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MATÍ

Després de quatre hiverns de continguda abstinència, la 3a Trobada
Pallaresa Nord es trasllada aquest cop a la primavera, amb la
voluntat de continuar gaudint del territori, ara lluminós i carregat

10.00 h. Trobada. i esmorzar a l'Hotel Riberies, de Llavorsí.
10,45 h. Desplaçament a Ginestarre. Vall de Cardós. LÍmit del Parc Natural de l'Alt Pirineu
11.00 h. Visita d'obra a Casa Bringué. Cristian Lladós, arqte. Jordi Palau, PNAP
12.45 h. Ribera de Cardós. Visita d'obra habitatges de protecció oficial. Joan Albert Adell, arquitecte
14:30 h. Arribada i dinar a L'Hotel Riberies

de vida. En aquesta geografia de muntanyes arestades, l’arquitectura tradicional i les noves construccions

glacials; per tots plegats, assaborir la tertúlia del menjar, del caminar pels pedregams i camins de

TARDA
16:00 h. Visita d'obra a l'Hotel Riberies. Glòria Cervós, arquitecte
17:30 h. Sala Biuse. Conferència d'Arturo Frediani, la casa de Lles. Premi FAD 2004
18:00 h. Xerrada, cafè i tertúlia oberta a tothom
Participants : Joan Ganyet, arquitecte. Director General d'Arquitectura i Paisatje GenCat, Arturo Frediani, arquitecte,
Agustí Esteban, Parc Natural de l'Alt Pirineu. Pere Robert, arquitecte, president del COAC demarcació de Lleida, Andreu
Muñoz, aparellador, president del Col.legi d’Aparelladors i Arquitèctes Tècnics de Lleida, Joan Ardèvol, aparellador.
Aparellador i coordinador de la trobada: Francesc Belart

ferradura; del gaudir del Pallars Sobirà genuí i viu.

19.30 h. Finalització de la trobada

conviuen amb l’encert de qui vetlla perquè no es perdin valors irrenunciables dels nostres edificis, i,

PALLARESA NORD

alhora, s’atreveix a edificar amb joc de superfícies, volums i nous materials. Ginestarre, Ribera i Llavorsí,
permetran redescobrir per uns la Ribera de Cardós; per altres, confirmar la magnitut d’unes valls

XERRADA I COL·LOQUI FINAL OBERT AL PÚBLIC

