
 

 

CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:  
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

COL·LEGIATA D’ÀGER I MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES  

Després de l’anul·lació de la setmana passada, ens plau convocar-vos novament a la propera activitat 
de l’AADIPA, prevista per al diumenge 28 d’octubre de 2012 i organitzada per la Mercè Manonelles, 
vocal de l’AADIPA a Lleida. Al matí visitarem la Col·legiata de Sant Pere a Àger, fundada cap al segle 
XI pel senyor de la guerra Arnau Mir de Tost com a expiació dels seus pecats. A la tarda visitarem el 
Monestir de Santa Maria de Vallbona, un cenobi cistercenc femení fundat al segle XII que avui dia 
encara allotja una comunitat religiosa.  

10:00 Trobada a l’Ajuntament d’Àger. Presentació i inici de la visita. 

10:05 

 

Presentació tècnica de les intervencions portades a terme a la Col·legiata per part 
dels arquitectes Melitó Camprubí, responsable de les successives fases d’intervenció, 
i Francisco Jurado, assessor en el seguiment estructural. 

11:00 Visita a la Col·legiata, acompanyats per Melitó Camprubí i els arquitectes de ianua 
arquitectures, responsables de la segona fase d’intervenció. 

12:30 Desplaçament cap a Vallbona de les Monges. 

14:00 Dinar al restaurant El Tallat, de Vallbona de les Monges. 

15:30 Presentació tècnica de l’evolució arquitectònica i restauradora del monestir de Santa 
Maria per part dels arquitectes Carles Pubill, responsable de la intervenció, i 
Francisco Jurado, assessor en el seguiment estructural. 

16:30 Visita al monestir, acompanyats per l’arquitecte Carles Pubill. 

18:00 Comiat i finalització de la visita. 

Telèfons de l’organització: Mercè Manonelles: 659 18 36 34.  



 

 

 

El cost de la visita és de 27’5€ més IVA per als membres de l’AADIPA i els arquitectes de la 
Demarcació de Lleida i de 32’5€ més IVA per a la resta d’assistents. El pagament s’efectuarà 
mitjançant càrrec a compte bancari i la factura s’enviarà telemàticament a tots els inscrits. 

El preu inclou: 

 Visites guiades i documentació (en format PDF). 

 Dinar (a escollir d’entre un menú de 10 plats que es facilitarà durant la visita del matí):  

- Primer plat: amanida catalana o escudella.  
- Segon plat: vedella amb suc o carn a la brasa. 
- Postres. 
- Aigua, vi i cafè. 

El dinar serà al restaurant ‘El Tallat’, de Vallbona de les Monges (C/ Raval del Tallat, núm. 79). Els 
nens no pagaran organització i el preu del dinar serà de 10€ (inclou macarrons, beguda i postres). A 
qui no vulgui el dinar inclòs, se li descomptaran 17’5€ de l’import de la jornada. 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 25 
d’octubre de 2012, a través de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per 
a cadascun dels inscrits amb el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la secretària de 
l’agrupació, la Mireia Barnadas i Ribas, al correu aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49. 

 

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=5333

