
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 

JORNADA DE VISITA A INTERVENCIONS EN CALÇ 
 
Em plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA  que tindrà lloc el diumenge 24 
d’octubre de 2010. Aquesta visita està lligada a les 1s JORNADES-TALLER SOBRE 

TÈCNIQUES TRADICIONALS DE CONSTRUCCIÓ: La calç i les seves aplicacions en l’arquitectura. 
Visitarem diverses intervencions on la calç s’ha utilitzat àmpliament en la restauració. 

 
  

 8:00 
 

 
Punt de trobada 
Parc Científic i Tecnològic Turó de Gardeny H2 
Esplanada aparcament central. 
  

9:00 Restauració del Convent d'Avinganya. 
Seròs  
Acompanyats per Ramón Solé, restaurador 

  
 11:45 

 

 
Restauració del castell de l'Albi 
L'Albi  
Acompanyats per Antoni Martí i Josep Esteve, arquitectes 
 

 
 14:00 

 

 
Dinar a l’Hostal Sant Jordi 
Ctra. Vallfogona,2 25341 Guimerà d'Urgell tel/fax 973 30 33 78  

 
 16:00 

 
Restauració d'urgència al Monestir de Vallsanta.  

Guimerà  
 

Acompanyats per lanua arquitectures SCP 
 

Mapa de les visites 
 



 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 
JORNADA DE VISITA A INTERVENCIONS EN CALÇ 
 
Telèfons organització: 629336432 (Mercè) i 600 611 943 (Clàudia) 
Per problemes d’aforament, les places d’autocar estan limitada a 20 persones. 
 
El preu de la jornada és de 20€ d’organització i 22€ de dinar: 
Inclou:  

Dinar dissabte Dinar dissabte Macarrons a la bolonyesa gratinats o 
Faves a la catalana o 
amanida catalana amb embotits o 
sopa de brou amb pasta 
 
Xai a la brasa o 
Bacallà a la crosta o 
Botifarra amb mongetes o 
navalles a la planxa 
 
Postres  
Aigua, vi de la casa i cafè  

Autocar des de Lleida, visites guiades i documentació 
(Si es fa el desplaçament amb cotxe propi el preu d’organització és de 10€) 
 
Per participar cal que formalitzeu la inscripció abans del dilluns 18-10-2010. 
Les inscripcions es gestionaran a través de la Fundació Institut Tecnològic de Lleida (ITL), per 
rigorós ordre d’arribada : 
Parc Tecnològic de Gardeny, Edifici 29, porta B, 1r pis – 25003 Lleida 
http://www.itl.cat/formacio 
itl@itl.cat 
TF. 973.725.797 – FX. 973.725.798 
 
P A G A M E N T 
La visita, per transferència bancària abans del divendres 22 d’octubre. El dinar, cal confirmar 
abans del divendres 22 d’octubre, i es pagarà en efectiu el mateix dia. 
 
Per aquells que no participin en el dinar, no s’haurà d’abonar els 22€ per el mateix, i només es 
pagaran les despeses d’organització. 
 
Els nens no pagaran organització (sempre que vagin en cotxe propi), i el preu del dinar serà de 
10€. 
 
 


