
























EINA Escola de d•sseny I art 
Av. de Vallvidrera 44 bi.s 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

VIATGE A SEVILLA 

Obert a tots els amics d' EINA 

Altre cop estem pensant en el viatge escolar . I seguim creient que és el 
mitjà idoni perquè els membres que constituïm 1 'Escola puguem establir unes 
relacions, uns intercanvis d'interessos i una conetxença que depassi els 
murs del nostre jardf i de les nostres disciplines . 

Tenint l'experiència del viatge de l'any passat, a la Provença; un viatge de 
pocs dies, relativament a prop de casa nostra, aprofitant un fi de setmana 
a un lloc de considerable intensitat; considerant tot això, aquest any hem 
pensat que seria del grat de molts de nosaltres que prenguéssim els estris 
ens anéssim a Sevilla, on diuen que la pluja és una "maravilla". 

Sevilla és una de les ciutats més fascinants del món, on hi romanen des de 
les tradicions més ancestrals de la religió catòlica fins els costums més 
pagans de la civilització mediterrànea, des de les arts més sòlides fins a 
les més evanescents, des de la severitat més estricta fins a la sensualitat 
més oriental i on tots aquells que en quedaren fascinats hi deixaren la seva 
petjada i ajudaren a que el mite de Sevilla esdevingués realitat. Nosaltres 
procurarem fer realitat la nostra pròpia fantasia . 

La pintura (VelAzquez, Murillo), l'escultura, 1 'arquitectura (Anibal Gonz~lez, 

V~zquez Consuegra i els nous edificis de la EXPO 92 amb Stirling, Moneo, Saenz 
de Oiza, Calatrava}, la música (Don Giovanni, Fidelio), la dança (les 
••sevillanas corraleras"), el teatre (El burlador de Sevilla, Le mariage de 
Fígaro). la poesia (Luis Cernuda i tutti quanti), la novela (Carmen) i la 
jardineria (tota la ciutat}, faran propicia la manifestació real i sensible 
del nostre desig i de la nostra idea . 

Passejarem per Triana, ens embadalirem per la Juderia, navegarem pel 
Guadalquivir i ens embriagarem de vt, de poesia i de virtut pel barri de 
Santa Cruz i pels closos jardins de los Reales Alc~zares . 

Tentm previst de sortir a finals d'abrtl (quan la f lor del taronger és dolça 
embalsama l'aire), des d'un divendres fins a un dilluns Seguiràs rebent 
noticies d'aquest fascinant viatge al qual no tindràs més remei que 
embarcar-t'hi. 



(I NA Esc ol~ dc disseny i art 
Av. dc Vallvidrera '14 b•s 
08017 B¡¡rcelona 
(93) 203 09 23 

EINA A SEVILLA 
PLA DE VIATGE - Obert a tots els amics d'EINA. 

Divendres 26 d'abril. BARCELONA- SEVILLA. 
7,30- Presentació a L'Aeroport del Prat (Domestic Departures) per la 

facturació de 1 'equipatge. 
8,30 - Sortida vol IBERIA IB-330 amb destinació SEVILLA. 
9,45- Arribada a l'aeroport . Trasllat a 1 'hotel AMERICA, en ple centre 

histOrie de Sevilla. prop de la plaza de la Maestranza . 
12,00 - Inici del PRIMER RECORREGUT 

- CASA DE LA CARIDAD - Convent on està enterrat Don Juan de Mañara 
(personatge que va inspirar a Tirso de Molina el Juan Tenorio}. 
Col1ecció d'importants pintures de l'escola Sevillana. 

- JGLESIA DE LA MAGDALENA - Notable exemple de decoració amb murals 
i treballs d'escultura, obra de Leonardo de Figueroa (finals del 
segle XVI I). 

-CALLE SIERPES - El gran "zoco sevillana" . 
- IGLESIA DEL SALVADOR - Retaule sacramental de Cayetano de Acosta, 

obra fonamental de la imagineria barroca. Una autèntica passada. 
- CAPILLA DE SAN JOSE i PLAZA DE SAN FRANCISCO. 

14,00 - JUDERIA i BARRIO DE SANTA CRUZ - Barri jueu de 1 'edat mitjana . La
berint d'estrets carrers i solitàries places (Venerables sacerdotes, 
Doña Elvira, Jardines Murillo) . Dinar Discrecional . 

