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iniciativa col·laborativaSOLIDARITAT

Arranca el Projecte Kolda
Redacció l figueres 

L’ONG Salut Empordà Coope-
ració (SEC) ha posat en mar-
xa recentment un nou pro-

jecte anomenat Kolda, en què 
treballa conjuntament amb les 
escoles de l’Armentera, Sant Pere 
Pescador, el Far d’Empordà i Vi-
labertran per posar en contacte 
infants de realitats ben diferents 
a través d’un treball cooperatiu. 
Durant aquest curs escolar, els 

Redacció l figueres 

Un any més, la perruqueria 
Algi s’adhereix a al movi-
ment Movember, i donarà 

la recaptació íntegra dels serveis 
d’afaitat, deixant el bigoti, a una 
organització sense ànim de lucre 
que té com a finalitat ajudar de 
diferents maneres un sector de 
malalties masculines.

DUrant El MES DE novEMbrESOLIDARITAT

La perruqueria Algi s’afe-
geix al Movember

Xevi Bonell l figueres 

Setze cilindres il·luminats 
amb una llum càlida, si-
tuats a la sala del Refecto-

ri i el Claustre dels Caputxins de 
Figueres, donaven la benvingu-
da, aquest passat divendres a les 
19.30 h, a la inauguració de l’ex-
posició de les obres selecciona-
des i premiades dels Premis d’Ar-
quitectura de les Comarques de 
Girona 2019, un concurs organit-
zat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) i que té com a 
funció mostrar la tasca professi-
onal dels arquitectes per a la di-
fusió, en el conjunt de la societat, 
dels valors de l’arquitectura.

Precisament aquests cilindres 
il·luminats s’encarregaven de 
presentar d’una manera original 
i molt creativa (com no podia ser 
d’una altra manera) les obres ar-
quitectòniques premiades i amb 
menció d’aquest 2019, que es po-
dran veure en aquest espai fins al 

obrES SElEccionaDES i PrEMiaDES DElS PrEMiS D’arQUitEctUra DE lES coMarQUES DE Girona 2019cOncURS

Fins al 13 de desembre, l’espai acull una l’exposició organitzada pel col·legi d’arquitectes de catalunya

Arquitectura a l’Auditori caputxins

Creativitat. Setze cilindres lluminosos presenten les obres ÀNGEL REYNAL

16 de desembre. Entre les obres 
destacades hi havia el projecte 
«Dues cases en una», vencedor 
en la categoria d’arquitectura de 

l’edició d’enguany, obra d’Eduard 
Callís i de Guillem Moliner. 

En l’acte presentació hi va in-
tervenir l’alcaldessa de Figue-

res, Agnès Lladó, que va elogiar 
el Col·legi d’Arquitectes: «Volem 
agrair que pensi en Figueres, ja 
que aquest acte ens reforça com 
a capitalitat», i en va destacar la 
importància: «Són projectes real-
ment interessants que ens acosta 
a arquitectes consolidats, però, 
a més a més, també a les figures 
emergents, que reivindiquen una 
professió tan important com l’ar-
quitectura».

L’acte va continuar amb les in-
tervencions d’Olga Muñoz, que 
va explicar l’obra seleccionada, 
«Rehabilitació d’una casa de pes-
cadors», i va detallar el procés 
evolutiu del projecte, des que els 
van encarregar l’estudi per veure 
si era una opció viable remode-
lar la casa. També va detallar els 
reptes i les dificultats que havien 
anat apareixent durant el procés i 
com els havien anat resolent.

L’última intervenció va ser dels 
responsables de l’obra «Rehabili-
tació de l’edifici de l’Alfolí de la Sal 
de l’Escala com a museu», de Joan 
M. Viader, de Fuses Viader Arqui-
tectes, i Jordi Paulí.

