VISITA A MADRID. PROGRAMA PROVISIONAL.
Del 17 al 20 de març del 2022
Han estat dos anys complicat per a organitzar visites, degut a les actuals onades del COVID, però no voldríem
deixar de fer alguna visita‐viatge que creiem que complementen les Jornades del passat mes de desembre i
alhora retrobar‐nos amb alguns ponents i amics. Les visites a aquestes institucions públiques es realitzen sols
en dies laborables, per tant el viatge d’enguany serà més una visita‐escapada que un viatge.
El programa és provisional donat que les visites en grup pel mes de març s’estan obrint al públic durant
aquestes setmanes, i les limitacions de grup estan condicionades als protocols sanitaris.
Les visites del divendres estan confirmades, si no hi ha nou avís de restriccions.
Marxaríem cap a Madrid el dijous dia 17 de març a primera hora amb AVE i tornaríem el diumenge 20 a la
tarda, també amb AVE. Ja sabeu que el que vulgui allargar o escurçar el viatge ho pot fer parlant directament
amb l’Agència organitzadora.

DIJOUS 17.3
BIBLIOTECA MUSEO DEL PRADO
Visita de la Biblioteca del Museu del Prado en el Casón del Buen Retiro, sota la Volta de Luca Giordano
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/119711/EB22_N176_P60‐
71.pdf;jsessionid=96694B87A7826C10D0A7EC7DC692CF7C?sequence=1
ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Antiga fàbrica de cerveses Àguila. Estudio Mansilla + Tuñón, Madrid, España
https://arquitecturaviva.com/obras/archivo‐y‐biblioteca‐regional‐de‐madrid
BIBLIOTECA DE ESCUELAS PÍAS. UNED
https://unedmadrid.es/visita‐escuelas‐pias/
http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas‐pias

DIVENDRES 18.3
BIBLIOTECA MUSEU REINA SOFIA
L’edifici es va inaugurar el 2005, i és projecte de l’arquitecte Jean Nouvel (Fumel, França, 1945).
https://www.museoreinasofia.es/visita/aguja‐imantada‐caminar‐pagina
IPCE. INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA
Declarat Bé d’Interès Cultural el 2001, aquest edifici de planta circular de formigó armat, seu de l’Institut del
Patrimoni Cultural d’Espanya, va ser encarregat el 1965 als arquitectes Fernando Higueras y Antonio Miró,
popularment es coneix per la “Corona de Espinas”. Ens acompanyarà Guillermo Enríquez
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
BNE. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
http://www.bne.es/es/MuseoBibliotecaNacional/
BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA ESCUELA DE MINAS Y ENERGIA DE MADRID. UPM
L’edifici va ser construït el 1894, per a ubicar l’Escola d’Enginyers de Mines. L’any 2018 – 2019 es va realitzar
una actuació d’urgència i redacció del pla de conservació preventiva i d’emergència, per l’equip Titanio.
https://minasyenergia.upm.es/03‐biblioteca‐hist%C3%B3rica.html
https://titanioestudio.es/equipo/

DISSABTE 19.3
Trasllat a El Escorial, a 1h de Madrid – lloc on es pot fer el dinar conjunt.
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Patrimoni de la Humanitat des del 1984, per la UNESCO, es visitarà el conjunt, entre els qual està la Real
Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, renaixentista, també coneguda com l’Escurialense o
la Laurentina, fundada pel Rei Felip II al S. XVI.
https://rbme.patrimonionacional.es/
https://www.patrimonionacional.es/coleccion/real‐biblioteca‐del‐monasterio‐de‐el‐escorial

DIUMENGE 20.3
BIBLIOTECA IVÁN DE VARGAS
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806456/biblioteca‐publica‐ivan‐de‐vargas‐estudio‐andrada‐
arquitectura?ad_medium=gallery
IMPRENTA MUNICIPAL ARTES DEL LIBRO. Convertit en MUSEU
https://www.madrid.es/imprentamunicipal
MATADERO. CASA DEL LECTOR
Arquitecte Antón García Abril, 2010 (Estudio Ensamble)
https://www.ensamble.info/readershouse

ALTRES, si el temps ens acompanya
La Biblioteca Eugenio Trías, la Biblioteca del Retiro, Casa de Fieras, o les petites biblioteques populars, del
1919, que encara es conserven. O el passeig per la cuesta de Moyano....

