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Viatge a Dalmacia (Croacia) 

28-11 a 2-12-2008 
 
 
Per sisè any consecutiu estem preparant un viatge previ al Curset, relacionat amb el 
seu contingut, malgrat que no podem aprofitar el pont que en anys anteriors ens 
proporcionaven les festivitats del 6 i 8 de desembre. 
En aquesta ocasió comptem amb la col·laboració d’un arquitecte croat que viu a 
Barcelona, en Toma Bellotti, que ha preparat una ruta per la regió de Dalmàcia, seguint 
la costa Adriàtica des de Dubrovnik fins a Zadar. 
 
A banda de la emblemàtica ciutat de Dubrovnik,  visitarem altres ciutats costeres menys 
conegudes i, com en els viatges anteriors, ens acompanyaran professionals locals que 
ens presentaran els principals monuments històrics i les intervencions contemporànies. 
 
Es proposa, també, una seguit de reunions amb el professionals locals en forma de 
mini conferencies on s’explicaran les intervencions actuals als monuments de les 
respectives ciutats (sigui de conservació, restauració o reconversió) i els concursos 
arquitectònics mes recents que afecten la vida dels cascs antics. 
Aquest esquema repetit a Dubrovnik, Split i Zadar, oferirà als participants, al final del 
viatge, la possibilitat de confrontar les diferents realitats i mètodes de veure, pensar i 
intervenir als conjunts històrics de Croàcia. 
 
 
 

      El preu del viatge és de 1.250 € per membres AADIPA i 1.280 per altres 
      (exempt  d’IVA) 
      Inclou: 
- serveis detallats en la pàgina següent contractats a través de Viatges Barceló 
     (vols, taxes, trasllats, allotjament amb esmorzar en habitació doble, autocar privat 
      tots els dies i guies locals ) 
- coordinació de les visites, documentació i guies acompanyants gestionats per 

AADIPA. 
 

      Hi ha un nombre limitat de places disponibles en habitació individual amb un  
      suplement  de 350 €/persona 
 

 
Places limitades a 35 persones. 
Requisit per viatjar: DNI o passaport en vigor amb una validesa mínima de 3 mesos. 

Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
Barcelona, 11/14-12-2008  
Centres històrics ivida contemporània: un debat pendent

Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
Barcelona, 11/14 desembre 2008 

Centres històrics i vida contemporània 
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PROGRAMA 
 
Divendres, 28 de novembre de 2008 
 
5:00 Trobada a l’aeroport de Barcelona 

Vol LH 4465  Barcelona 6.40 - Frankfurt 8.55 
Vol LH 2468  Frankfurt 10.30 - Dubrovnik 12.15 
Trasllat a l’hotel Argentina de Dubrovnik 

 

14:00 Dinar lliure 
 

15:00 Recorregut per Dubrovnik amb guia local:  
- Palacio del Rector (segle XV), seu del govern de la  

República de Dubrovnik 
- Palacio Sponza  (segle XV), antiga Duana 
- Monestir dels Franciscans amb el claustre (segle XIV) 
- Fortificacions de la ciutat (porta de Pile, torres Minčeta  

i Bokar, fortes Sv. Ivan, revelin i Lovrijenac ) 
 

Nit a Dubrovnik: Hotel Grand Villa Argentina  5*  
 

 
Dissabte, 29 de novembre de 2008 
 
Esmorzar a l’hotel 
 

9:00  Visita tècnica acompanyats per la Sra. Ivanka Jemo, directora de l’Institut de 
restauració de Dubrovnik:   
- Palau del Bisbe (1 h) 

Visita al palau barroc del Port de la ciutat afectat pel terratrèmol del 1979. Un 
exemple de reconstrucció total amb la reconversió de la planta baixa en 
Museu.  

- Passeig per la ciutat per conèixer la protecció sísmica (30’) 
Després del terratrèmol s’ha fet un estudi exhaustiu dels edificis afectats i 
s’ha començat  un procés de protecció a sisme dels edificis del casc antic 

- Institut de restauració de Dubrovnik (www.zod.hr/index.shtml) (1 h) 
Projecció de la pel·lícula sobre la destrucció de la ciutat i seus monuments a 
l’ultima guerra del 1991. Discussió amb els professionals locals. 

