CAMINADA PEL PATRIMONI CONSTRUÏT A LA SERRA DE COLLSEROLA
Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 6 d’abril de 2019 i organitzada
en col∙laboració Associació de Veïns de Vallvidrera, l'Associació Can Pujades i Amics de Collserola.
Us proposem una caminada pel parc de Collserola on visitarem un patrimoni molt variat en èpoques, estil i
topologies, moltes vegades, oblidat i que us proposem descobrir.
Visitarem L'església de Santa Mª de Vallvidrera, el Pantà de Vallvidrera, la Masia de Can Llevallol i l’exterior de
l’antic hotel Buenos Aires a Vallvidrera
La caminada cobrirà una distància de uns tres 3 Kilòmetres amb un desnivell 150 metres en total, per això us
recomanem que dugueu calçat còmode per l’excursió

10:00

Punt de trobada: estació dels ferrocarrils de la Generalitat del Baixador de Vallvidrera

10:10
‐ Visita a l'església de Santa Mª de Vallvidrera ( conjunt Cementiri i Rectoria)
‐Passarem per el Pantà de Vallvidrera, obra de l'arquitecte Elies Rogent
‐Observació des de el camí d'accés de la Masia de Can Llevallol, especialment de l'edifici Granja,
edificació protegida.
‐Caminarem fins Vallvidrera on visitarem, des de l’exterior, les façanes de l'antic Hotel Buenos Aires
construït 1886, remodelació 1910 de l'Arquitecte Jeroni Granell, on ens acompanyarà Julio Vives, autor
del llibre: " Hotel Buenos Aires, un record del Modernisme a Vallvidrera"

13:30

Finalització de la Jornada estació superior del Funicular de Vallvidrera dels ferrocarrils de la Generalitat

El cost de la visita és de 2€ per als membres de l’AADIPA i de 3€ per a la resta d’assistents. D’acord amb
l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura
estarà exempta d’IVA.
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia de divendres 5 de abril de 2019, 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 l’Àlex Grávalos, secretari
tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 97 07 13

