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L’espectacle de màgia ‘Conjuro’, del mag Yunke, al
Centre Cultural de Valls (/festa-major/item/30259l-espectacle-de-magia-conjuro-del-mag-yunke-alcentre-cultural-de-valls)
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Els Nanos de Reus reparteixen el programa de Sant
Pere 2019 (/festa-major/item/30189-els-nanosde-reus-reparteixen-el-programa-de-sant-pere2019)

Els aparelladors i
arquitectes tècnics
celebren seu sopar
anual
El sopar va servir per retre homenatge als col·legiats
que enguany compleixen 50 i 25 anys de professió; i
per donar la benvinguda als nous col·legiats
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El sopar del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics, Enginyers d’Edificació de
Tarragona (COAATT) ha tingut lloc a la Masia Can Martí de la Riera de Gaià
COAATT
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El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics, Enginyers
d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha celebrat aquest cap
de setmana el seu sopar anual amb l’assistència de molts
col·legiats i col·legiades que s’han volgut sumar a la
tradicional trobada. En aquesta ocasió, el sopar del
COAATT ha tingut lloc a la Masia Can Martí de la Riera de
Gaià i ha tingut com a complements la gastronomia del xef
Jaume Drudis i la música del grup The Only Beatles.
Com marca la tradició, el sopar ha servit per retre
homenatge als col•legiats que enguany compleixen 50 i 25
anys de professió; i per donar la benvinguda als nous
professionals col·legiats.

També et pot interessar :
Florentino Pérez s'espolsa la responsabilitat i qualifica
de "desgràcia" el projecte Castor al Parlament (/arxiuseccio-catalunya/item/30281-florentino-perez-sespolsa-la-responsabilitat-i-qualifica-de-desgracia-elprojecte-castor-al-parlament)
Enxampen "in franganti" un home que intentava robar
una benzinera de Torredembarra
(/successos/item/30280-enxampen-in-franganti-un-
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Els aparelladors i arquitectes tècnics celebren seu
sopar anual
10 de Juny de 2019, per Redacció

Un moment del sopar
Cedida

0

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics, Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha celebrat aquest cap de setmana el seu sopar
anual amb l’assistència de molts col·legiats i col·legiades que s’han volgut sumar a la tradicional trobada. En aquesta ocasió, el sopar del
COAATT ha tingut lloc a la Masia Can Martí de la Riera de Gaià i ha tingut com a complements la gastronomia del xef Jaume Drudis i la
música del grup The Only Beatles.
Com marca la tradició, el sopar ha servit per retre homenatge als col·legiats que enguany compleixen 50 i 25 anys de professió; i per donar
la benvinguda als nous professionals col·legiats.
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NOTÍCIES RELACIONADES:
Adolf Quetcuti repeteix al capdavant de la presidència del COAATT (/noticies/economia/adolf-quetcutirepeteix-al-capdavant-de-la-presidencia-del-coaatt)

La rehabilitació en la construcció a les nostres comarques va moure 113 milions, l'any passat
(/noticies/economia/la-rehabilitacio-en-la-construccio-les-nostres-comarques-va-moure-113-milions-lany)

La construcció de pisos nous a la demarcació va créixer l'any passat un 80% (/noticies/el-camp/laconstruccio-de-pisos-nous-la-demarcacio-va-creixer-lany-passat-un-80)

El mercat de l’habitatge 'té bones previsions i possibilitats de creixement' a Tarragona
(/noticies/economia/el-mercat-de-lhabitatge-te-bones-previsions-i-possibilitats-de-creixement)

225 immobles de Reus passen la ITE en els vuit primers mesos de l'any (/noticies/el-camp/225-immoblesde-reus-passen-la-ite-en-els-vuit-primers-mesos-de-lany)

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES 
Indica el teu correu electrònic i estigues al dia de tot el que passa a la ciutat

He llegit i accepto la clàusula de alta en el newsletter (http://reusdigital.cat/clausula-newsletter)
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Tres turismes implicats en un accident a l'Espluga de Francolí (/noticies/el-camp/tres-turismes-implicats-en-un-accidentlespluga-de-francoli)

