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L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA) ha organitzat una visita guiada a la Seu d'Ègara de Terrassa per al 22 de
novembre, a càrrec del Dr. arquitecte Ricardo Gómez Val, director del XXXVIIè Curset de
Patrimoni , i Javier Muriel Santurino, arquitecte tècnic i coordinador del XXXVIIè Curset de
Patrimoni.
La visita està relacionada amb la temàtica de les jornades però oberta a tots els membres de
l?AADIPA i als arquitectes col·legiats.
El punt de trobada serà a les 10 h a l'accés del Museu de La Seu d'Ègara, on es farà una
introducció al conjunt monumental a càrrec d'Antoni Deulofeu, rector de les esglésies de Sant
Pere de Terrassa, i una contextualització històrica del conjunt per part de Josep Fauquet,
arqueòleg i responsable de La Seu d'Ègara.
A les 11.15 h s'iniciarà la visita a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, acompanyats per
l?arquitecta Esther Colls, cap de la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic del
Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
i Alfred Pastor, arquitecte jubilat que va participar en la intervenció des de l?SPA.
Finalitzada la visita, sobre les 13.15 h, hi haurà una estona per a preguntes i conclusions.
El cost de la visita és de 5 € per als membres de l?AADIPA i de 10€ 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 assistir a la visita cal formalitzar la inscripció abans de les 14 h del dijous 20 de
novembre de 2014. És indispensable omplir una butlleta d'inscripció [4] per a cadascun dels
inscrits amb el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.
Consulteu el programa complet [5]
Butlleta d'inscripció [4]
Documentació
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