16,30 - Inici del SEGON RECORREGUT 
-GIRALDA- Minaret de l'antiga mesquita del s .XII. Decoració almohade . 
- CATEDRAL - La tercera del món en dimensions i envergadura . Construïda 

sobre l'antiga mesquita, és una de les d~rreres esglèsies gOtiques 
d'Espanya. Importants obres de Murillo, Valdés Leal i Goya. 

- REALES ALCAZARES - Conjunt d'enorme complexitat histOrica, coronat 
per un magnific jardi àrab. 

19.30 - Puente de San Telmo 
- BARRIO DE TRIANA - Barri popular a 1 'altra banda del Guadalquivir 

on celebrarem a la posta de sol un tasqueo prèviament concertat. 
-SEVILLA- Sopar Lliure (Veure recomanacions). 



Dissabte 27 d'abril. SEVILLA. 
9,00 - Sortida amb autocar per la visita comentada a la ISLA DE LA CARTUJA 

i les obres de l'EXP0'92 (Veure documentació adjunta). 
12,30- Retorn a l'hotel i visita opcional a: 

- CONVENTO DE LA MERCED - Important edifici del segle XVII-XVIII 
convertit amb museu de Belles Arts. Pintura sevillana del segle 
d'or: Alonso Cano, Valdés Leal, Velazquez, Greco, Zurbar~n y Murillo. 

14,00 - Dinar Lliure 
16,30 - Inici del TERCER RECORREGUT 

- SEMINARIO DE SAN TELMO - Antic 11 Colegio de N~utica 11 , Seminari i 
universitat pontiftcia. Monumental portada barroca de Leonardo 
de Figueroa . 

- FABRICA DE TABACOS- Avui universitat de Sevilla . Obra de Van der 
Beer (s.XVIIl). 

- PARQUE DE MARIA LUISA - Dissenyat i construït al segle XIX, va 
ser regalat a la ciutat de Sevilla per la seva propietaria, la 
Duquessa de Montpensier . 

- PLAZA DE ESPAÑA- Recinte arquitectònic obra de l'arquitecte 
folklorista Anibal Gonz~lez, edificat per l'EXPOSICIO IBEROAMERICANA 
de 1929. 

20,00- SEVILLA- Sopar Lliure (Veure recomanacions) 
Hotel AMERICA. 

Diumenge 28 d'abril - SEVILLA -SANLUCAR DE BARRAMEDA- PUERTO DE SANTA MARIA 
Jornada dedicada a les reflexions aquatiques sustentades per la planera ~ 
visió del COTO DE DOÑANA i pels persistents efluvis d'una manzanilla 
fina de SANLUCAR . 

8,00 - Presentació al moll de la TORRE DEL ORO, per embarcar en el .. SANTA FAZ'' 
vaixell fluvial de 38 metres de dubtosa reputació. 

8,15- Inici del viatge riu avall entre SEVILLA i SANLUCAR DE BARRAMEDA. 
Duració aproximada , 4 hores (corrent a favor) . 

12,30 - Arribada a: 
- SANLUCAR DE BARRAMEDA - Poble pescador on s'elabora una de les 

joies de l'enologia mundial, la manzanilla (fina o pesada). Entre 
bodegues, la IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA O i la renacentista 
façana de la IGLESIA DE SANTO DOMINGO . 



16,30 - Sortida amb autocar vers: 

- PUERTO DE SANTA MARIA - Sobre el riu Guadalete, seu de les bodegues 
OSBORNE i TERRY, ciutat blanca vibrant de misteri. 

20.00 - Final del recorregut. Tornada per autopista a SEVILLA. 
21,00- SEVILLA- Sopar Lliure. 

Hotel AMERICA. 

Dilluns 29 d1 abril. SEVILLA- BARCELONA 

El grup dels més entusiastes iniciaran el QUART RECORREGUT, visitant 
l 1 Alameda de Hércules, la zona de les Muralles i la casa de PILATOS. 

9,00 - Inici del QUART RECORREGUT 

- ALAMEDA DE HERCULES - Curiós eixample urbanfstic del segle XVI. 
Columnes amb les escultures d1Hércules i Julio Cesar. 

- LA MACARENA - Nom de guerra de la verge anomenada Maria Santfsima 
de la Esperanza . Imatge barroca d 1 incert autor. 

- PALACIO DE LAS DUEÑAS i HOSPITAL DE LA SANGRE. 
- PLAZA i CONVENTO DE SAN LEANORO - En el cor de la Sevilla més 

desconeguda. Tresor i relfquies d1 insondables dimensions . 
- CASA DE PILATOS - Construïda per Don Fabrique, primer Marquès 

de Tarifa a finals de segle XV, entrellaça la vitalitat Mudéjar 
amb 1 1 eleg~ncia plateresca. Obra cabdal de !•arquitectura domès
tica sevillana. 

