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L
a gironina Assumpció
Puig i Hors s’ha con-
vertit en la primera
dona degana del
Col·legi Oicial d’Ar-

quitectes de Catalunya (COAC),
un fet inèdit en els  anys d’his-
tòria de la institució i que ha asso-
lit imposant-se, amb una majoria
clara, en les últimes eleccions a la
Junta de Govern. Després de co-
nèixer el suport aconseguit, Puig
va utilitzar el seu compte de Twit-
ter per agrair la coniança rebuda
i fer una declaració d’intencions:
«Ara posarem totes les energies
per ajudar a tots els col·lectius
d’arquitectes, estem a la vostra
disposició per treballar plegats.
Tenim un projecte il·lusionant». 

En realitat, abans que els seus
col·legues ho ratiiquessin a les ur-
nes, Assumpció Puig ja exercia
com a presidenta en funcions del
COAC des del  de gener, quan
Lluís Comerón va deixar el càrrec
per assumir la presidència del
Consell Superior de Col·legis d’Ar-
quitectes d’Espanya. En aquells
moments, la gironina feia vuit
anys que era la secretària de l’or-
ganització i també la vicedegana
des del  de desembre de . 

Les seves responsabilitats al
Col·legi, però, venen de molt
abans, del , ja que d’aquest
any al  va ser la secretària de
la Junta Directiva de la Demarca-
ció de Girona i del  al , as-
sessora de la Junta de Govern del
COAC; entremig, i amb moltes al-
tres activitats, ha col·laborat en el
comitè executiu de congressos
d’arquitectura.   

Assumpció Puig, que va néixer
i viu a Girona, on va estudiar a
l’institut Jaume Vicenç Vives, és
arquitecta per l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barce-
lona des del  i té despatx pro-

pi des del . Des de llavors, ha
treballat tant per a l’administració
–en el pla de millora urbana Serra
i Mota, de Girona, o en el Parc de
Bombers de la Pera– com per al
sector privat, tot realitzant projec-
tes d’equipaments escolars, es-
portius, penitenciaris i culturals;
així com en espais públics i edii-
cis d’habitatges –al carrer de la
Rutlla a inals de la dècada dels
anys , per exemple–, d’obra
nova i de rehabilitació. «No hi ha
res millor que veure la satisfacció
de l’usuari un cop acabat o reno-
vat el seu hàbitat, espai públic o de
treball», airmava en la seva can-
didatura. 

Eleccions amb més participació
El  dels . arquitectes
censats a Catalunya –., exac-
tament– han participat en les úl-
times eleccions del Col·legi d’Ar-
quitectes; un percentatge supe-
rior al dels comicis anteriors, que
va ser del ,. 

La candidatura encapçalada
per Assumpció Puig i Hors es va
presentar amb el nom d’«Ara, ar-
quitectes» i un lema deinitori de
la manera de ser i de treballar:
«Unim, ajudem, impliquem».
L’arquitecta gironina s’ha guanyat
ser la màxima responsable de la
institució ins al  després
d’haver aconseguit el suport ma-
joritari dels seus companys de
professió, ja que va sumar .
vots; més del doble que la segona
llista més votada, la que liderava
Ramon Torra i Xicoy i va rebre 
suports.

Eleccions. L’arquitecta Assumpció Puig i Hors ha guanyat les últimes
eleccions a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i s’ha convertit, així, en la primera dona al capdavant 
d’una institució que es va constituir el 1931. 

La degana electa,
Assumpció Puig i 
Hors. COAC
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La candidatura de Puig,
que és arquitecta des
del 1979, va doblar 
en nombre de vots la
segona llista més votada

 LA SEU DE LA GENERALITAT A GIRONA ACULL UNA REUNIÓ per analit-
zar, abans de la campanya d’estiu, l’estat del pla especial d’emergències per in-
cendis forestals, Infocat. Durant la reunió, encapçalada pel director dels serveis
territorials d’Interior, Albert Ballesta, es van analitzar les zones de risc, els mit-
jans, els recursos i les infraestructures per fer front a possibles casos d’emer-
gència i també els protocols de coordinació. Respecte als efectius humans, els
Bombers podran tenir 45 efectius més que s’han incorporat al cos recentment.

Reunió del pla contra els focs
GENERALITAT
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