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L?objectiu de les jornades IBÈRIA, ROMA, AL-ÀNDALUS és la visió interrelacionada
d?aquestes tres cultures, dins del marc històric i geogràfic de la península ibèrica, i com a
punt de partida de la nostra civilització actual.
EL TERRITORI com a transformació del paisatge, L?URBANISME com a evolució de les
ciutats, L?ARQUITECTURA com a disciplina, i LA CONSTRUCCIÓ com a evolució de
tècniques i materials són els paràmetres sobre els quals establirem el fil conductor per
analitzar la continuïtat històrica d?aquestes transcendentals cultures, i presentarem des de la
seva contemporaneïtat els seus diferents criteris d?intervenció.
Per assolir aquests objectius, comptarem amb l?aportació d?especialistes tant locals com
internacionals, pertanyents als diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que
ens exposaran les seves experiències.
COMITÈ ORGANITZADOR:
JORDI SEGURA TORRES, arquitecte codirector
NÚRIA CORBELLA SALA, arquitecta codirectora
JOSEP ESTEVE VILA, arquitecte
LAIA RENALIAS ESTEVE, arquitecta ALEAOLEA, arquitectura i paisatge
LETICIA SORIANO BERTOMEU, arquitecta ALEAOLEA, arquitectura i paisatge
COMITÈ CIENTÍFIC:
JOAN MENCHON, arqueòleg

NÚRIA RAFEL, historiadora
MARC MANZANO SALÒ, arquitecte
COL·LABORADORS:
DÍDAC GORDILLO, arquitecte
ANNA BELEN RODRIGUEZ, arquitecte
ÀLEX GRÁVALOS, secretari tècnic de l'AADIPA
MARTA URBIOLA, tresorera de l'AADIPA
Carpeta [5]
Programa [6]
Pancarta [7]
Diapositiva [8]
Vídeos de les ponències [9]
Publicació de les actes [10]
Diploma [11]
Acreditació [12]
Tiquets [13]
Web [14]
[15]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : https://www.arquitectes.cat/ca/39_curset_aadipa
Links:
[1] https://www.arquitectes.cat/sites/default/files/pb_xxxix_curset-9_4.png
[2] https://www.arquitectes.cat/ca/39_curset_aadipa
[3] https://www.arquitectes.cat/ca/aadipa
[4] https://www.arquitectes.cat/ca/javascript%3Ahistory.back%281%29
[5] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset_-_carpeta_fons_aadipa.pdf
[6] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset_-_programa_fons_aadipa.pdf
[7] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset_-_pancarta_fons_aadipa.pdf
[8] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset__diapositiva_fons_aadipa.pdf
[9] https://www.arquitectes.cat/ca/aadipa-xxxix-curset-videos
[10] http://www.arquitectes.cat/iframes/aadipa/XXXIXCurset/pdf/Iberia_Roma_al_Andalus-ca.pdf
[11] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset_-_diploma_fons_aadipa.pdf
[12] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset__identificacio_fons_aadipa.pdf
[13] https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/8107/39_xxxixe_curset_-_tiquets_fons_aadipa.pdf
[14] https://www.arquitectes.cat/ca/aadipa-xxxix-curset-inici
[15] https://www.arquitectes.cat/ca/printpdf/printpdf/14081

