CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL
XXXVè Curset. Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic,
PATRIMONI PORTUARI: BARRIS AMB PORT / PORTS AMB CIUTAT
CINQUENA I ÚLTIMA JORNADA:

VISITA ALS PORTS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I PALAMÓS

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al diumenge 16 de desembre
de 2012 i organitzada per l’Albert Pla i Gisbert, Director del XXXVè Curset. El programa previst és el
següent:
08:15

Trobada a la Plaça de Ramon Berenguer El Gran (Barcelona), on ens esperarà
l’autocar.

10:00

Arribada i recepció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a càrrec de l’Alcalde
de Sant Feliu de Guíxols, l’Il·lm. Sr. Joan Alfons Albó i Albertí.

10:30

Visita a l’antic edifici del Salvament Marítim, acompanyats per la Sra. Sílvia
Alemany, Directora del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.

11:00

Visita als nius de metralladores del Fortim del Port i l’antic Club Nàutic,
acompanyarà pel Sr. Jordi Salvat, arquitecte tècnic autor d’un estudi sobre el Fortim.

11:45

Visita al nou Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, acompanyats per
representants del Club.

12:30

Visita al Tinglado del Port, acompanyats pel Sr. Roman Domènech, arquitecte autor
de la intervenció a l’edifici.

13:15

Caminada per l’espigó del port, on podrem admirar el front marítim de la ciutat des
del far, amb vistes des dels antics Banys de Sant Elm (Can Rius) fins al mateix port.

14:00

Trasllat a Palamós en autocar.

14:30

Recepció a l’Espai del Peix, on es farà una degustació gastronòmica de plats
mariners. Ens acompanyaran el Sr. Daniel Freixes, arquitecte autor de la intervenció
a l’edifici, i el Sr. Miquel Martí, Director del Museu de la Pesca.

16:00

Visita a les instal·lacions portuàries de Palamós, acompanyats pel Sr. Miquel
Martí, Director del Museu de la Pesca.

17:00

Visita al Museu de la Pesca de Palamós, acompanyats per l’arquitecte Daniel
Freixes, autor de la intervenció a l’edifici; el Sr. Miquel Martí, Director del Museu; i el
Dr. Joan Ll. Alegret, Director de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de
Girona.

18:30

Conclusions del XXXVè Curset, a càrrec del seu Director, l’Albert Plà i Gisbert.
Cloenda i comiat de la jornada, a càrrec de l’Alcaldessa de Palamós, l’Il·lma. Sra.
Maria Teresa Ferrés i Àvila.

L’hora prevista d’arribada a Barcelona (Plaça de Ramon Berenguer El Gran) és a les 21:00.

El cost base de la visita és de 40€ més IVA per als membres de l’AADIPA, els inscrits al XXXVè
Curset i els arquitectes de la Demarcació de Girona, i de 45€ més IVA per a la resta
d’assistents.
El preu inclou:
 Transport en autocar (trajectes d’anada i tornada des de Barcelona).
 Visites guiades i documentació (en format PDF).
 Degustació gastronòmica de plats mariners: entrants freds i calents, suquet de peix amb patates,
arrossejat amb allioli, postres de temporada, pa, aigua mineral, vins de la D.O. Empordà, cafès i
infusions.
La degustació serà a l’Espai del Peix (Edifici de la Llotja del Peix. Port de Palamós. Moll Pesquer s/n,
17230, Palamós). A qui no vulgui la degustació inclosa, se li descomptaran 22€ de l’import de la
jornada. Els nens no pagaran organització i el preu de la degustació infantil (els mateixos plats) serà
de 12’50€.
A qui no vulgui el servei d’autocar inclòs, se li descomptaran 8€ de l’import de la jornada.
RESUM DE PREUS

MODALITAT

AADIPA, DEMARCACIÓ

ACOMPANYATS

I INSCRITS AL CURSET

I ALTRES

SENSE IVA

AMB IVA

SENSE IVA

AMB IVA

Visita amb autocar i dinar

40,00 €

48,40 €

45,00 €

54,45 €

Visita amb autocar sense dinar

18,00 €

21,78 €

23,00 €

27,83 €

Visita sense autocar amb dinar

32,00 €

38,72 €

37,00 €

44,77 €

Visita sense autocar ni dinar

10,00 €

12,10 €

15,00 €

18,15 €

Cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del divendres 14 de desembre de 2012.
La inscripció es podrà realitzar presencialment durant el Curset o bé a través de la següent adreça de
correu electrònic aadipa@coac.net, especificant el nom complet de cadascun dels assistents i un
telèfon mòbil de contacte.
El pagament de la visita (import amb l’IVA inclòs) s’ha d’efectuar mitjançant ingrés en efectiu o
transferència bancària al número de compte de la Caixa d’Arquitectes: 3183-0800-83-0000004369,
especificant el concepte: “XXXVè CURSET. Visita a Sant Feliu de Guíxols i Palamós”. El justificant
s’haurà de presentar al taulell d’inscripcions obert durant el Curset o adjuntar al correu electrònic
d’inscripció.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la secretària
tècnica de l’agrupació, la Mireia Barnadas i Ribas, a aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49.

FOTOGRAFIES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

FOTOGRAFIA 1: Vista aèria de Sant Feliu de Guíxols. Font: Google Maps

FOTOGRAFIA 2: Vista aèria de Sant Feliu de Guíxols. Font: festivaldelmar.net

FOTOGRAFIA 3: Edifici del Salvament Marítim, Sant Feliu de Guíxols. Font commons.wikimedia.org

FOTOGRAFIA 4: Edifici del Tinglado, Sant Feliu de Guíxols. Font iguadix.es

FOTOGRAFIES DE PALAMÓS

FOTOGRAFIA 5: Vista aèria de Palamós. Font: Google Maps

FOTOGRAFIA 6: Vista aèria de Palamós. Font: Morfologia urbana. enciclopedia.cat

FOTOGRAFIA 7: Vista interior del Museu de la Pesca de Palamós. Font: Costabrava.com

FOTOGRAFIA 8:Edifici de la Llotja des de l’Espai del Peix de Palamós.
Font: elpuntavui.com, autor Albert Vilar.

