIIè Curset; en Pere Santamaria, membre de
l’AADIPA, i en Jordi Morros, vocal de l’AADIPA a Barcelona.
Adjuntem el programa de la visita.
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA VISITA
9.00

Presentació de la Jornada a càrrec de Pep Fortià arquitecte i codirector del

XXXVIII Curset
Trobada a l’aparcament de la carretera BV-1124 km. 4,2 al Pont de Vilomara (Bages )
Des de l’autopista C-16 sortida del Pont de Vilomara.
Visita a les Tines del Bleda, les Tines del Tosques i el dipòsit de Vinya,
acompanyats per Pere Santamaria, arquitecte i Francesc Brunet, guia i coneixedor
local.
Es tracta d’un recorregut excursió a peu d’uns 2 kms fins a les tines. Es recomana
venir amb calçat adequat

10.45

Desplaçament fins a Castellcir (Moianès) per la N141c

12.00

Visita al Mas Esplugues de Castellcir per veure els treballs de restauració que
s’estan duent a terme, acompanyats per Jordi Morros i Jordi Trias, arquitectes, i
Xavier Sala, arquitecte tècnic.

13.00

Desplaçament fins a l’Estany per visitar diferents elements: la Mina del
monestir de Santa Maria de l’Estany, de pedra seca, restaurada en els darrers
anys, i el Centre d’interpretació del paisatge cultural del poble, amb
intervencions de recuperació de camins històrics (camí ral i camí de
transhumància).
Trobada a la plaça del Monestir de Santa Maria de l’Estany, nº 4.
Visita al nucli de l’Estany (Moianès), acompanyats per la Marta Urbiola i en Jordi
Morros, arquitectes, i en Francesc Belart (pendent de confirmar) i en Xavier Sala,
arquitectes tècnics; autors de diferents intervencions en el nucli.

15.00

Final de la Jornada
Dinar lliure, amb opció de menú de 21€ al Restaurant Ca la Tona ‐ Carrer Major,
5, baixos (L’Estany, Moianès)

El cost de la visita és de 9€ per als membres de l’AADIPA i de la Demarcació de Barcelona, i
de 14€ per a la resta d’assistents.
El preu inclou:

Visites guiades

Documentació (en format PDF)
El preu del dinar no està inclòs, però es pot fer reserva conjunta dels assistents que així ho desitgin.
Per a participar a la visita, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 19
de novembre de 2015, a través de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta
per a cadascun dels inscrits amb el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte
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.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la Núria
Oms Ederra, secretària tècnica de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 637
55 13 23.

