
 
                                                                                                           
ARQUITECTURA VERNACLA DEL RINCÓN DE ADEMUZ (VALÈNCIA) - 6 i 7 de juny de 2009 
 
A partir dels contactes establerts durant la darrera visita de l’AADIPA a València, s’ha pogut plantejar 
l’organització d’una sortida per conèixer un projecte ambiciós d’estudi i conservació de l’arquitectura 
vernacla a la comarca del Rincón de Ademuz. El viatge ofereix l’oportunitat de presentar algunes reflexions 
sobre la valoració del patrimoni arquitectònic popular, no catalogat, i contrastar-les amb els resultats 
obtinguts en l’aplicació pràctica en vàries intervencions, algunes d’elles en procés d’execució. 
 

En les visites previstes al programa provisional adjunt, ens acompanyaran els arquitectes Fernando Vegas 
i Camilla Mileto, professors de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de València (UPV), els quals han 
desenvolupat un intens treball d’anàlisi, pràctica d’intervenció i divulgació de l’arquitectura tradicional de la 
comarca del Rincón de Ademuz des de fa més de dotze anys (reconeguda amb l’obtenció del 1er premi 
Europa Nostra 2003, de la Unió Europea al Patrimoni Cultural, pel projecte i obra pilots de la restauració i 
conservació d’una casa tradicional). 
També comptarem amb la participació de l’arquitecte de Teruel José Maria Sanz. 
 

Per facilitar la vostra gestió, i degut a les limitacions de les possibilitats de transport i d’allotjament 
en la comarca, us oferim la següent informació: 
 

Transport : 
Els desplaçaments s’han previst en cotxes particulars perquè no hi ha possibilitat d’utilitzar transport públic 
per fer la visita.  
La organització s’ofereix a encarregar-se de contractar un microbús des de Barcelona, amb sortida 
divendres per la tarda, que ens acompanyi durant els itineraris del cap de setmana.  
Per concretar el pressupost cal que els interessats ho indiqueu en la inscripció. 
 

Allotjament : 
Hem previst una doble opció d’allotjament atès que l’únic indret amb una sala condicionada per permetre la 
projecció d’imatges en la zona és a l’hostal albergue Los Centenares, on també es preveu fer el sopar en 
grup del dissabte, però  la seva capacitat d’allotjament en les condicions habituals (dobles) pot ser 
insuficient. 
 

La organització ha bloquejat les habitacions que es detallen a continuació.  
Els imports indicats són per nit amb esmorzar i IVA inclòs.  
Per tal de formalitzar la vostra reserva cal que us adreceu directament a l’allotjament que preferiu i 
esmenteu que voleu una de les habitacions del grup del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
- HOSTAL ALBERGUE LOS CENTENARES – Castielfabib – Tf: 978.783.504  reservar abans del 8-5-2009 

4 habitacions dobles (amb 2 llits) amb bany – 50€/habitació i nit 
2 habitacions de matrimoni (amb 1 llit de matrimoni) amb bany - 50€/habitació i nit 
4 sales de 10 places (lliteres) – 18€/persona i nit (en aquest cas cal dur tovallola) 
1 sala de 8 places (lliteres) – 18€/persona i nit (en aquest cas cal dur tovallola) 
4 sales de 6 places (lliteres) – 18€/persona i nit (en aquest cas cal dur tovallola) 

- HOTEL RESTAURANTE CASA EMILIO – Torrebaja – Tf: 978.783.004 – Reservar abans del 28-5-2009 
11 habitacions dobles amb bany – 40€/habitació i nit 
2 habitacions individuals amb bany – 27€/habitació i nit 
4 habitacions triples amb bany – 52€/habitació i nit 

- Per altres possibilitat d’allotjament en cases de turisme rural, podeu consultar el web:  
www.rincondeademuz.com 
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INSCRIPCIÓ : 
 
Per participar en part o la totalitat de les visites programades cal que formalitzeu la inscripció 
abans del divendres 29 de maig, enviant aquest formulari al FAX de la Secretaria d’Agrupacions 
del COAC (934.123.964) o un e-mail amb les mateixes dades a aadipa@coac.net, indicant en 
l’assumpte: “Ademuz 6 i 7-6-2009” 
 
 
El cost de la sortida és de 60 € per membres d’AADIPA, 70 € en altre cas, que es farà 
efectiu durant la visita. 
Inclou: 
- Visites guiades 
- Documentació 
- Dinar-picnic amb degustació de productes locals el dissabte 6-6-2009 
 
El sopar del dissabte a l’Alberg los Centenares és opcional.  
Per participar-hi cal que ho indiqueu en la inscripció. El seu import, de 25 €,  s’abonarà 
directament al restaurant. 
 
