
VIATGE A MEDELLÍN DE L’11 AL 19 DE JULIOL //

Organitza: Amb la col·laboració de:



Amb motiu de l’exposició «Pis(o) Pilot(o). Medellín –

Barcelona», en ambdues ciutats, el Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona organitza per als Amics

del CCCB, i en col•laboració amb el Col•legi

d’Arquitectes de Catalunya, el Col•legi de Politòlegs i

Sociòlegs de Catalunya, la Càtedra Medellín –

Barcelona i la Fundació Kreanta, un viatge a Medellín

amb l’objectiu de conèixer les grans transformacions de

la ciutat. Medellín, abans una ciutat dominada per la

violència, és avui en dia un model d’èxit i de referència

gràcies als seus grans assoliments urbans, socials,

educatius i culturals.

Recorrerem tot tipus de barris, abans impenetrables,

visitarem projectes públics d’urbanisme, d’hàbitat,

d’educació, culturals, etc., amb una agenda de reunions

i espais per a les converses, per poder entendre quines

han estat les claus principals per als grans canvis de

Medellín. I visitarem l’exposició «Pis(o) Pilot(o). Medellín

– Barcelona» al Museu d’Antioquia amb els

organitzadors de l’exposició a la ciutat.

VIATGE A MEDELLÍN DE L’11 AL 19 DE JULIOL

Ens hi acompanyarà Jorge Melguizo. Va ser Secretari de Cultura

Ciutadana (2004 - 2009) i Secretari de Desenvolupament Social (2009

- 2010)., anys en els quals l'Ajuntament de Medellín va impulsar les

grans transformacions de la ciutat. Comunicador social, periodista i

professor en diverses universitats... A més, és membre del Comitè

Directiu de RESURBE, programa mundial de resiliència urbana i

ambiental, coordinat des de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat.



L’EXPOSICIÓ «PIS(O) PILOT(O). MEDELLÍN – BARCELONA»

// EXPOSICIONS

Barcelona – del 2 de juny al 25 d’octubre

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Medellín – del 24 de juny al 20 de setembre

Museu de Antioquia 

Més enllà de les seves diferències, Medellín i Barcelona són

ciutats de dimensions equiparables, amb una llarga relació de

mútua col·laboració i que s’han significat internacionalment per

haver impulsat un urbanisme inclusiu que ha posat molts espais

públics al servei de la redistribució social.

Tot i així, com tantes altres ciutats del món, totes dues encara

tenen pendent l’assignatura urgent de garantir el dret a

l’habitatge. Piso Piloto és una plataforma que explora els

beneficis de la construcció simultània de l’espai públic i l’espai

domèstic a través del talent creatiu de Barcelona i Medellín per

dur a terme propostes pilot sobre possibles solucions per garantir

el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat.



PROGRAMA

Dia 01. Vol Barcelona - Medellín // Dissabte 11/07/2015

16.40 h Sortida del vol d’Avianca des de Barcelona fins a Medellín amb escala a Bogotà. Es recomana ser a

l’aeroport tres hores abans.

Arribada dels participants a Medellín, a les 23.20 hora local (diferència de set hores). Transport privat des de

l’aeroport de Medellín fins a Ríonegro, ciutat veïna, a la zona de l’orient, a uns 40 km del centre.

Allotjament a l’hotel i nit lliure i allotjament a Medellín.

Dia 02. Medellín – Espais públics // Diumenge 12/07/2015

Aquest primer dia visitarem alguns dels nous espais públics. La recuperació de l’espai públic com a espai de

trobada i de convivència es va convertir en prioritat de les últimes administracions municipals.

Visites que inclouran l’avinguda El Poblado per participar de la Ciclovía, passeig per la Unitat Esportiva Atanasio

Girardot per veure infraestructures dels Jocs Sud-americans del 2010, dissenyats pels arquitectes Felipe Mesa

(Pla B) i Giancarlo Mazzanti. També la Plaza Mayor (Giancarlo Mazzanti), Teatro Metropolitano (Óscar Mesa),

Parque de Los Pies Descalzos de Felipe Uribe, edifici d’EPM de Carlos Julio Calle.

