Perquè neix l'associació?

Perquè t'has de fer soci/a?

EI patrimoni històric i etnològic del municipi d'Alcúdia és tan valuós i tan
nombrós, que encara que l'administració tengui bona voluntat per dedicar-hi inversions i esforços, no n'hi ha prou. És necessària la col·laboració i
l'empenta de gent amb iniciativa i amb sensibilitat, per fer possible la
dignificació, l'estudi o la divulgació dels elements patrimonials del nostre
entorn.

Perquè els que estimam Alcúdia sabem que el seu atractiu turístic va més enllà
de l'oferta de sol, platja i xibiu5. Alcúdia és molt més que tot això i ho hem de
potenciar.

L'objectiu
principal de l'associació és el foment del patrimoni històric,
culturtll i artístic d'Alcúdia, col·laborant amb les institucions i entitats que
en siguin titulars, aportant idees, feina i solucions.

Si vols ser soci o sòcia, podràs aportar idees i opinions i fer feina pels objectius
marcats i contribuiràs a que Alcúdia se converteixi amb un referent envers la
promoció patrimonial.
Amb la teva aportació econòmica de 35E anuals, col·laboraràs a que els projectes
se puguin dur a terme. Per als jubilats, gent en atur i estudiants, tenim la quota
reduïda de 12€. Les famílies podran associar-se amb una quota de 60E.
A més, el fet de ser soci o sòcia, te donarà avantatges a l'hora de visitar la Ciutat
Romana o el Museu Monogràfic.

Què volem fer?
Volem participar en la investigació i difusió de la (iutat
tia i en la publicació dels estudis que s'en facin.

Romana de Pollen-

Volem promoure la recuperació i protecció de tots aquells elements arquitectònics, etnològics i històrics que necessitin una intervenció.
Volem promoure
l'organització
periòdica d'exposicions
i conferències
divulgatives sobre les investigacions històriques que es realitzin.
Volem desenvolupar activitats didàctiques
adults. Cursets monogràfics, tallers.

tant per a infants corn per a

Volem organitzar activitats ludicoculturals
relacionades
Romana de Pollentia i el Patrimoni Històric d'Alcúdia.

amb la (iutat

Coves Prehistòriques, Talaiots, Furtificacions, Ciutat de Pollentia, Murades
Murades Renaixentistes, Molins, Sínies, Camins ...
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Estimam Alcúdia, estirnam el seu incalculable patrimoni històric i,
etnològic per això ha nascut l'associció "Amics de Pollentia i del
Patrimoni històric d'Alcúdia"

FES-TE'N SOCI!!!

Estudis

Telèfon

Domiciliació

bancària
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AMICS DE POLLENTIA
I DEL PATRIMONI HISTÒRIC
D'ALCÚDIA
email: amicsdepollentia@gmail.com
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Amics de Pollentia i del Patrimoni històric d'Alcúdia