Les intervencions van servir per 
demostrar la imaginació, la crea-
tivitat, l’adaptació i la tècnica ne-
cessàries per poder transformar 
una idea plasmada en un plànol 
i que s’acabi desenvolupant fins 
a culminar en una veritable obra 
física. Una clara demostració que 
l’arquitectura és també art. n

y CATEGORIA D’ARQUITECTURES

ELVENcEdOR HA EstAt ‘duEs 
cAsEs EN uNA’, d’EduARd 
cALLís i GuiLLEm mOLNER

y CATEGORIA DE REHABILITACIÓ

EL pROjEctE GuANYAdOR HA 
EstAt ‘cAdiRA, pERsiANA, 
cORdA’, d’ARNAu VERGés

alumnes alt-empordanesos s’in-
tercanviaran material divers com 
cançons, dibuixos o contes amb 
els nens i nenes del Centre Educa-
tiu de Kolda, del Senegal. L’objec-
tiu és despertar la seva conscièn-
cia solidària acostant-los a les di-
ferents realitats del món.

A més a més, voluntaris de Salut 
Empordà Cooperació visitaran 
aquest centre del Senegal a prin-
cipis de l’any 2020, on portaran 
material i mobiliari escolar, ob-

tingut en donacions que l’alum-
nat de les quatre escoles de la co-
marca ha fet i de particulars, a 
més de les coses que el SEC ha po-
gut aconseguir (motxilles de l’any 
passat, llibretes inacabades, tau-
les o cadires, entre altres). Apro-
fitant el viatge oferiran formació 
de salut bucodental a mestres, 
alumnes i pares del Centre Edu-
catiu de Kolda, i els facilitaran els 
estris necessaris per tenir cura de 
les dents. n
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Quan no es puguin utilitzar els colors corporatius i sempre que

el color de fons sigui blanc o un color clar, aplicarem la marca

en negre.

Quan haguem de reproduir la marca sobre un color fosc, utilitza-

rem la versió en negatiu.
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Marca d’ús ordinari

TRADICIONAL TRENCADA D’OLLES

FIRA DEL TEATRE I MOSTRA DE FORMATGES FESTA MAJOR DE LES ESCAULES

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL D’AUSL’ARMENTERA

BÀSCARA LES ESCAULES

SAUS I CAMMALLERA

EL MUNICIPI VA CELEBRAR, LA 
SETMANA PASSADA, LA FESTA 
MAJOR D’HIVERN 

MÚSICA, FORMATGE I TEATRE 
EN LA QUARTA EDICIÓ D’UNA 
FESTA EXQUISITA

EL GRUP SUPERFLUID VA AC-
TUAR LA NIT DE DISSABTE DES-
PRÉS D’UN SOPAR SOLIDARI

LA VINT-I-TRESENA EDICIÓ 
D’AUS VA APLEGAR UN GRAPAT 
D’ESPÈCIES AUTÒCTONES

Entre els actes celebrats la set-

Aquest cap de setmana Bàsca- Aquesta edició de la festa ma-

Aquest cap de setmana, unes 

mana anterior al municipi en els 

actes de la festa major, hi vam tro-

bar música a càrrec dels Panxuts 

Beer Band, una sessió remember 

de dance & màquina de DJ Nano, 

animació infantil, sardanes... i la 

tradicional trencada d’olles. Una 

activitat en què els més menuts 

es tapaven els ulls i trencaven les 

olles que havien preparat i pintat 

prèviament a l’escola. n

ra va celebrar la 4a Fira del Tea-

tre i Mostra de Formatges 2019. 

Durant tot el dissabte i el diumen-

ge, la plaça major del municipi va 

acollir la Mostra i tastets de for-

matges que oferien els ramaders-

formatgers artesans provinents 

de tot Catalunya. Durant els dos 

dies hi va haver actuacions musi-

cals i de teatre. n

jor va obrir boca el divendres amb 

un campionat de futbolí. L’ende-

mà es va fer una sortida a indrets 

emblemàtics del municipi, una 

classe magistral de taitxí, espec-

tacles infantils i un gran sopar so-

lidari abans del concert amb Su-

perfluid. El diumenge les sarda-

nes, la missa i un pica-pica van 

tancar la celebració.

3.000 persones han visitat el mu-

nicipi amb motiu de la 23a edi-

ció de l’Exposició Internacional 

d’Aus de Camallera. Es tracta 

d’una nova edició de la fira inter-

nacional d’aus en què es promou 

la divulgació de les races d’aus au-

tòctones catalanes, que té nom-

brosa participació d’expositors 

d’arreu de l’Estat espanyol i d’al-

tres països europeus. n
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AJ. L’ARMENTERA

AJ. BÀSCARA AJ. LES ESCAULES

AJ. SAUS I CAMALLERA


