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
SEGONA JORNADA:

VISITA A L’ESCALA
Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 29 de setembre de
2012 i organitzada per l’Albert Pla i la Montserrat Caldés, director i membre del comitè organitzador
del XXXVè Curset respectivament, i la Mercè Hortalà, vocal de Girona de l’AADIPA. Visitarem el port
grec d’Empúries, el port vell i el port nou, així com el Museu de l’Anxova i de la Sal (MASLE), l’Alfolí
de la Sal i el Centre d’Interpretació del Peix (MARAM).

10.00

Trobada al MASLE (Museu de l’Anxova i de la Sal). Av. Francesc Macià, 1 (L'Escala).
Visita al museu, acompanyats per la Directora, la Sra. Lurdes Boix.
Visita a l’exposició temporal “Dels mercaders d’Empúries als pescadors de l’Escala”,
acompanyats per la Coordinadora del MAC Empúries, la Sra. Marta Santos.

11.30

Visita al MAC Empúries (Museu Arqueològic de Catalunya - Empúries) i el port grec,
acompanyats per la Sra. Marta Santos, Coordinadora del museu.

13:30

Dinar al restaurant Can Miquel, situat a la Platja de Montgó.

15.30

Visita al port vell (platja de les barques) i Can Cinto (casa de pescadors),
acompanyats de la Sra. Lurdes Boix.
Visita de l’Alfolí de la Sal, acompanyats per la Sra. Lurdes Boix; els arquitectes Jordi
Paulí i Fuses-Viader, responsables de la intervenció; el Sr. Estanis Puig, alcalde de
l’Escala; i el Sr. Frederic Cabré, President de la Demarcació de Girona del COAC.
(NOTA: la presència d’alguns d’aquests acompanyants resta pendent de confirmació definitiva).

18.00

Visita al port nou i el MARAM (Centre d’Interpretació del Peix), acompanyats per la
Sra. Lurdes Boix i en Josep Maria Birulés, de BCR Arquitectes, autors de l’estudi
d’impacte ambiental del nou port i d’algunes de les actuacions que s’hi han dut a terme.

19:00

Comiat i finalització de la visita.

Telèfons de l’organització:
Montserrat Caldés i Torrent: 972.77.38.26, 648.18.82.11, moontze@arquired.es

El cost de la visita és de 30€ més IVA per als membres de l’AADIPA i els arquitectes de la
Demarcació de Girona i de 35€ 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:
-

Entrants a compartir: amanida mixta, calamars a la romana i musclos de roca al vapor.

-

Segon plat: paella mixta.

-

Postres: fondue de xocolata.

-

Aigua, vi de la casa i cafè.

El dinar serà al restaurant Can Miquel, situat a la Platja de Montgó (17130, L'Escala). 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 20€ de l’import de la jornada.
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 27 de
setembre 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.

