
Alabau Piscines i Regs és una
empresa familiar amb més de 
anys d’experiència en la cons-
trucció i el manteniment de pis-
cines. Projecten piscines atenent
els gustos i les necessitats de la
seva àmplia clientela. A més, tam-
bé munten sistemes de regs auto-
màtics i ofereixen serveis de man-
teniment i reparacions. 

A la seva botiga de l’avinguda
Riells número  de l’Escala, Ala-
bau ofereix un tracte personalitzat
als seus clients. Disposa de tota
mena de productes per a la pisci-
na i també instal·len spas, saunes
d’infrarojos, cobertes normals,
persianes  enrotllables, cobertes
telescòpiques i  tanques  de  segu-
retat. Per atendre el servei, comp-
ta amb un equip professional ex-
perimentat i eficaç. 

L’establiment també ofereix un
ampli assortiment de productes,

eines i accessoris per al manteni-
ment, la fabricació i la conserva-
ció de la vostra instal·lació. 

Per a qualsevol informació
també els podeu trucar al telèfon
  .

REDACCIÓ L’ESCALA

PISCINES ALABAU

Piscines en bones mans
L’empresa familiar de l’Escala té més de vint-i-set anys d’experiència
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La botiga de Piscines Alabau es troba a l’avinguda Riells de l’Escala.
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«És urgent afrontar el nou
Pla General de Figueres, 
i ara amb més raó»

La pandèmia que ens toca pa-
tir i  les conseqüències de la qual
haurem d’afrontar, preveuen
molts canvis a la nostra societat
i en la manera de viure. El món
de l’arquitectura i l’urbanisme hi
té molt a dir per a generar estruc-
tures adaptades als canvis. Així
ho veu M. Mercè Oriol, delegada
del COAC a l’Alt Empordà.

L’obra pública serà fona-
mental en la remuntada que
caldrà projectar?

Crec que sí, tant des del punt
de vista econòmic (donar feina
a les empreses) com de funcio-
nament, ja que s’hauran d’ade-
quar pràcticament tots els es-
pais d’ús públic: escoles, univer-
sitats, biblioteques, espais es-
portius, hospitals, centres
d’atenció primària, etcètera.

Creu que hi haurà una nova
mirada cap a la vida en el món
rural, pensant-hi com a pri-
mera residència i espai de de-
senvolupament laboral?

Sí, es valorarà molt tenir jardí,
llum natural, vistes enllà... De
fet, sembla que s’ha incremen-
tat el percentatge dels que mi-

ren primeres residències als
portals immobiliaris en els po-
bles dels voltants dels nuclis
més habitats.

Com veu el present urbanís-
tic de Figueres amb un Pla Ge-
neral per desenvolupar?

Que era una qüestió molt di-
fícil, però urgent a afrontar-s’hi
i ara amb més raó. No es pot
quedar parat, s’ha de desenvo-
lupar i tenir en compte tot el que
estem vivint.

És compatible el reforç de
les energies sostenibles i la
preservació del paisatge?

Sí, i tant, i s’ha d’apostar-hi.

S. C.  FIGUERES
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BORJA BALSERA

M. Mercè Oriol.

Un total de 57 projectes opten
als Premis d’Arquitectura

La Delegació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -
nya (COAC) ha decidit ajornar
la celebració de la a edició
dels Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona, arran
de la situació generada per l’es-
tat d’alarma a causa de la pan-
dèmia pel coronavirus. 

El lliurament dels premis
s’havia de celebrar el divendres
 de juny, però la Junta Direc-
tiva de la delegació gironina,
que inclou la de l’Alt Empordà,
ha acordat endarrerir l’acte fins
a la tardor, en una data que es
donarà  a conèixer més enda-

vant. També s’ha posposat la
presentació dels projectes se-
leccionats enguany, que havia
de tenir lloc el  d’abril passat.

Votació a Internet
Les  propostes que opten als
Premis d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona , amb
candidats empordanesos, es
poden visualitzar a la pàgina
web premisarquitecturagiro-
na.cat/vota/, on la ciutadania
pot escollir el projecte que ob-
tindrà el Premi de l’Opinió .
S’hi pot accedir des de qualsevol
dispositiu, i hi pot participar tot-
hom.

REDACCIÓ  LA JONQUERA

COAC

Els projectes participants s’han de visitar de manera virtual.
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