 

13:00 Dinar lliure 
 

14:00  Trasllat en autocar a Ston (1h) 
15:00 Visita amb guia local del sistema defensiu de Ston (www.ston.hr/zid1.asp) 

La ciutat de Ston es un exemple de planificació urbanística renaixentista. Seu de 
les salines més importants de l’Adriàtic, va ser curosament protegida amb una 
muralla de pedra de més de cinc km de llarg, la més gran d’Europa i la segona 
del mon després de la de Xina.   
- Ciutats de Ston i Mali Ston 
- Torre de Veliki Kaštio (any 1357) 
- Muralla defensiva (segle XV) 

Hotel Grand Villa Argentina 
Frana Supila 14 
A pocs minuts a peu del centre
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17:00 Trasllat en autocar a Split (2,5 h)  
 
Nit a Split: Hotel Art 4* 
  

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 30 de novembre de 2008 
 
Esmorzar a l’hotel 
 

9:00 Visita del Museu Etnològic de Split  
(www.etnografski-muzej-split.hr/eng/ethnographic%20museum.htm) 
Exemple de rehabilitació d’un palau del segle XII per reconvertir-lo en museu 

10:00  Visita al Palau de Dioclecià i recorregut pel casc antic de Split acompanyats per 
 l’arquitecte Katja Marasovic  docent de la Facultat  d’arquitectura de Split 
La ciutat vella de Split  es construí a partir del palau roma erigit per l’emperador 
Dioclecià en el segle III d.C. 
El Palau de Dioclecià és un dels edificis de l’antiguitat Tardana més ben 
conservat, reconegut com un dels conjunts arquitectònics més bells de la costa 
de Croacia, i al seu voltant es troben els edificis i monuments més  
importants de la ciutat.El conjunt fou declarat  per la UNESCO com a Patrimoni 
Cultural de la Humanitat l’any 1979. 

12:00  Taula rodona al Museu Etnològic amb professionals locals: 
Katja Marasovic, arquitecte 
Maja Marojevic, socioleg urbà, 
Robert Plejic, arquitecte: presentació d’un concurs arquitectònic en el casc antic 
(Bedem Contarini) 
Radoslav Bozancic: la rehabilitació del Museu Etnològic des de l’aspecte dels 
conservadors 

 

14:00 Dinar lliure 
 

16:00  Visita al front marítim, Riva, acompanyats pels arquitectes de l’estudi  3lhd 
(www.3lhd.com/#) 
Intervenció que transforma l’espai públic davant de la muralla del Palau que 
dona al mar, finalitzada l’any 2007, que també tindrem la ocasió d’escoltar durant 
el XXXI Curset.  

17:00 Tarda lliure 
           Opcional: visita de la Catedral de Sv. Duje (segle III.) 
 
Nit a Split: Hotel Art 4* 
 

 
Hotel Art 
Ulica Slobode, 41 
A 10 minuts a peu del centre 
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Dilluns, 1 de desembre de 2008 
 
Esmorzar a l’hotel 
 
8:00 Trasllat en autocar a Trogir (1 h)  
9:00 Recorregut pel casc antic de Trogir, acompanyats per R. Bozancic  

(http://www.trogir.hr/stranica.aspx?id=14) 
Trogir és el conjunt urbà romànic-gòtic millor preservat de la costa  adriàtica. Una 
ciutat fundada pels colonitzadors grecs amb una història urbana contínua de més 
de 2300 anys. Patrimoni d’Unesco 
- Les fortificacions amb la Torre Kamerlengo (segle XV) 
- Plaça principal amb: 

- la catedral de Sv Lovre (segle XIII-XV) 
- la Llotja amb la Torre del Rellotge (segle XV) 
- Palau del Rector (segle XV)  

 

13:00 Trasllat en autocar a Zadar (1h)  
 El casc antic de Zadar està construït en una petita illa de la península habitada  

fa més de 3000 anys però definida urbanísticament amb la colonització romana 
que la regulà en base a un esquema viari ortogonal a partir del cardus i del 
decumanus. A partir de la base del Fòrum roma del segle II es superposen 
diferents capes històriques que inclouen els màxims exemplars de l’arquitectura 
preromànica i romànica de Dalmacia. 

