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CEE ECASA A SANTA PAU  5139
PREU VENDA: 270.000 € 
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 104. M2 PARCEL·LA: 300.
Dues plantes, safareig, cuina office, estufa de
llenya, calefacció de gas natural, garatge, jardí.

CEE ECASA A PALAMÓS 5154

PREU VENDA: 255.000 € 

HAB.: 4. BANYS: 2. M2: 125.

Casa de poble, zona nucli antic, calefacció, ter-

rassa.

CEE EPIS A FIGUERES  5240
PREU VENDA: 129.000 € 
HAB.: 4. BANYS: 2. M2: 100.
Zona centre, llar de foc, safareig, calefacció,
balcó, possibilitat de garatge a la mateixa finca.

CEE EPIS A GIRONA  5247
PREU VENDA: 220.000 €
HAB.: 4. BANYS: 1. M2: 80.
Cèntr ic, àmplia sala menjador, balcó,
parquet, necessita reforma, ascensor.

185838-1208685Q

La 22a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona del
2019, que convoca la de-
marcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) des de
l’any 1997, ja té seleccio-
nats els 26 projectes fina-
listes. L’1 de març es va
acabar el termini per par-
ticipar-hi, amb un total de
65 projectes presentats.

A més de les tres grans
categories dels premis
–arquitectures, interiors i
efímers–, un any més se-
ran els ciutadans els qui
atorgaran amb el seu vot el
premi de l’opinió a un dels
projectes presentats.
Aquest vot estarà obert
fins al dilluns 20 de maig i
s’ha d’emetre mitjançant
la plataforma telemàtica
en el portal web dels pre-
mis: www.premisarqui-
tecturagirona.cat.

Per donar visibilitat a
totes les obres presenta-
des, seran la sala d’exposi-
cions La Cova del COAC a
Girona fins al 14 de maig.
L’acte de lliurament dels

premis es farà el divendres
7 de juny, a les 19.30 hores
a la mateixa seu.

Arquitectures
b Habitatge unifamiliar a
Palau-sator (Arquitectura
G–Aitor Fuentes, Igor
Urdampilleta, Jonathan
Arnabat Vila, Jordi
Ayala-Bril)
b Rehabilitació d’una
casa de pescadors, a
l’Escala (Olga Muñoz)
b Refugi per a cap de
setmana, a Isòvol (Agora
arquitectura–Jose Luis
Cisneros i Joan Casals
Pañella)
b Casa AA, d’Ullà
(Alventosa Morell)
b Casa a Gualta (Capilla
Mónaco arquitectes– J. C.
Capilla i Maria Pia
Mónaco)
b Rehabilitació de l’edifici
de l’Alfolí de la Sal a
l’Escala com a museu
(Fuses-Viader arquitectes
+ Jordi Paulí)
b Casa de Vilamacolum
(Jordi Hidalgo)
b Rehabilitació del
cementiri vell de l’Escala
(Ar47 SCCLP–Robert
Aparicio, Roger Jornet i
Sílvia Ollé)

b Institut escola a Sant
Joan de les Abadesses
(Estudi Massip-Bosch
arquitectes)
b Rehabilitació de l’antic
hotel Cliper de Platja d’Aro
(Trinomi–Jordi Serra i
Núria Serra)
b Casa 1510, a Begur
(Nordest arquitectura,
SLP–Jordi Riembau i
Miquel Rusca)
b Dues cases en una, a
Llagostera (Unparell
d’arquitectes–Eduard
Callís i Guillem Moliner)
b La casa del parc, a les
Preses (Arnau Vergés)

Interiors
b Hotel Casamar de
Llafranc
b Projecte de reforma i
interiorisme de la botiga
Biodrissa, de Girona
b Estudi 1700 de
Palau-sator
b Tres finestres i una
escala, d’Olot

Efímers
b La merda se’ns menja
b Etern retorn
b Origami lava
b La revolució dels
clavells
b Aranya

Premis en
construcció
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Un total de vint-i-sis projectes aspiren
als Premis d’Arquitectura de Girona

El cementiri vell de l’Escala, rehabilitat per Robert Aparicio, Roger Jornet i Sílvia Ollé, és un
dels tretze projectes que aspiren a la categoria d’arquitectures ■ COAC GIRONA