19,30- Presentació a 11 hotel i trasllat amb autocar a 1•aeroport de Sevilla. 
21,00- Aeroport de Sevilla . Facturació d1 equipatge. 
22,30- Sortida amb vol regular d1 1BERIA amb destinació BARCELONA. 
23,15- Arribada a I •aeroport del Prat. 

FINAL DEL VIATGE. 

Preu del viatge: 48.5oo•- ptes. Inclou: Bitllets d1 avió vol regular, trasllats, 
Hotel, desdejunis, visites, viatge amb vaixell i tapeo del primer dia. 
Allotjament: Hotel AMERICA.Calle Jesús del Gran Poder n22 Tf . 422 .09 . 51 

Places limitades: 80 persones. 

ES IMPORTANT, PER LA RESERVA DELS BITLLETS D1 AVI0, CONFIRMAR LA INSCRIPCIO 
ABANS DEL DIVENDRES DIA 5 D1 ABRIL . 



EINA Escola de disseny i art 
Av. de Vallvtdrera 44 bis 
080 17 Barcelona 
('13) 203 0'123 

VIATGE A SEVILLA 

Obert a tots els amics d'EINA 

Altre cop estem pensant en el viatge escolar. I seguim creient que és el 
mitJ8 idoni perquè els membres que constituïm I 'Escola puguem establir unes 
relacions, uns intercanvis d'interessos i una coneixença que depassi els 
murs del nostre jardi i de les nostres disciplines . 

Tenint 1 'experiència del viatge de l'any passat, a la Provença; un viatge de 
pocs dies, relativament a prop de casa nostra, aprofitant un fi de setmana 
a un lloc de considerable intensitat; considerant tot això, aquest any hem 
pensat que seria del grat de molts de nosaltres que prenguéssim els estris 
ens anéssim a Sevilla, on diuen que la pluja és una "maravilla" . 

Sevilla és una de les ciutats més fasc1nants del món, on hi romanen des de 
les tradicions més ancestrals de la religió catòlica fins els costums més 
pagans de la civilització mediterrènea. des de les arts ~és sòlides fins a 
les més evanescents, des de la severitat més estricta fins a la sensualitat 
més oriental i on tots aquells que en quedaren fascinats hi deixaren la seva 
petjada 1 ajudaren a que el mite de Sevilla esdevingués realitat . Nosaltres 
procurarem fer realitat la nostra pròpia fantasia . 

La pintura (Vel~zquez, Murillo), 1 'escultura, l'arquitectura (Anibal Gonz~lez. 

V~zquez Consuegra i els nous edificis de la EXPO 92 amb Stirling, Moneo, Saenz 
de Oiza, Calatrava), la música (Don Giovanni, Fidel i o), la danca (les 
"sev1llanas corraleras"), el teatre (El burlador de Sevilla, Le maríage de 
Fígaro), la poesia (Luis Cernuda i tutti quanti), la novela (Carmen) i la 
Jardineria (tota la ciutat), faran propicia la manifestació real i sensible 
del nostre desig i de la nostra idea. 

Passejarem per Triana, ens embadalirem per la Juderia, navegarem pel 
Guadalquivir i ens embriagarem de Vl, de poesia i de virtut pel barri de 
Santa Cruz i pels closos jardins de los Reales Alc~zares . 

Tenim previst de sortir a finals d'abril (quan la flor del taronger és dolca 
embalsama 1 'aire), des d'un divendres fins a un dilluns Seguir~s rebent 
r1otlcies d'aquest fascinant viatge al qual no tindràs més remei que 
embarcar-t'hi . 





"' "' 
() 
o 

" "' ... ... 
2 

" ... 
~ 

"' ... 
"' o 

i 

i 
:D 

11 

I 
i' ., 

'/' 141 EIIE '91 15:55 VIATol ' APC 3131738~6 

·2~ 
1 

... 
RONDA SANT PeRE, 46, 4.'", 2.' 