ALTRES ESDEVENIMENTS PER A ESCAPADES PARTICULARS RECOMANATS
MUSEO ICO. ANNA HERINGER. LA BELLEZA ESENCIAL
Exposició monogràfica dedicada a l’obra de l’arquitecta alemanya Anna Heringer, que amb l’ús dels materials
i tècniques locals promou la fortalesa de la confiança individual i col∙lectiva, i dona recolzament a les
economies locals i fomenta l’equilibri ecològic. (Del 9 de febrer al 8 de maig del 2022)
https://www.fundacionico.es/documents/137403/0/AF_HER_Folleto_ESP_02.pdf/940ea3bd‐b22c‐5e0c‐
fd49‐32284318c4e8?t=1644318678685
ADALINA COROMINES. EL LATIDO DE LA TIERRA Y EL AGUA.
Fundación PONS. Fins el 26 de març, “El latido de la tierra y el agua”, exposició amb una vintena de pintures
de l’artista catalana Adalina Coromines.
https://parrote.es/exposiciones/exposicion.php?no=11
LUIS BELLIDO: ARQUITECTO MUNICIPAL DE MADRID (1905‐1939)
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Del 10 de febrer al 8 de maig del 2022
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/luis‐bellido‐arquitecto‐municipal‐de‐madrid‐1905‐1939


DINAR ENTRE LLIBRES
https://www.timeout.es/madrid/es/bares‐y‐pubs/11‐cafes‐librerias‐con‐encanto‐de‐madrid
https://www.lacentral.com/web/librerias/Callao/

PREU, INSCRIPCIONS I MESURES COVID
El viatge en grup complirà amb totes les recomanacions sanitàries dels organismes i institucions locals, com la
distancia de seguretat, ús de mascaretes, passaports COVID i limitacions de grup.
El preu es de 580 €, calculat per un mínim de 14 persones, màx. 20 persones. Que acabarem de confirmar en
funció de la mida del grup i la possibilitat de reduir la disponibilitat de l’autocar a disposició.
Inclou;




Els bitllets d’anada – dijous dia 17 de març i tornada diumenge dia 20 de març, des de l’estació de Sants
de Barcelona fins a Atocha de Madrid
Hotel de categoria 3 o 4 estrelles al centre de Madrid, 3 nits en habitació doble i esmorzar inclòs
Les entrades – visites

No inclou;










Assegurança de viatge, fins un màxim de 2.000 € per persona en cas d’anul∙lació per motius justificats i
COVID. Caldrà fer la reclamació a través de l’Agència de Viatges.  Opcional 23 €
Els dinars i sopars. Els gestionarem entre l’equip organitzador i el grup amb la finalitat d’optimitzar viatges
i agilitzar els desplaçaments quan sigui necessari. Tampoc s’ha inclòs el dinar a les rodalies de l’Escorial
que pot ser idoni per a fer el dinar de grup.
La possibilitat d’incloure l’autocar si som un grup mínim de 20 persones pels trajectes que anem molt
apurats de temps entre els trasllats d’una Institució a l’altra.
Visita guiada a l’Escorial que s’ha previst pujar i baixar en tren
Altres despeses personals i transport públic
Suplement per habitació individual: 260 €/persona
Per a canvis de nit d’hotel o tren, caldrà parlar directament amb l’Agència de Viatges Artchitectours

El preu del viatge està calculat per un mínim de 14 persones
________________________________________________________________________________________
Inscripcions i forma de pagament
Per a participar en el viatge, cal formalitzar la inscripció enviant el comprovant de pagament a l’agència de
viatges Artchitectours, al correu electrònic mvelez@artchitectours‐group.com, indicant el nom i els cognoms
de la persona inscrita i el concepte “Nom + 44curset”.
Per inscriure’s i formalitzar la reserva cal realitzar un pagament de



580 € fins el 6 de març (per aquells que s’adaptin als horaris de tren BCN – MAD i hotels)
180 € fins el 6 de març (per aquells que no vulguin ni transport BCN‐MAD ni hotel)

I enviar un correu amb les següents dades: NOM I COGNOMS, DNI, TELEFON I MAIL DE CONTACTE
DADES BANCARIES PER LA INSCRIPCIÓ

Arquia ES28 3183 0800 8710 0184 5120
Titular: Arquitectura Lúdica S.L.
Concepte: Noms + 44curset
Data límit inscripció: 6 Març

Aquest preus poden variar en funció de número final de participants, i possibles canvis de preus de proveïdors.
Es respectarà estrictament l’ordre d’inscripció.
Per a qualsevol dubte o qüestió en relació al viatge, podeu també, contactar amb l’organització a través de
l’adreça electrònica aadipa44curset@coac.net (Ana Chust o Dídac Gordillo).
Esperem que ens veiem aviat!

