
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  

INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

VISITA AL BARRI VELL DE GIRONA 

Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA, que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre 

de 2011, organitzada per l’arquitecta Mercè Hortalà, vocal de Girona de l’AADIPA, i en Pep Fortià, 

arquitecte. Visitarem dues intervencions de restauració recents al Barri Vell de Girona i presentarem 

dues iniciatives generades des de la pròpia Agrupació. 

10:20 Presentació i inici de la visita.  

Ens trobarem al davant de la façana principal de la Catedral de Girona. 

10:30 Visita a la Catedral de Girona per a veure la recent intervenció d’obertura del 

finestral de la façana Nord i el projecte del nou vitrall per part de l’artista irlandès 

Sean Scully. 

Acompanyats per la Montse Nogués i en Josep Pla, arquitectes responsables de les obres. 

11:30 Presentacions tècniques al COAC. 

Edifici de la Pia Almoina, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona. 

Explicació tècnica de les obres d’obertura del finestral i del nou vitrall. 

A càrrec de la Montse Nogués i en Josep Pla, arquitectes responsables de les obres. 

Presentació del XXXIV CURSET. Jornades internacionals sobre la intervenció en el 

patrimoni arquitectònic. Fortificacions: intervencions en el patrimoni defensiu, que 

se celebrarà del 15 al 18 de desembre. 

A càrrec de l’Anna Albó i en Dídac Gordillo, arquitectes directors del XXXIV Curset.  

Presentació del Projecte GRETA, Grup d’Estudi i Protecció de la Tradició 

arquitectònica a les comarques gironines. 

A càrrec de la Carme Bosch i en Pep Fortià, arquitectes responsables del projecte. 

12:30 Visita a la casa Masó (1910-1919), actual seu de la Fundació Rafael Masó.  

Carrer Ballesteries, núm. 29 (inici de la visita des del Pont de Sant Agustí). 

Acompanyats per en Joan Tarrús, arquitecte autor del Pla Director i del projecte 

d’adequació de l’edifici com a seu de la Fundació. També ens acompanyarà en Jordi 

Falgàs, director de la Fundació Rafael Masó i autor del projecte museogràfic. 

14:00 Comiat i finalització de la visita. 



 

 

 

Els telèfons de contacte amb l’organització són: 653.557.451 (Mercè) i 696.490.039 (Pep).  

El cost de la visita és de 5€ per als membres de l’AADIPA i els membres de la Demarcació de 

Girona i de 10€, per a la resta d’assistents. El pagament s’efectuarà en efectiu el mateix dia de la 

visita. 

Per a participar, cal que us inscriviu abans del dimecres 23 de novembre de 2011. Podeu 

formalitzar la inscripció a través de la pàgina web de l'AADIPA. Cal omplir una butlleta per a cadascun 

dels inscrits amb el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=3940