Tel 301 28 37 
Fax 317 38 46 

080 lO BARCELONA 
A l'atenc~& de la Sr~. Mercé 
ESCOLA EINA 

C I U T A T 

Barcelona, 14 de gener de 1.991 

Benvolguda Mercé , 

Seg•)ns 1" c.:.nvel'sa 
adJunto el pl'essupost 
del proper mes d'abril . 

telef~nica d'~quest migdia, 
definit1u del v1~tge a Sevilla 

T~nt les reserves de l'avió c~m de l'hote l estAn 
confirmade s . Queda pendent la reserva de la barca pel 
riu Guadalqu1v1r, de la que em podeu dJr quelt0m m~s 
endevant. 

Atent.:\ment, 

M~ Dolors Nicolau 
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VIATGES 

RONDA SANT PERE, .ol6, .o~ .•• , 2.' 
Tel. 30 1 28 37 
Fax 317 38 .o~e 

08010 BARCELONA 

ESCOLA EINA 

C I U T A T 

PRESSUPOST VIATGE A SEVILLA 

Itinerari 

~9 d' abr .!.l 

Preu 

\ 
BARCELONA-SEVILLA 

Presentació ~ l'aeroport de Barcelona , a 
les 07,50 hrs . Sortida en vol de linia 
r~gular CIB 331l a les 08,50 hrs. Arr1bada 
a s~villa a les 10,15 hrs. Trasllat a 
l'h.:·te l. Dia ll11.1re. Allt:•t;ament. 

SEVILLA 

Estada a l'hotel en r~gim d ' allotjament i 
desdejuni. Dia lliure. 

SEVILLA 

E5tada a l'h0tel en régim d'allotjament i 
desdejuni. D1a lliure. 

SEVILLA-BARCELONA 

DesdeJ•.tni . Dl.a lll.•.1re fins les ~~) ,00 ~.Ys. 
Trasllat a l'aeroport on s'agafara el vol 
de l{nia régular <IB 334) de tornada a 
Barcelona. Arrl.bada a les 23,10 hrs . 

41.900.- Ptes. p~r persona en hab . doble 
m{nim 45 persones 

3.900.- Ptes . sup lement habitació 
1 nd iv i d •.1 e 1 .. 

P.2/ 3 
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VIATGES 
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RONDA SANT PERE, • 6. 4:' , 2: 
Tel. 30 1 28 37 
Fax 3 17 38 48 

08010 BARCELONA 

/ 

I 

Ser-veis inclo s o s 

\ 

\ 

Nota 

Av ~ ó de linia regular Barcelona
Sevilla-Bar celona . 

Trasllat s aeroport-hot e l-aeroport a 
Sevl ll a . 

Estad~ de 3 n~ ts a l' hotel Am~r1c~ , 3 
Pstre lle~, ~ 1 ce n tl'e de Sevilla. 
Desdejuni inclOs . Habitacions dobles . 

Una plaça gratutta. 

Aquest preu ~s calculat 5egons les cotitzac1ons vigents 
a l dia de la data . Inclou l ' augment de les tarifes 
~ é r1es del pas~at ~ de g~ner . 

Observacions 

En e l cas 
individual , 

de que fos necessària alguna 
aquesta s'ha de sol.licltar. 

hab~taci~· 

Les r eserves estan fetes per un total de 85 viatgers . 
Abans del 26 de març s'han d ' haver donat a lber1a els 
noms de tots els passatgers o al menys de 70 d ' ells . 

Condicions de pagament 

Abans de l 31 de gener , pagament de 400.000 . - Ptes . 

Abans del 20 de febrer, pagament da 653.360 . - Ptes . 
lquantitat que completa el 30%> . 

Abans del 11 d ' abri l, pagament del reste. 

Barcelona , 14 de gener ~e 1 . 991 

.... 
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• .. • ... ' .. ' 
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VIATGt:S 

RONDA SANT PERE, 4t'J, ...... , 2.' 
Tel. 301 28 37 
Fax 317 38 48 

08010 BARCELONA 

Sr . Miquel Espinet 
Esc.:.:.la Eine' 

C I U T A T 

Barcel•::>na, 3 d~ desembre de 1. ·~'31."1 

Benvalgut Sr. Espinet, 

Tdl com vam quedar en conversa telefònica m~ntinguda la 
c;.etmana pass.::\ua , li faig arribar els pro•.ts del viatge a 
3~vi lla, amb lo$ dades més importants per poder pendre 
una decisi~·. Quan V•::.sté h•:- necessiti li f,:\r~ arribar el 
pr~~supost d~finitiu amb l'~ tinerari deta ll at . 

