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Palafrugell recupera el 
pols festiu al carrer amb 
el Festival Flors i Violes 

espais, amb activitats per a tots 
els públics. 

Entre les activitats incloses al 
programa cal destacar les actua-
cions musicals de Ginestà, Mi-
quel Abras i The Gramophone 
Allstars Big Band, entre d’altres. 
També hi haurà una sessió de DJ 
amb Dr. Foll i un espectacle 
d’acrobàcia aèria. La majoria de 
concerts i activitats, més d’un 
centenar, són gratuïts, excepte 
els Tastets Indians (5 euros) i 
l’espectacle de circ Sin remite, 
situat a La Bòbila (4 euros). 

Aquest any es repeteix el con-
curs Palafrugell Canta, que té 
com a objectiu donar a conèixer 
el talent musical dels joves del 
municipi. El premi per al guanya-
dor serà l’enregistrament d’un 
EP. Durant el festival els restau-
rants del municipi oferiran el 
menú Flors i Violes.e

Durant  
el festival  
els carrers  
i les places 
s’engalanen 
amb motius 
florals.  
AJ. DE PALAFRUGELL
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Palafrugell recupera del tot les acti-
vitats presencials al carrer amb el 
Festival Flors i Violes, que se cele-
brarà entre demà i diumenge. A la 
13a edició del festival s’ha establert 
un recorregut a través d’espais i de 
carrers del municipi que acolliran 
decoracions, concerts, espectacles i 
activitats diverses. 

Per a la inauguració de la festa es 
projectarà, demà divendres, un map-
ping a la façana de l’Ajuntament que, 
amb el títol de Chronos o la joie de 
vivre, fusiona color, música i art. 

Entre els espais que es converti-
ran en escenaris del festival hi ha la 
plaça Nova, el pati de la biblioteca, 
l’antiga casa de l’artista Tano Pisa-
no, els Forns de la Bòbila, la plaça de 
Can Mario, els porxos del Mercat i 
la plaça d’Ermengarda. I, com a no-
vetat, es descobriran espais inèdits 
com ara la glorieta del pati de 
l’Ajuntament, l’antiga quadra de 
l’Hostal l’Estrella i l’antic magat-
zem Pruneda Carbó.  

També hi participaran una vin-
tena de carrers del centre i altres 
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46 obres opten als premis 
d’arquitectura gironins

de paisatges s’ha seleccionat, entre 
d’altres, el projecte de la plaça de 
Sant Cebrià, a Vilafant, firmat per 
EMF + Dièdric. Entre els espais efí-
mers seleccionats hi ha el projec-
te Aura, a Olot, de Bayona Studio i 
MID Studio. Les obres premiades 
pel jurat i el Premi de l’Opinió, que 
atorga la ciutadania amb el seu vot 
al portal premisarquitecturagiro-
na.cat, es donaran a conèixer el di-
vendres 27 de maig, en un acte a la 
seu gironina del COAC.e

Obra de Lagula Arquitectes,  
a Girona, que opta als premis. C.A.

URBANISME

El jurat dels Premis d’Arquitectu-
ra de les Comarques de Girona 
2022 ha seleccionat un total de 46 
projectes dels 119 que s’han pre-
sentat a la 24a edició dels guar-
dons que, des de l’any 1997, orga-
nitza la demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC). 

De les 46 obres seleccionades, 
27 pertanyen a la categoria d’ar-
quitectura (obres de nova planta, 
reformes i rehabilitacions), 7 cor-
responen a la d’interiors (obres on 
l’accent recau en el tractament de 
l’espai interior), 6 a la de paisatges 
(obres en espais urbans com car-
rers o places, i en espais naturals, 
com ara parcs i jardins), i les altres 
6 són d’espais efímers (obres de 
durada limitada com exposicions, 
muntatges i escenografies). En 
aquesta edició, el jurat ha estat 
format per les arquitectes Isabela 
de Renteria, com a presidenta, i 
Montse Nogués i Marta Benedicto 
com a vocals. 

Entre els projectes seleccionats 
en la categoria d’arquitectura hi ha 
el nou tanatori de Girona, obra de 
Plasencia Arquitectura. A l’apartat 
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