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CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL XXXIX CURSET

JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Primera jornada:
CIUTADELLA DE ROSES , RUÏNES EMPÚRIES i CIUTAT IBÈRICA D’ ULLASTRET (
l’EMPORDÀ)

Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 30 d’abril de 2016 i
organitzada per JORDI SEGURA, NÚRIA CORBELLA I JOSEP ESTEVE , directors i organitzadors del XXXIXè Curset;
i L’ANNA ALBÓ, vocal de l’AADIPA per Girona. Es tracta de la primera de les SET 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:
9:30

Trobada davant l'entrada de la ciutadella de Roses
Ens trobem a l’aparcament de l’entrada

9:45

Visita al recinte arqueològic de la Ciutadella de Roses. Acompanyats per l’arquitecte Joan
Falgueras i pel regidor de cultura de l’Ajuntament, Sr. Carles Pàramo.

11:00

Trasllat a Empúries .

11:30

Visita a les ruïnes i l'edifici de recepció d'Empúries., Acompanyats per Pere Castanyer,
arqueòleg d'empúries i pels arquitectes Fuses ‐Viader, Irene Sancho i Pep Fortià, que ens
explicaran el centre de visitants, l’actuació en el Criptopòrtic i l’Estoa, respectivament

14,45

Dinar el Mesón del Conde. Plaça Major, 4 17130 Sant Martí d´Empúries L´Escala

16:25

Trasllat a Ullastret

16:45

Visita al Ciutat ibèrica d'Ullastret Acompanyats pel director del MAC d’Ullastret, Sr. Gabriel de
Prado.

18:30

Final de la jornada
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El cost de la visita és de 30€ per als membres de l’AADIPA i de col∙legiats de la Demarcació de Girona 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:
 Entrada a la Ciutadella de Roses.
 Entrada als dos museus arqueològics d’Empúries i Ullastret.
 Visites guiades i documentació (en format PDF).
 Dinar: 1r: Amanida de formatge de cabra, Daus de truita de patates, Braves, Croquetes de peix i marisc,
Pebrots del piquillo farcits de sèpia Pa amb tomàquet; 2n: Melós de porc amb salsa de prunes i vi negre o bé
mero amb salsa de porros i alls; postres: Macedònia de fruites naturals amb suc de taronja; pa, aigua i vi,
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 28 d’abril de 2016, 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 l’ Àlex Grávalos Torner,
secretari tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 970 713.
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