Li pregariè:l que si es decide .i~en per alg•.ma de les 
• .. •pcir.:•ns que e l prc•posem facin le rr>!:.erva el més c.1viat 
possible. Sempre és preferible haver d ' anul . l•r places 
que tenir porblemes per aconseguir ne, Sevil l a ~s un 
~ndret mo l t plu en aquests moments . 

lle pre~supostat el viatge per l'~lt~ma setmana d ' abril 
j", q•.1e fin s demà n•:• em d.irà l'lt•'"~tel c;.i ens p.::~t mantQnir 
rl mateix preu per la setmana després de SPtmAna Santa , 
tal i c~m m' ha comentat la Mercé. 

En el cas de que necessiti qualsevol aclariment no 
dubti en consultar-me. 

Atentament , 

cc_(~-
MQ Dolors Nicolau 

1 
--------------~-------------] _______ __ 

P.3h;¡ 
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PRESSUPOST VI ATGE ~ SEVILLA 

• Avió 

Rarcelnna-Sevill~ 
Sevilla-Bar cel.;;•n .=\ 

26 Abril 
2'3 Abril 

(H0raris a reconf~rmar) 

* ~CVI't. IM.~". ~~lA 
~ 'Mv\{;> 

"*~~-

08 , 50 hrs .• .• 10 , 15 
21 , ::i I) hr s .. • . 23 , 1 O 

.z o o n o o.. u.\-o <oK ¡ r~c... =- i c4 v.n e( 'aM.1..o ~ 
loooo ln'a~S" ol.ocJ).r-P'-' pr.Y" pers·:·n·:l~_ 
j.()00 ~o ~ CCI~to.(1::tGOOr/r~). 

38 . 800.- PtP.c:. . 
Mínim 45 persones . 

Billet d'.:~vjo!í de línia reg11lc:u• Elarcel•:•na-Sevilla
Barcel·'"~n·"'· 
Trasllats aeroport - hotel-aeroport . 
E~tada de 3 nits, hotel 3 estral\~Q dl 
Sevilla~ habitacions dobles i triples amb 
i nc 1 ·~s. 

ct~n t re de 
desdejuni 

toNrei<\S o o· • 

llna plaça grahd.ta per cada 45 de pagamen~ . ~~,.JJ..o.\ ~V\A. 

l or .... ~O\'\(.~ o 

e; w.\ \" ao rn.6irlt\ 

En el cas de que es vulgu1 disposar d ' un autocar a 
Sevilla , l'import s'ha de calcular entr~ 30. 000 i 
~0 . 000 ptes . dia , segons el recorregut . 

r)J.~. 

dJ.~~ 
Pto~S~ no.v.~ 

("'ço.u. ~ rh.. B o 

CAu.h..~ n>~&\. 

!M'lMA.tM.'(, ~~ 
• • 
~·~I 

• 
~ Vl!-10\ p. L E'JCI>O • Cl\"fl.; v 

f<"~wlo * l\llQVlf€ctOAA t-tOOE'IUJ" 

* P~R..Q o \o\Q. l).llSA 

* ~UlêQ *" fCA- ne m~oc.s '7 



.. • • .J Dir '<?O lt.PSF. VIAT oL 'ARC 

/~ 
RONDA SANT PERE. 46. 4~ I 2.· 

Tel. 301 28 37 
Fax 317 38 46 

08010 BARCELONA 

/ 

PRESSUPOST VIATGE A SEVILLA 

Tren 

Bnrc~l~·lla-Sevill~ 25 Abril 
Sovilla-Barcl'?l•;.n,l 2'3 AbYil 

CHor~ris a reconfirmar) 

21 , (10 hr s ..••• ()'3, 15 hr s. 
20,00 hrs ..... 08,10 hrs . 

Preu per persona : 28 . 700. - ptes. 
mínim 45 persones . 

Serveis inclo~o~: 

Ditllet dP tren Barcelona -Sevilla-Barcelona, en 
llitera, compdrtiments de 6 persone~. 

Trasllats estació de tren-hotel-estaci6 de tren. 
E~tada dP 3 nits hotel de 3 estre lles, al centre dP 
Sevill~, amb Pl desdejuni incl~s. 
Una plaça gratuïta per cAda ~5 de pagament . 

En el cas de que es vulgui disposar d'un 
S e V J. 1 1 a , 1 ' .l m po Y' t !::> ' h a de!- C a 1 C U 1 o'H ~ 11 tl• e 
•tO.OOO ptes. al dia, SQgons el recorregut. 

'7 

<Hitoc,,r 
30. (>1)0 
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