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VISITA A CALDES DE MONTBUI I SANT MIQUEL DEL FAI 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 10 de març de 2018 i 
organitzada per Jaume Busquets i Maria Llinàs, codirectors del proper XLIè Curset, “Camins d’aigua: 
restauració i ús del patrimoni hidràulic”. 

Complementant el Curset d’enguany, us proposem una visita a Caldes de Montbui i Sant Miquel del Fai, dos 
emplaçaments amb un clar origen vinculat a l’aigua. A Caldes de Montbui visitarem diversos projectes realitzats 
de restauració d’elements urbans vinculats a l’aigua i el seu aprofitament, com són els safareigs, el pont 
medieval, el molí de l’Esclop i el sistema de reg a les hortes termals, a més de l’obra en curs de reforma de la 
Plaça de la Font del Lleó. A Sant Miquel del Fai visitarem els edificis i l’entorn natural i se’ns presentaran els 
primers treballs del projecte de reforma del complex, recentment iniciat per part del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. 

Veurem algunes intervencions realitzades segons els criteris que estableix i d’altres obres presentades a 
aquesta primera convocatòria del Premi. 

El programa previst és el següent: 

10:00 Benvinguda i presentació de la relació de Caldes i l’aigua, per part del tècnics de Thermalia. 
Punt d’Informació Turístic i Museu Thermalia. Pç Font del Lleó, 20. Caldes de Montbui 

10:30 Presentació del projecte de reurbanització de la plaça de la Font del Lleó, per part d’Albert 
Esteva i Monforte, de Volta arquitectura, arquitectes redactors del projecte. 

11:00 Visita al pont romànic, acompanyats per Manuel Reventós Rovira, d’Enginyeria Reventós, 
responsable de la restauració del pont. 

11:30 Visita al Molí de l’Esclop, acompanyats per Carles Mengual i Chaler, arquitecte responsable 
de la restauració. 

12:00 Visita als safarejos de la Portalera i de la Canaleta, acompanyats pels arquitectes 
responsables de les restauracions (a concretar). 

12:30 Visita a la xarxa de reg de les hortes termals (Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2016 i 
Bauwelt Award 2017, entre altres reconeixements), acompanyats per Marta Serra, Dra. 
Arquitecta, de Cíclica [space, community, ecology] sccl. 

13:30 Dinar 

15:30 Trasllat a Sant Miquel del Fai 

16:00 Visita al Monestir de Sant Miquel del Fai, acompanyats per Joan Closa, Cap de Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.  

18:30 Finalització de la visita. 
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El cost de la visita és de 27€ per als membres de l’AADIPA i de 30 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.  

El preu inclou:  

 Visites guiades i documentació (en format PDF). 
 Dinar (menú pendent de confirmar). 

El dinar serà al restaurant Can Tastet , ubicat a Sant Feliu de Codines. 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 la una del migdia de divendres 9 de març de 2018, 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 Marta Marín, secretaria 
d’aqagrupacions a través del correu agrupacions@coac.net  
 


