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Alt Empordà
comarca

Llançà inaugura la nova deixalleria del port
nn LLANÇÀ. L’Ajuntament de Llançà va inaugurar dissabte la 
nova minideixalleria que ha habilitat a la zona del port. L’ob-
jectiu de l’equipament és facilitar el reciclatge sense que els 
veïns hagin de creuar la riera per anar a la deixalleria. n

EQUIPAMENT AMBIENTALY

El jurat dels Premis d’Arquitec-
tura de les Comarques de Giro-
na ja ha fet públiques les obres fi-
nalistes que opten als guardons 
d’aquest any. Dels 119 projectes 
presentats se n’han escollit 46, i 
d’aquests, un total de set tenen 
com a escenari l’Alt Empordà. 
Les obres finalistes a la comarca 
s’ubiquen a municipis com Cada-
qués, Avinyonet de Puigventós, 
Roses i Vilafant (podeu veure les 
imatges i els autors a les imatges).

Els projectes seleccionats s’han 
dividit en quatre categories: Ar-
quitectura, Interiors, Paisatges i 
Espais Efímers. Val a dir que les 
obres de la comarca escollides 
pertanyen a l’àmbit d’Arquitec-
tura i al de Paisatges. Pel que fa al 
jurat, en aquesta edició ha estat 
format per les arquitectes Isabe-
la de Renteria, Montse Nogués i 
Marta Benedicto.

Les obres que han  estat premia-
des pel jurat i el Premi de l’Opinió 
(premisarquitecturagirona.cat) 
es donaran a conèixer el pròxim 
27 de maig en un acte a la seu de 
la Demarcació de Girona del 
COAC (Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya). Amb aquesta ja són 24 
les edicions d’aquests premis que 
reconeixen el talent i la feina dels 
professionals de l’arquitectura. n

G. Visa l CADAQUÉS  

nn

Projectes amb reconeixement
Un total de set obres de 

l’Alt Empordà opten als 

Premis d’Arquitectura de 

les Comarques de Girona 

d’aquest any

ARQUITECTURA I URBANISME. DEMARCACIÓ DE GIRONA DEL COAC (COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA)Y

CADAQUÉS. Casa de dos volums connectats entre si i amb el perímetre envoltat de 
plantes autòctones per fusionar-se amb l’entorn. Estudi Arquitectura-G

VILAFANT. L’actuació se situa darrere de l’església de Sant Cebrià de Vilafant, espai híbrid amb meitat 
jardí i meitat plaça. També s’aprofita per rehabilitar l’antic Cau. Autors: EMF + Dièdric

ROSES. De Nablabcn Studio, condicionament paisatgístic de 
l’espai del moll i entorn del Gran Canal de Santa Margarida

CADAQUÉS. Obra d’Arnau Vergés Estudi d’Arquitectura amb el nom de Casa a 
Rudolso. Aires de pesca, pedra i  terra. S’ha fet lloc a l’olivera per evitar la tala

AVINYONET DE PUIGVENTÓS. En la categoria 
d’Arquitectura, aquesta és una petita rehabilitació 
d’una casa de poble. L’arquitecte és Björn Hinners

CADAQUÉS. El jardí de 2.500 m2  de la casa 
Zariquiey, on un espai d’aigua dolça conviu 
amb la pedra i els pins. Estudi T. Gironès 

CADAQUÉS. Rehabilitació de la casa Zariquiey construïda fa 
60 anys. Adquirida a finals dels anys 90 pels nous propietaris,  
que li donaran altres funcionalitats. Estudi Toni Gironès