 
NOM I COGNOMS DELS INCRITS      AADIPA    ALTRES   TRANSPORT* SOPAR 

      (especificar)    (cotxe-BUS) 6-6-2009 
 
------------------------------------------------------------------------                               -----------------------                        
 
------------------------------------------------------------------------                               -----------------------                        
 
------------------------------------------------------------------------                               -----------------------                        
 
*El cost del microbús es comunicarà als interessats abans de contractar aquest servei. 
 
Correu electrònic de contacte   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Telèfon mòbil de contacte  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PROGRAMA 
 
Dissabte, 6 de juny de 2009 
 
Matí: Inici del recorregut a les 9:00h -  

Mas del Olmo : 
- Restauració d’unes tines (“lagar”) de vi – Arq. Vicente Pañego (Estudio Q76) 
Puebla de San Miguel : 
- Ermita de San Joaquín. 
- Restauració d’una teuleria – Constructor local. 
- Restauració d’unes tines de vi – Arq. Francisco Cervera. 

Migdia: Sesga : 
- Barraca de pedra seca de doble cúpula. 
- Cementiri de la vila (tanca i entorn). 
- Restauració d’un complex hidràulic, format per font, abeurador, safareig i molí batà – Arq. 

Fernando Vegas i Camilla Mileto (VM) 
- Dinar al costat de l’abeurador amb degustació de productes locals (inclòs en el preu de la 

sortida). 
- Restauració d’una teuleria, composada per bassa, magatzem i atuells – (VM) 
- Restauració d’un forn-escola-barberia – Edifici molt interessant pel caire dels seus espais 

interiors amb mobiliari congelat en el temps - (VM) 
- Projecte pilot de restauració i obra parcial d’intervenció en una casa del poble – Premi Europa 

Nostra 2004 – (VM) 
- Restauració de dos forns de guix, eres vinculades i dipòsits de guix – Explicació del procés 

d’obtenció – (VM) 
Casas Bajas : 
- Restauració de l’entorn d’una barraca de pedra seca gegant – de 80 m2 de superfície – Arq. 

Xavier Laumain. 
Ademuz : 
- Reconstrucció d’una teuleria. 
- Restauració i museïtzació d’unes tines de vi. 
- Ruïnes del castell d’Ademuz – Magnífica vista de la comarca durant la posta de sol. 

Vespre: Castielfabib: 
- Sopar a l’alberg Los Centenares (opcional, cal fer reserva en la inscripció 25€) 
- Exposició, amb projecció d’imatges dels processos de les restauracions – Arq. Fernando Vegas 

i Camilla Mileto (VM) 
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PROGRAMA 
 
Diumenge, 7 de juny de 2009 
 
Matí: Inici del recorregut a les 9:00h 

Torrebaja : 
- Restauració d’una antiga hostatgeria de carreters (“arrieros”) per hotel de 4 estrelles, en procés 

d’execució – amb estructura original de pilars de guix conservada – (VM) 
- Restauració d’un mur de tàpia del cementiri – restauració paisatgística de l’entorn – monument a 

la fossa comú dels ferits a la Batalla de Teruel, morts en l’hospital de la vila (molts d’ells 
catalans) – (VM) 

Torrealta : 
- Desrestauració d’un forn-escola, amb una intervenció de la dècada de 1970 – (VM) 
- Torre medieval de tàpia valenciana i tàpia amb guix. 

Migdia: -     Dinar lliure 
Tarda: Villel : (En el camí de tornada, abans de Teruel) 

- Restauració de torre medieval de guix estructural (ni calç, ni morter, només guix...) – Arq. José 
Maria Sanz i Antonio Pérez – (Ens acompanyarà l’Arq. José Maria Sanz) 

 
 

 
“ Tenemos interés en enseñaros todas estas cosas simplemente porque todas tienen reflexiones o 
soluciones técnicas diversas y aplicables a otros ámbitos, por su caràcter alternativo, y por su 
naturalidad.“ - Fernando Vegas i Camilla Mileto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


