
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  

INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC VINCULADES AL XXXIVè CURSET 
SOBRE “FORTIFICACIONS. INTERVENCIÓ EN PATRIMONI DEFENSIU” 

 

JORNADA DE VISITA A FORTIFICACIONS ( V ) :  

CASTELL DE LA TRINITAT I CIUTADELLA, ROSES. CASTELL DE SANT FERRAN, FIGUERES 

Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA, que tindrà lloc el dissabte 12 de novembre 
de 2011, organitzada per l’Anna Albó i en Dídac Gordillo. Visitarem les intervencions en tres 
fortaleses d’època moderna.  

09:45 Trobada a l’aparcament del Castell de la Trinitat, Roses.  

Presentació i inici de la visita. 

10:00 

 

Visita al Castell de la Trinitat. 

Acompanyats per en Miquel Capdevila i la Neus Roca, arquitectes responsables de la 
intervenció, i en Jaume Santaló, Cap del Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Roses. 

11:30 Visita a la Ciutadella de Roses. 

Presentació del XXXIV Curset “Fortificacions. Intervencions en el patrimoni defensiu”. 

Visita a la Ciutadella, acompanyats per en Ramon Castells, arquitecte dels Serveis 
Territorials de Cultura a Girona responsable de les intervencions, en Joan Falgueras, 
arquitecte responsable d’una de les intervencions, i en Jaume Santaló, Cap del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Roses. 

14:00 Dinar a la cantina del Castell de Sant Ferran, Figueres. 

15:30 Visita al Castell de Sant Ferran. 

Acompanyats per Carlos Díaz, president del Consorci del Castell de Sant Ferran; 
Damià Abella, director del Consorci del Castell de Sant Ferran; l’arquitecte Rafael 
Vila, responsable de les intervencions; i els arquitectes Joan Falgueras i Anna Albó, 
responsables dels treballs que va dur a terme l’Escola Taller Castell de Sant Ferran. 

17:30 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 30€ per als membres de l’AADIPA i els membres de la Demarcació de 
Girona i de 35€ per a la resta d’assistents. 

El preu inclou: 

 Visites guiades i documentació (en format PDF). 

 Dinar:  
- Primer plat: pica-pica amb patates i olives, amanida mixta, embotit variat, calamars a la 

romana i croquetes. 
- Segon plat: rodó de vedella amb bolets. 
- Postres. 
- Aigua, vi de l’Empordà i cafè. 

El dinar serà a la cantina del Castell de Sant Ferran, a Figueres.  

Els nens no pagaran organització i el preu del dinar serà de 10€ (canalons o macarrons, beguda i 
postres). 

A qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 20€ 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 9 de novembre de 2011.  

Podeu formalitzar la inscripció a través de la pàgina web de l'AADIPA. Cal especificar el nom complet 
de cadascun dels inscrits, un correu electrònic i un telèfon de contacte.  