Dinar al Jardí Botànic. A la tarda farem un recorregut per Parque Explora (Alejandro Echeverri), Parque de Los

Deseos (Felipe Uribe) i Ruta N (Alejandro Echeverri amb Emerson Marín).

Tornada a l’hotel sobre les 19.30 h. Allotjament a Medellín.



Dia 03. Medellín – Comuna 13 i San Cristóbal // Dilluns 13/07/2015

Visitarem alguns dels projectes més significatius en la transformació urbana, social, educativa i cultural.

Començarem amb la zona de desenvolupament d’habitatge d’interès social de Nuevo Occidente, veurem el Parque

Biblioteca de San Cristóbal (rural) i acabarem visitant projectes simbòlics del Projecte Urbà Integral (PUI) de la

Comuna 13, entre els quals les escales elèctriques del barri Las Independencias.

S’inclourà: Parque Biblioteca Pedro Luis Arroyave, escola Benedikta Zur Nieden (Horacio Navarro), cuenca de la

quebrada La Iguaná, Villa Suramericana, Parque-Biblioteca Fernando Botero de Orlando García. Dinar a Donde

Pompilio. Recorregut pel nou passeig urbà de la carrera 99, a San Javier. Parque del Agua, Casa de Justícia,

Institució Educativa Las Independencias, Ludoteka i les Unitats Esportives El Salado i El Socorro.

Sopar a Creps & Wafles, del barri Laureles. A les 21.30 h aproximadament, tornada a l’hotel.

Dia 04. Medellín – Centre // Dimarts 14/07/2015

Recorregut pel centre per veure intervencions urbanes i projectes culturals que s’han dut a terme buscant la

recuperació d’aquesta zona que encara presenta un alt deteriorament físic i social.

Començarem el recorregut al Centro Administrativo La Alpujarra, Plaza Cisneros o Plaza de las Luces, Biblioteca

EPM (Felipe Uribe), passeig de vianants Carabobo, Palacio Nacional, església de La Veracruz, Plaza de las

Esculturas de Botero i Museo de Antioquia i visita comentada a l’exposició Pis(o) Pilot(o). Dinar a Café Botero.

Caminarem passant per Junín, Parque Bolívar, catedral Metropolitana, Teatro Lido, avinguda Oriental i La Playa,

Casa de la Lectura Infantil, Teatro Pablo Tobón Uribe, Parque Bicentenario i el Museo Casa de la Memoria.

Sobre les 20.00 h, tornada a l’hotel.

PROGRAMA



Dia 05. Medellín – Zona nord-oriental i Moravia // Dimecres 15/07/2015

Recorregut pel Proyecto Urbano Integral (PUI) de la zona nord-oriental, viatge en metrocable d’anada i tornada a 

Parque Arví (zona rural) recorregut pel barri Moravia, un dels barris que representa millor la transformació de 

Medellín. 

Entre d’altres, es visitaran el Parque Ecoturístico Arví, barri Santo Domingo Savio, Parque Biblioteca España 

(Giancarlo Mazzanti). Dinar al restaurant La Mesa del Barrio, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (Rogelio

Salmona). Des del metrocable podrem veure bona part de l’extensió del Valle de Aburrá, on hi ha Medellín i nou 

municipis més: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta i Caldas. 

A les 19.30 h aproximadament, tornada a l’hotel.

Dia 06. Medellín – Belén i el poblat // Dijous 16/07/2015

Visita al Parque Biblioteca Belén, situat a la zona sud-occidental, obra de l’arquitecte japonès Hiroshi Naíto. És 

administrat en conveni de l’alcaldia de Medellín i Comfenalco, una caixa de compensació familiar.

Visita a l’entorn del Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM, que s’anomena Ciudad del Río. Fins fa deu anys 

era una zona industrial (cimenteres i siderúrgiques) i es va reconvertir en zona residencial i de serveis. 

Dinar al restaurant Bonuar del mateix MAMM. Visita al MAMM, que des del 2009 és en un edifici industrial que va 

formar part de la siderúrgica de Medellín. 

