
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 
JORNADA DE VISITA A VALÈNCIA 
 
Em plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA  que tindrà lloc el divendres 11 de febrer de 
2011. Els arquitectes i professors valencians Fernando Vegas i Camilla Milleto ens han convidat a fer 
una visita comentada a algunes obres que han finalitzat recentment, abans que siguin plenament 
ocupades pels seus propietaris. 
 
Es tracta de 3 edificis d’habitatges situats en emplaçaments amb edificis històrics i d’una torre d’alqueria, 
amb circumstàncies i enfocaments diversos. 
 
Aquest equip d’arquitectes planteja les intervencions en emplaçaments del centre històric amb un 
enfocament primordial de rehabilitació de les preexistències, cercant una recuperació raonable de la 
seva materialitat i, en el cas de la construcció de nova planta, amb la recuperació actualitzada de la 
tipologia i els plantejaments inherents dels edificis històrics, malgrat que aquests es construeixin amb 
materials contemporanis. 
 
Per tal de fer possible l’accés a bona part dels edificis ha calgut programar la visita en un dia laborable 
(divendres), de manera que és possible ampliar l’estada lliurement durant part del cap de setmana. 
 
Com en d’altres sortides de l’AADIPA, per facilitar que els participants adaptin el desplaçament i 
l’allotjament a les seves necessitats (origen, horari, cost,..) l’Agrupació s’encarregarà exclusivament 
d’organitzar les visites del divendres 11 de febrer des de València, incloent un autocar per fer el 
desplaçament del matí, però no reservarà cap allotjament pels inscrits. 
 
Per facilitar la vostra gestió, us oferim la següent informació: 

Transport: 
Us suggerim que utilitzeu els trens de llarga distància de RENFE amb sortida a l’estació de Sants de 
Barcelona i parada a la “Estación del Norte” de València. 
 
El tren més ràpid que dóna servei és el Euromed que costa entre 17’70 € (tarifa internet) i 43’50 € per 
trajecte en classe turista. Hi pot haver variacions segons el dia. Podeu consultar els horaris i adquirir els 
bitllets on-line a www.renfe.es 

 
Per l’anada us recomanem el tren del matí de divendres 11-02-2011 (07:00-09:59) o bé els darrers trens 
del dia anterior. La tornada està prevista a darrera hora de la tarda (19:35-22:37). 
 
Pel desplaçament del matí fins a Betera, hi haurà un autocar que sortirà des de l’estació del tren a 
València i després de la visita tornarà fins al port per poder continuar les visites. 
 
Allotjament: 
Us fem dues propostes d’allotjament en les proximitats dels emplaçaments visitats en el nucli històric de 
València. 
 
Hostal Venecia de la plaça de l’Ajuntament (c/ en Llop,5 València)  
http://www.hotelvenecia.com/  96 352 42 67 
 
Hotel Catalonia València( C/ Barcelonina 5, València) 
http://www.hoteles-catalonia.com/ 34 96 351 46 12 
 
Visita organitzada per Jordi Morros. 



 

 

 

Divendres, 11 de febrer de 2011 
 

10:00h 
 

Trobada a la porta principal de l’Estació del Nord de València, per desplaçar‐nos a Betera. 
 

Recorregut acompanyats per Fernando Vegas  i Camilla Milleto, arquitectes, professors 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  membres  de  l’Institut  Universitari  de 
Restauració  del  Patrimoni,  estudiosos  de  l’arquitectura  vernacla  i  de  l’arquitectura 
històrica de la ciutat de València.  
 

 

10:30h 
 

Torre Bofilla, a Betera 
 

Visita comentada a la restauració d’una torre d’alqueria de 16’50 m d’alçada, construïda 
amb tàpia a partir del segle XI. 
 

 

11:30h 
 

Retorn al port de València. 
 

 

12:00h 
 

Edifici residencial al barri del Grao (c/ Jose Aguirre, 28) 
 

Visita a la rehabilitació d’un edifici destinat parcialment a habitatge dels arquitectes.  
 

 

13:30h 
 

Dinar lliure 
 

 

15:30h 
 

Conjunt de 23 habitatges de protecció oficial als carrers Maldonado, Roger de Flor i 
Recaredo (c/ Recaredo, 28) 
 

Visita a un conjunt de tres edificis; format per dos de nova planta i un rehabilitat malgrat 
la inexistència de cap grau de protecció del darrer edifici.   
 

 

17:00h 
 

Conjunt de 34 habitatges de protecció oficial als carrers Maldonado, Torno del Hospital 
i en Bany (c/ Maldonado, 16) 
 

Visita a una mansana residencial de nova planta, en la qual s’ha integrat la reconstrucció 
d’una façana protegida en el projecte i s’ha recuperat la tipologia edificatòria.  
 

 

         



 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 
JORNADA DE VISITA A VALÈNCIA 
 
Telèfons organització: 651.056.214  (Jordi) i 600 611 943 (Clàudia) 
 
El preu de la jornada és de 30 € pels membres d’AADIPA , i 40 € pels altres  
Inclou:  

Autocar per el desplaçament a Betera 
Visites guiades, i documentació 
 
Per participar cal que formalitzeu la inscripció abans del dilluns 07-02-2011. 
   
En el programa s’ha previst que l’àpat del migdia es desenvolupi lliurement, tot i que es realitzarà alguna 
proposta de menú en les proximitats de les visites. 
 
Per fer la inscripció ho podeu fer entrant a la pàgina web. de l'aadipa o podeu enviar aquest formulari al 
FAX de la Secretaria d’Agrupacions del COAC ( 93 412 39 64) o un e-mail a aadipa@coac.net indicant 
en l’assumpte “Visita 20110211València”.  
 
P A G A M E N T  

En efectiu el dia de la visita  

I N S C R I P C I Ó 

 
NOM I COGNOMS        AADIPA  ALTRES   

  
--------------------------------------------------------------------------------             
  
MAIL  
 
-------------------------------------------------------------------------------  
TELÈFON DE CONTACTE 
 
-------------------------------------------------------------------------------    
 
         Sí No 
Voleu rebre la documentació de la visita en paper?     
 
 


