
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  

INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC VINCULADES AL XXXIVè CURSET 

SOBRE “FORTIFICACIONS. INTERVENCIÓ EN PATRIMONI DEFENSIU” 

 

JORNADA DE VISITA A FORTIFICACIONS ( IV ) :  

TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA i FORTIFICACIÓ IBÈRICA DELS VILARS D’ARBECA  

Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA, que tindrà lloc el dissabte 8 d’octubre de 

2011, organitzada per l’Anna Albó i en Dídac Gordillo. Visitarem algunes intervencions recents a les 

muralles medievals i modernes del castell de la Suda, així com els treballs arqueològics i de 

condicionament per a la visita de la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca. 

10:00 Trobada al davant de l’entrada de la Seu Vella, presentació i inici de la visita. 

Acompanyats per en Josep Tort, gerent del Consorci del Turó de la Seu Vella, i per la 

Montserrat Giné, presidenta de la Demarcació de Lleida del COAC. 

Es pot arribar en cotxe particular fins a la plaça de la Sardana, dins del conjunt 

fortificat (que és el lloc més elevat on es pot aparcar, just a sota de la Seu Vella). 

11:15 

 

Visita a les intervencions al recinte fortificat del Turó de la Seu Vella i de la Suda. 

Acompanyats per en Xavier Rodríguez, en Carles Sáez i en Jordi Segura, arquitectes 

responsables de les intervencions (que han treballat des de tres encàrrecs diferents 

però de forma homogènia), i l’Anna Oliver, arqueòloga i Cap del Servei de Patrimoni 

Històric i Artístic de l’Ajuntament de Lleida. 

13:45 Finalització de la visita al Turó de la Seu Vella. 

14:00 Dinar al restaurant de la seu del COAC a Lleida. 

16:30 Visita a les intervencions a la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca. 

Acompanyats per la Carme Casals, arquitecta responsable del projecte d’intervenció, i 

en Joan López, arqueòleg responsable de les excavacions.  

18:30 Comiat i finalització de la visita. 

Telèfons de l’organització: 616 124 033 (Anna) i 686 965 034 (Dídac). 



 

 

El cost de la visita és de 25€ per als membres de l’AADIPA i els membres de la Demarcació de 

Lleida i de 30€ per a la resta d’assistents. 

El preu inclou: 

 Visites guiades i documentació (en format PDF). 

 Dinar:  

- Primer plat, a triar entre: esqueixada de bacallà, amanida de la casa amb salsa de iogurt, 

amanida de pasta, meló amb pernil o espaguetis al pesto. 

- Segon plat, a triar entre: bacallà al romesco o pollastre guisat amb cargols. 

- Postres. 

- Aigua, vi de la casa i cafè. 

El dinar serà al restaurant de la seu del COAC a Lleida.  

Els nens no pagaran organització i el preu del dinar serà de 10€ (macarrons amb tomàquet i 

tonyina de primer, pollastre arrebossat de segon, beguda i postres). 

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 5 d’octubre de 2011.  

Per a formalitzar la inscripció, podeu entrar a la pàgina web de l'AADIPA o enviar un correu electrònic 

a aadipa@coac.net, indicant en l’assumpte: “Visita a Fortificacions (IV)”. 

En tots els casos, cal especificar el nom, els cognoms, el correu electrònic i el telèfon de contacte de 

tots i cadascun dels inscrits.  

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=3572
mailto:aadipa@coac.net