Sobre les 17.30 h, fi de visites i tarda lliure.
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Dia 07. Medellín // Divendres 17/07/2015

Dia de reunions de treball. I visites institucionals per definir:

- Reunió amb l’EDU, empresa per al desenvolupament immobiliari que depèn de l’Alcaldia.

- Reunió amb ISVIMED, Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín. 

- Reunió amb VIVA, entitat pública de la Governació d’Antioquia, responsable del projecte Parques Educativos

d’Antioquia. Visita al Parque Biblioteca La Quintana, a la zona nord-occidental de Medellín. El disseny és de 

Ricardo Larrota. Visita al campus de la Universitat d’Antioquia, pública, dissenyada per un equip que va encapçalar 

l’arquitecte Raúl Fajardo als anys seixanta. Visita al campus de la Universitat EAFIT, privada, convertit en els últims 

anys en un parc ambiental. Visita a la Casa Museo Pedro Nel Gómez, que mostra l’obra d’aquest arquitecte, 

urbanista, escultor i pintor.

Dia 08. Visita a zona rural i Tornada // Dissabte 18/07/2015

Aquest dia, al matí, es farà un recorregut pels afores de Medellín, per conèixer la zona rural d’Antioquia. Santa Fe 

de Antioquia, ubicat a 44 km de Medellín (1.30 h de viatge). Arquitectura colonial. Dinar a Santa Fe.

Tornada i recollida de maletes i transport a l’aeroport. 18.20 h. sortida del vol d’Avianca de Medellín a 

Barcelona amb escala a Bogotà. 

Dia 09. Vol de tornada // Diumenge 19/07/2015

Nit en ruta. Arribada a Barcelona a les 14.50 hora local del diumenge 19.

PROGRAMA



INFORMACIÓ PRÀCTICA: HOTEL

HOTEL LAURELES 70  - 3 *

CQ (circular) 5ta 70-13 // pbx 4112828 Medellín

www.hotellaureles70.com

Ubicació

A Medellín (Laureles), Hotel Laureles 70 se situa prop de llocs d’interès com Universidad Pontificia Bolivariana,

Estadio Atanasio Giradot i Parque de las Luces. A la rodalia també es troben el Parque de las Esculturas a la

Plaza de Botero i el Palacio de la Cultura.

Característiques de l’hotel

Aquest hotel disposa d’un restaurant i bar o lounge. Es pot gaudir de l’esmorzar sense càrrec tots els matins. Les 

zones comunes disposen d’accés a Internet wifi gratis. Hi ha un centre de negocis a les instal·lacions de 

l’establiment. Entre els serveis addicionals, figuren serveis de consergeria, servei d’habitacions amb horari limitat 

i servei de tintoreria. Està prohibit fumar en aquest establiment.

.

Habitacions

Les 28 habitacions amb aire condicionat de l’Hotel Laureles 70 inclouen minibar i caixa forta. S’ofereix accés a

Internet wifi d’alta velocitat gratis. Les habitacions disposen de televisor de pantalla plana.

http://www.hotellaureles70.com/


INFORMACIÓ PRÀCTICA: RESTAURANTS

RESTAURANTS

Selecció d’alguns dels restaurants triats: 

Donde Pompilio // barri Cristóbal La América

És un lloc molt popular per prendre peix amb receptes tradicionals de Colòmbia. El gust del menjar del camp, de 

la seva terra natal Tarso, combinat amb l’aroma de Medellín, la ciutat que va acollir Pompilio Zapata Restrepo, 

però sobretot l’honestedat i l’escalf humà han estat la base de la recepta en cada plat amb el qual es delecten els 

habitants de Medellín des de fa 35 anys. L’especialitat n’és el sancocho de Bagre.

Crepes & Wafles

El restaurant té un projecte de responsabilitat social molt interessant: tot el seu personal són dones caps de 

família. I s’hi menja molt bé, amb un menú variat.

Café Botero - Museo de Antioquia

Amb un emplaçament immillorable a la part davantera del Museo de Antioquia, hi ha el Café Botero, un restaurant 

per delectar els convidats que el visiten. Entre la diversa gamma de plats que es poden gaudir a Café Botero hi 

ha wraps, creps, diferents preparacions de peixos, amanides, hamburgueses, i recomanat especialment les 

picadas i empanadas.

