CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL

XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
ARQUITECTURA TRADICIONAL: essència o forma
Primera jornada:
ARQUITECTURA TRADICIONAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA.
LA VALL D’EN BAS (GARROTXA)
Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 28 de març de 2015 i
organitzada per en Pep Fortià, codirector del XXXVIIIè Curset; la Carme Bosch, arquitecta; i l’Anna Albó, vocal
de l’AADIPA per Girona. Es tracta de la primera de les cinc jornades previstes en relació amb el Curset
d’enguany, però està oberta a tots els membres de l’AADIPA i als arquitectes col∙legiats.
El programa previst és el següent:
09:45

Trobada al nucli d’Els Hostalets d’en Bas. Ens trobem a l’aparcament de l’entrada al poble i
ens concentrem en un grup reduït de cotxes per a fer la resta de l’itinerari.

10:00

Trobada a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas (c/ de Sant Esteve, núm. 3. Sant Esteve d’en Bas).
Benvinguda a càrrec del Sr. Miquel Calm, alcalde de La Vall d’en Bas, i introducció a la jornada
a càrrec d’en Pep Fortià, arquitecte i organitzador de la Jornada.
Visita al nucli de Sant Esteve d’en Bas. Recorregut per les escales i les voltes del nucli urbà,
acompanyats per Carme Bosch, arquitecta autora de l’informe per a la seva rehabilitació.

11:30

Visita al nucli antic del Mallol, acompanyats per Carme Bosch, arquitecta redactora del Pla
Especial del Conjunt Històric del Mallol.

13:00

Visita a la restauració de la casa Can Magí, acompanyats pels arquitectes Eduard Callís i
Guillem Moliner, autors de la rehabilitació de l’edifici de Can Magí.

14:30

Dinar al restaurant l’Hostalet (c/ de Vic, núm. 18. 17177, Els Hostalets d’en Bas).

16:00

Visita al nucli històric d’Els Hostalets d’en Bas, acompanyats per Carme Bosch, arquitecta
redactora del Pla Especial del Conjunt Històric d’Els Hostalets d’en Bas. Visita a les tipologies
tradicionals del carrer Teixeda i a l’interior d’alguns dels edificis.

17:30

Visita a la Torre de la Clapera Nova, acompanyats per Sandra Barcons, arquitecta autora del
projecte de rehabilitació de l’edifici.

18:30

Final de la jornada

El cost de la visita és de 25€ per als membres de l’AADIPA i de la Demarcació de Girona i de 30€ 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.
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El preu inclou:
 Visites guiades i documentació (en format PDF).
 Dinar: coca amb escalivada i coca amb poma i foie; milfulls de patata i botifarra de perol amb crema de ceps;
galta de porc amb salsa de ratafia o bistec de vedella; postres (semifred de iogurt amb coulis de maduixa),
pa, beguda i cafè.
A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 20€ de l’import de la jornada.
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 26 de març 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.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la Mireia Barnadas i Ribas,
secretària tècnica de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49.
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