
MATÍ
10.30 h.   Trobada a Casa Gasia, Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Esterri d'Àneu. Esmorzar. 
Presentació de la Trobada.	
11.30 h.   Visita de diferents edificis d'Esterri d'Àneu, acompanyats per l'autora dels projectes.
Hostal La Creu, edificis d'habitatges de règim lliure a Esterri d’Àneu, Nou Ajuntament de València d’Àneu. 
Elisabet Claró, arquitecta. 
14.00 h.  Dinar elaborat amb cuina pallaresa al restaurant de l'Hotel La Morera. València d'Àneu. 
Acabat el dinar, desplaçament amb vehicles a l'Escola de Natura de les Planes de Son. 10 km.

TARDA 
16:00 h.  Les Planes de Son. Visita guiada de l'edifici i de l'entorn de l'Escola de Natura de les Planes 
de Son, amb l'autor del projecte, Francesc Rius, arquitecte. 
Exposició del projecte, la implantació, l'execució, la posta a punt.
18:30 h.   Conversa de Carles Sàez, arquitecte involucrat fortament amb el Pirineu i amb l'arquitectura 
Autor d'una normativa d'àmbit comarcal al Pallars Sobirà .
19:00 h. Taula oberta a la xerrada, a la Sala d'actes de l'Escola de Natura . 

Participants: Elisabet Claró, arquitecta; Francesc Rius, arquitecte, autor de l'Escola de Natura a les Planes 
de Son; Pere Rius, aparellador de l'Escola de Natura; Ramon Caballé, aparellador, cap d'obra de l'empresa 
constructora de l'Escola de Natura; Carles Sàez, arquitecte i pirineïsta; Joaquim Llena, Alcalde de l’Alt Àneu; 
Francesc Belart, aparellador, coordinador de la trobada.

PALLARESA NORD

Amb l'origen mirant al nord, el riu Noguera Pallaresa rep 

progressivament i perdent alçada dins el municipi de l'Alt 

Àneu, les aigües de valls que de llevant a ponent aboquen 

el seu sorollós remull a l'eix dels Pallars. Aquestes valls, obertes i enrevessades, acullen 

llegats infinits d'arquitectura i construcció. Al bell mig de l'hivern, la vall de Son rep 

l'empenta sense fre dels forts vents de la canal de la Bonaigua. A les Planes de Son, de 

la cabana del pastor, n'ha sorgit un edifici dotat de tecnologia avançada, sostenible pels 

temps que vivim, i d'arquitectura treballada.   

La segona TROBADA PALLARESA NORD, estira del camí iniciat amb la voluntat nascuda 

la tardor passada, de donar a conèixer un territori captiu de bellessa i efervescència, 

gaudint, aquest cop, d'una arquitectura jove, atrevida i acurada, sense oblidar que els 

àpats de cuina pallaresa, han de ser preferents.
XERRADA I COL·LOQUI  FINAL OBERT AL PÚBLIC



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya
Demarcació de Lleida
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2002

Places limitades (50 p.)
confirmar l’assistència 
abans del dia 16 d’octubre

INFORMACIÓ, INSCRIPCCIÓNS:
COAC, La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 36 00
Sra: Eva Franquesa
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d'àneuPREVISIÓ D’ALLOTJAMENT:

possibilitat d'allotjament a la mateixa escola de natura, i diumenge, 
si el temps acompanya, caminada fàcil i distreta per la Vall del 
Gerber, a la Bonaigua, o visita guiada per personal de l'Ecomuseu 
al romànic de la Vall d'Isil.

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Lleida

terr i tor i ,  gastronomia ,  construcc ió  i  arqu i tecturaterr i tor i ,  gastronomia ,  construcc ió  i  arqu i tectura


