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VI CICLE de DIÀLEGS TÈCNICS

LES CASES DE CÓS DEL MARESME
 
 
Ens  plau  informar‐vos  que,  per sisè any
amb l’Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació
patrimoni, amb especial èmfasi en qüestions tècniques.
 
La tercera sessió, corresponent a aquest
presència d'Antoni Paricio, arquitecte i autor
construcció. 
 
La jornada està oberta a tots els membres de l’AADIPA, als arquitectes col·l
el dijous 6 de juliol a les set de la tarda, a la sala d’actes del COAC
 

El programa previst és el següent: 

19:00 
 

Presentació de la jornada
 

19:15 
 

LES CASES DE CÓS AL MARESME

Antoni Paricio, arquitect

20:15 
 
Debat, precs i preguntes
 

20:50 Finalització de l’acte 

 

La jornada és gratuïta i la sessió al COAC no requereix inscripció prèvia
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TÈCNICS SOBRE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC_TERCERA

LES CASES DE CÓS DEL MARESME 

any  consecutiu,  l’AADIPA  organitza,  conjuntament  
Demarcació de Barcelona del COAC, un cicle de conferències/debat

patrimoni, amb especial èmfasi en qüestions tècniques. 

corresponent a aquest sisè cicle, té per títol LA CASES DE CÓS AL MARESME 
i autor del llibre Les Cases de cós al Maresmes. Habitatge, 

La jornada està oberta a tots els membres de l’AADIPA, als arquitectes col·legiats i al públic en general i es durà a terme 
a les set de la tarda, a la sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

jornada a càrrec d’Antoni Vilanova,  president de 

LES CASES DE CÓS AL MARESME 

, arquitecte 

preguntes  

La jornada és gratuïta i la sessió al COAC no requereix inscripció prèvia 

mail: agrupacions@coac.net 

TERCERA SESSIÓ:  

conferències/debat al voltant  del 

LA CASES DE CÓS AL MARESME i comptarà amb la 
Les Cases de cós al Maresmes. Habitatge, arquitectura i 

egiats i al públic en general i es durà a terme 
(Plaça Nova 5, Barcelona). 

 l´AADIPA  


