CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC VINCULADES AL XXXIVè CURSET
SOBRE “FORTIFICACIONS. INTERVENCIÓ EN PATRIMONI DEFENSIU”
JORNADA DE VISITA A FORTIFICACIONS ( II ) :
CASTELLS D’ULLDECONA I MIRAVET
Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA, que tindrà lloc el dissabte 18 de juny de
2011, organitzada per la Mercè Griñó, l’Anna Albó i el Dídac Gordillo. Visitarem dues intervencions de
restauració recents en fortificacions andalusines del Sud de Catalunya.
Castell d’Ulldecona.

10:30

Trobada a l’entrada del recinte, presentació i inici de la visita.
Acompanyats per en Jordi Segura, arquitecte i Cap de la Secció d’Intervenció
Arquitectònica, de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya, i responsable del projecte d’intervenció en les restes de la fortificació i la
seva adequació com a espai visitable.
14:00

Dinar al Casal Sant Francesc, antic Convent de la Immaculada, Raval de Jesús
(Tortosa).

16:30

Trobada al Castell de Miravet.
Acompanyats per en Carles Brull, arquitecte responsable del projecte d’intervenció en
les seves darreres fases.

19:00

Comiat i finalització de la visita.

Telèfons de l’organització: 616 124 033 (Anna), 686 965 034 (Dídac) i 696 197 437 (Mercè).
El cost de la visita és de 20€ per als membres de l’AADIPA i els membres de la Demarcació de
l’Ebre i de 25€ per a la resta d’assistents.
El preu inclou:
 Visites guiades i documentació.
 Dinar:
-

Amanida verda.
Fideuà.
Llonganisses, baldanes i corder.
Fruits secs i pastissets.
Aigua, vi i gasosa.
Cafè.

El dinar serà al Bar Casal Sant Francesc, antic Col·legi de la Immaculada, a la Plaça de la Pèrgola, al
començament del carrer de Daniel Mangrané, al Raval de Jesús (Tortosa), a 50 metres de l'Eix de
l'Ebre, just passat Tortosa (sortint de Tortosa, direcció a Gandesa, hi ha el desviament JESÚS a
l'esquerra, s'entra al nucli, es passa per sobre del Canal de la Dreta de l'Ebre i just al costat hi ha la
Plaça de la Pèrgola, on hi ha l'església i l'Antic Col·legi de la Immaculada).
Els nens no pagaran organització i el preu del dinar serà de 10€ (amb macarrons de primer i
llonganisses, baldanes i corder, de segon).
A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 15€ de l’import de la jornada.
El pagament s’efectuarà en efectiu el mateix dia de la visita.
Per a participar, cal que us inscriviu abans del dimecres 15 de juny de 2011.
Per a formalitzar la inscripció, podeu entrar a la pàgina web de l'AADIPA, remetre aquest formulari al
FAX de la Secretaria d’Agrupacions del COAC (93 412 39 64) o enviar un correu electrònic a
aadipa@coac.net, indicant en l’assumpte “Visita Fortificacions (II) 18-06-2011”.
INSCRIPCIÓ
NOM, COGNOMS I MAIL DE TOTS ELS INSCRITS

AADIPA

ALTRES
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