CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL XXXIX CURSET

JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Segona jornada:
POBLAT IBÈRIC DE CALACEIT , CONJUNT ARQUEOLÒGIC DEL COLL DEL MORO A
GANDESA I POBLATS IBÈRICS DE SANT MIQUEL DE VINEBRE I CASTELLET DE BANYOLES
DE TIVISSA
Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 21 de maig de 2016 i
organitzada per JORDI SEGURA, NÚRIA CORBELLA I JOSEP ESTEVE , directors del XXXIXè Curset; i DIDAC
GORDILLO membre de l'AADIPA de la Demarcació de l’ Ebre. Es tracta de la segona de les sis jornades previstes
en relació amb el Curset d’enguany, i està oberta a tots els membres de l’AADIPA, als arquitectes col·legiats i
altres professionals interessats.
El programa previst és el següent:
10:15

Trobada al poblat ibèric de Sant Antoni de Calaceit.

10:30

Visita a les ruïnes del poblat ibèric de Sant Antoni de Calaceit . Acompanyat pel gerent i
arqueòleg del “Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón”, Sr. José Antonio Benavente Serrano.

11:45

Trasllat al Conjunt Arqueològic del Coll del Moro

12:15

Visita al Conjunt arqueològic iber de Coll del Moro. Acompanyats per l’arqueòleg Rafel Jornet

13:00

Trasllat Gandesa.

13:15

dinar a Gandesa. Al restaurant Sibarites a l’Av. Catalunya,2 de Gandesa

15:15

Trasllat a Vinebre. Trobada

15:45

Visita a la Intervenció i Museïtzació del poblat iber de Sant Miquel de Vinebre Acompanyats
per l’alcaldessa Gemma Carim, per l’ arquitecte Carles Brull, i l’arqueòloga Margarida Genera.

17:15

Trasllat a Tivissa

17:45

Visita al Conjunt arqueològic del Poblat Iber del Castellet de Banyoles de Tivissa.
Acompanyats pel Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tivissa, Sr Joaquim Rosset i per l’
arqueòleg Rafel Jornet.

19:00

Final de la jornada
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El cost de la visita és de 25€ per als membres de l’AADIPA i de la Demarcació de Terres de l’Ebre 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.
El preu inclou:
 Visites guiades i documentació (en format PDF, penjat en la web de l’AADIPA).
 Dinar al restaurant SIBARITAS de Gandesa.
Menú: entrant +primer plat i segon plat a escollir entre dues opcions + beguda +cafè
 Tast de vins gentilesa del restaurant SIBARITAS.
(A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 15 € de l’import de la jornada.)
Us adjuntem la ruta

A_ Calaceit

B_ Coll del Moro

C_ Gandesa

D_ Vinebre

E_ Tivissa

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 19 de maig 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 ÀLEX GRÁVALOS secretari
tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 970 713.
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