FITXA DE PARTICIPACIÓ
PER OBRA

PREMIS
d’ARQUITECTURA
de les COMARQUES
de GIRONA 2019

CATEGORIA
A - Arquitectura

B - Interiors

C - Paisatges

E - Efímers

DADES DE L’OBRA
Nom de l’obra
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Nom del contractista

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic
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