La Mesa del Barrio

Al barri Santo Domingo, davant del Parque Biblioteca España i que és propietat de la Junta de Acción Comunal 

com a part dels projectes finançats amb pressupost participatiu.



PREU I RESERVES

PREU:
2.610 Eu
- Preu per persona en 
habitació doble

- Inclou els vols amb 
Avianca

- Suplement habitació 
individual +245 Eu 

- Suplement 
assegurança de 
Anul·lació +90 Eu

Mínim 16 pax
Màxim 24 pax

CONDICIONS DE RESERVA: Data límit d'inscripció: 24 de Abril de 2015.*

- Bloqueig de places fins el dia 24 de Abril amb un pagament del 40% 1.044 €

- Segon pagament de la resta del import fins el dia 22 de Maig de 1.566 € + serveis addicionals. (Habitació 

individual, Assegurança de cancel·lació)

-
Per poder inscriure's al viatge cal ser Amic del CCCB . Fes clic aquí per a informació Amics del CCCB

INFORMACIÓ I RESERVES medellinamicscccb@artchitectours.com

PLAÇES LIMITADES

OPCIONS DE PAGAMENT:

1_ Web: A través de passarel·la de pagament amb targeta de crèdit, a través del següent link

2_ Via transferència Bancària: Demani dades a medellinamicscccb@artchitectours.com

* Cupos assignats per estricte ordre de bloqueig de places

* El preu esta cotitzat a un canvi de 2.820 COL/Euro, en cas de variació superior a un 5% el preu pot estar subjecte a modificacions.

La tarifa de preu del vol pot estar subjecte a canvis a la hora d’emissió per tasses aeroportuàries i combustible. si la variació es superior al 10% del 

costpressupostat, la agencia de viatges ho comunicará als participants, que tindran dret a decidir si contracten el vol a més a més dels serveis de terra.

http://newsletter.cccb.org/newsletters-portlet/NewsLinksServlet/3199293/4KMVYKNLBXPKF6E277JDHUWTOE
mailto:medellinamicscccb@artchitectours.com
http://www.artchitectours.com/es/escapadas/viajes/76.html?view=tour
http://www.artchitectours.com/es/escapadas/viajes/76.html?view=tour
mailto:medellinamicscccb@artchitectours.com


EL PREU INCLOU

Suplement ocupació individual: 245 Euros

7 nits en Habitació doble en Hotel especificat o similar + 

esmorzar

- Transfer in + out Aeroport -Hotel - aeroport

- Autobús privat per a excursió a Santa Fe

- Autobús privat per a visites segons programa

- Transporti públic necessari per a visites, inclòs metrocable

- Preparació de l'itinerari i visites guiades segons programa

- Acompanyament de Jorge Melguizo 

- Acompanyament de tour lider des de Barcelona + tour líder colombià

- Visites i xerrades especials segons programa (a confirmar)

- Xerrades i trobades especials i menjars i sopars “networking”

Vol AVIANCA. Barcelona – Medellín, amb escala a Bogotà

ANADA // BCN - BOG 11-juliol + BOG - MEDELLIN 11-juliol

TORNADA // MEDELLIN - BOG 18-juliol +  BOG - BCN (+1 dia).  

Entrades necessàries segons itinerari

NO INCLOU / OPCIONAL

Arquitectura lúdica S.L 2015. All rights

reserved

x

x Entrades no especificades ni transport ni assistència en temps lliure

Tots els menjars i sopars del viatge segons programa

Assegurança de viatges bàsica

Assegurança de anul·lació 90 Eu
x

Organització Tècnica a càrrec de:

Arquitectura Lúdica S.L.

Agència de Viatges GC-002939

Telf. 935196690

info@artchitectours-group.com

www.viajesarquitectura.com 

mailto:info@artchitectours-group.com
mailto:info@artchitectours-group.com
mailto:info@artchitectours-group.com


a

(34) 935 196 690

info@viajesarquitectura.com

artchitectours-group.com

Organitza:

Amb la col·laboració de:

A Càrrec de la Agència de Viatges:


