Restauració i ús del patrimoni hidràulic

VISITA A TERRASSA I SABADELL
Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l'AADIPA, prevista per al dissabte 6 de octubre de 2018 i
organitzada, conjuntament, per Jordi Morros, vocal de la demarcació de Barcelona de la AADIPA i per Jaume
Busquets i Maria Llinàs, codirectors del proper XLIè Curset, "Camins d'aigua: restauració i ús del patrimoni
hidràulic" i
Complementant el Curset d'enguany, us proposem una visita a Terrassa i Sabadell
A Terrassa veurem el dipòsit de Can Boada, edifici restaurat que va ser guardonat amb el premi Bona Plata
l'any 2015 , que tenen com a finalitat premiar el interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de
Catalunya. A Sabadell, Coincidint amb el centenari de la construcció, visitarem de l'emblemàtica Torre de
l'Aigua, d'uns 50 m d'alçada, obra de l'arquitecte Lluis Homs Moncusí, recentment restaurada i la Caseta de
captació d’aigües
El programa previst és el següent:
9:30

9:30. Punt de trobada al Dipòsit de Can Boada a Terrassa. (Ronda de Ponent, 153 ‐ Terrassa)
Presentació a càrrec de Jordi López, Director tècnic d’Aigües de Terrassa, i explicació i visita a la
rehabilitació del dipòsit i del nucli d’escales, acompanyats de David Garcia (BIS structures),
arquitecte responsable de la intervenció.

11:00

Finalització de la visita al dipòsit de Can Boada de Terrassa, i desplaçament a Sabadell.

11:30

Punt de trobada al peu de la Torre de l’Aigua de Sabadell. (Plaça de la Torre de l’Aigua,1 ‐
08202, Sabadell)

12:00

Visita a la caseta de captació d’aigües, a una terrassa intermitja del riu Ripoll, acompanyats per
Isabel Argany, arquitecta del Museu d’Història de Sabadell, i de Manel Llenas, geòleg.

12:45

Visita a la Torre de l’Aigua de Sabadell, acompanyats per Isabel Argany, arquitecta del Museu
d’Història de Sabadell, i de Manel Llenas, geòleg.

13:45

Finalització de la visista

El cost de la visita és de per als membres de l'AADIPA i de per a la resta d'assistents. D'acord amb l'article
20.13.142.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura estarà
exempta d'IVA.
El preu inclou:
‐ Visites guiades i documentació (en format PDF).
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de la una del migdia de divendres 5 de octubre de 2018, a
través de la pàgina 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 Marta Marín, secretaria
d'agrupacions a través del correu agrupacions@coac.net