 

14:00 Dinar lliure 
15:00 Visita al Complex episcopal, acompanyats pel professor Pavusa Vezic, director 

del Departament de historia d’art de l’Universitat de Zadar. 
(www.tzzadar.hr/events.php?id=12&el_id=2077) 
- Església de Sant Donat (segle IX), la 
- Catedral de Santa Anastàsia (segle XII) amb baptisteri (segle VI) 
- Restes del Fòrum Romà (segle II), 
- Palau del Bisbe amb el claustre  

17:00 Visita al Òrgan del mar (morske orgulje) acompanyats per l’arquitecte Nikola  
Basic, autor d’aquest singular projecte  
Escalinata tallada en pedra blanca en el moll, sota la qual es disposen tubs amb 
obertures d’acer afinades que amb el moviment del mar produeixen acords 
musicals aleatoris. L’any 2006 va obtenir el Premi Europeu d’espai públic urbà ( 
www.cccb.org/ca/album?idg=11490) i està present a la Biennale de Venezia 
2008 (www.labiennale.org/it/architettura/mostra/it/79120.1.html) 

18:00 Taula rodona a la Biblioteca de la Universitat per presentar les últimes 
 intervencions dins del casc antic i el concurs arquitectònic – urbanístic de 
Ravnice, el límit oriental del casc antic, amb la participació de: 
Nives Kozulic, arquitecta directora del Urbanisme de la regió de Zadar, 
Anastazija Magas del Institut de Conservació dels bens històrics.  

 

 
Nit a Zadar: Hotel Bastion 4* Sup 
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Dimarts, 2 de desembre de 2008 
Esmorzar a l’hotel 
8:30 Trasllat en autocar a Sibenik (1h) 
9:30 Visita amb guia local a la Catedral de San Jaume (segle XV) 

La catedral és un dels millors exemples del primer renaixement 
 a Croàcia inclòs en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la  
UNESCO. Està construïda integrament amb pedra, inclòs la  
coberta, i te un particularíssim fris decorat amb 74 retrats de la  
gent de la ciutat.

11:00 Trasllat en autocar a l’aeroport de Split (1 h) 
12:00 Trobada a l’aeroport d’Split 

Vol LH 2483  Split 14.40 - Frankfurt 16.30 
Vol LH 4464  Frankfurt 21.05 - Barcelona 23.00 

 

 
Hotel Bastion 
Bedemi zadarskih Pobuna, 13 
Al centre 
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INSCRIPCIÓ: 
Per iniciar la inscripció, envieu a la Secretaria d’Agrupacions del COAC aquesta butlleta 
(FAX 93 412 39 34) o un mail amb les mateixes dades (aadipa@coac.cat).  
Quan us confirmem la pre-reserva cal que realitzeu els següents pagaments a Viatges 
Barceló  per tal que la reserva sigui efectiva: 

1er. pagament: 350 €/persona  
       (en cas d’anul.lació de la inscripció, aquest import no podrà ser recuperat) 
2on. pagament: abans del 31-10-2008 la resta d’import 

 

NOM I COGNOMS DELS INCRITS     DNI     AADIPA    ALTRES 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------  -------------------                          
-----------------------------------------------------------------------------------------  -------------------                          
-----------------------------------------------------------------------------------------  -------------------                          
-----------------------------------------------------------------------------------------  -------------------                          
 
-----------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------- 
telèfon                                                                      e-mail 
                                         
DADES FACTURA Viatges Barceló 
 

Nom o raó social:        
Adreça:   
NIF:    
Import:   …   membres AADIPA  (1250 €) ----------------------------------- 
 

   …   altres   (1280 €) ----------------------------------- 
 

   …   suplement individual  (350 €) ----------------------------------- 
 

   …   assegurança (opcional 25 €) ----------------------------------- 
 
       TOTAL (exempt d’IVA)     _____________ € 
 
                                     
Forma de pagament: 
 

    Targeta de crèdit (enviar autorització a m.prior@barceloviajes.com) 
Jo ..(nom i cognoms titular).............................. autoritzo que es carregui a la 
meva  
targeta ....(Visa/ MasterCard) ... núm.................................................... cad...../.... 
el següent import .................euros, corresponent a la inscripció al viatge 
AADIPA-Croacia de ........ (nom i cognoms de tots els inscrits)...... 
 

    Transferència bancària (enviar comprovant d’ingrés al FAX 934 100 265) 
Al c/c 2100 - 8612 - 90 - 0200021642 de Caixa de Pensions, a favor de Barceló 
viajes, indicant  a observacions: cognoms-AADIPA-Croacia 

 

Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
Barcelona, 11/14 desembre 2008 

Centres històrics i vida contemporània 


