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VISITA A LA CASA COLL I REGÀS I BASÍLICA DE 
 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, 

organitzada per MANEL JULIÀ, vocal de l’AADIPA per 

La visita forma part de la sèrie “Conèixer els monuments i els oficis

patrimoni per mà dels experts”  

Es tracta de la primera  visita del l’any

l’AADIPA i els seus acompanyants.  

 

El programa previst és el següent: 

10:45 
 

Punt de trobada plaça de San
Maria). 
 

11:00 
 

Presentació dels temes que es treballaran en el projecte 
experts” a la basílica de Santa Maria i Capella del Sagrament

11:45 

 

Visita a la casa Coll i Regàs

presentació del programa 

13:30 Finalització de la visita 

 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció 

través de la pàgina web de l'AADIPA. És i

el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.

Les places son limitades en un número de 15

els seus acompanyants. 

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l

secretari tècnic de l’agrupació, a través del corr
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VISITA A LA CASA COLL I REGÀS I BASÍLICA DE SANTA MARIA MATARÓ

vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 10 

, vocal de l’AADIPA per Barcelona en col·laboració amb la 

Conèixer els monuments i els oficis”, la qual s’emmarca dins el programa “

any 2018 que impulsa la AADIPA, està oberta a tots els membres de 

 

plaça de Santa Maria de Matarò (al davant de la Basílica de Santa 

ls temes que es treballaran en el projecte  “El patrimoni per mà dels 
basílica de Santa Maria i Capella del Sagrament 

i Regàs de l’arquitecte Puig i Cadafalch. 

del programa “El patrimoni per mà dels experts”, taula rodona

 

cal formalitzar la inscripció abans de les una del migdia del divendres

de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb 

el nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte. 

Les places son limitades en un número de 15 i tenen un preu de 5€ per els membres de la AADIPA i 

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l

tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 970 713

mail: agrupacions@coac.net 

MATARÓ 

 de febrer de 2018 i 

amb la Fundació Iluro.   

”, la qual s’emmarca dins el programa “El 

oberta a tots els membres de 

(al davant de la Basílica de Santa        

El patrimoni per mà dels 

rodona i parlaments 

divendres 9 de febrer de 2018, a 

ndispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb 

€ per els membres de la AADIPA i 7€ per 

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l’ Àlex Grávalos Torner, 

47 970 713. 


