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La 23a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona 2020,
que organitza la demarca-
ció de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya (Coac), ha guardonat
un total de tretze obres de
les 22 que van ser seleccio-
nades, en una edició cele-
brada de manera virtual.

Uns premis enguany
molt repartits, fins al punt
que en la categoria Arqui-
tectures no s’ha distingit
un únic guanyador i s’ha
decidit atorgar dues men-
cions especials ex aequo.

En la categoria Habitatge,
els premis han estat per a
Casa Grada, d’Arnau Es-
tudi d’Arquitectura, i Una
Casa de Poble, d’Atheleia
Arquitectura. En la de
Patrimoni, les distincions
han estat per al Terracotta
Museu, d’Escribà-Nadal
Arquitectes, i per a la
restauració del castell de
Montsoriu, de Castells i
Marquès. En aquesta cate-
goria, hi ha hagut tres
mencions: La Darrera Ca-
sa, d’Arnau Estudi d’Ar-
quitectura; Terrasses,
d’Un Parell d’Arquitectes, i
l’hotel Can Liret, d’Anna
Sabrià. En la categoria
d’Interiors, el jurat ha pre-

miat la cafeteria Butter-
cup, de Vinncle Gastrono-
mia i Disseny. La menció
d’Interiors ha estat per a
Reforma Sant Daniel, de
Taller Sau SLP. L’obra pre-
miada en la categoria Pai-
satges ha estat Can Sau,
d’Un Parell d’Arquitectes i
Quim Domene, projecte
que s’havia presentat a la
categoria Arquitectures.
En la categoria Espais Efí-
mers, s’ha premiat La ter-

cera cara de la Lluna, de
Pep Admetlla i Isaki La-
cuesta. La menció ha estat
per a Sota el gel, de LAR Ar-
quitectura i Rehabilitació.

El jurat, format per
les arquitectes Maria Ru-
bert de Ventós, Eileen Joy
Liebman i Marta Sequei-
ra, ha atorgat dotze pre-
mis, i el públic, un, el d’opi-
nió, que ha estat per a Ca-
sa 1701, de NordEst Ar-
quitectura. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Tretze obres
guardonades
en els Premis
d’Arquitectura
a Can Sau, en la categoria de Paisatges; la
cafeteria Buttercup, en la d’Interiors, i Pep
Admetlla i Isaki Lacuesta, en la d’Efímers

Can Sau d’Olot, d’Un Parell d’Arquitectes i Quim Domene, ha
estat guardonada en la categoria de Paisatges ■ JOSE HEVIA / COAC

Les xifres de criminalitat
publicades pel Ministeri
de l’Interior indiquen que
els delictes han baixat a
Figueres del 20% durant
el tercer trimestre, el
quart de consecutiu en
què disminueixen. Figue-

res és la ciutat no costa-
nera on més s’han reduït
els actes delictius engua-
ny (-20% a Figueres, -9% a
Girona, -12% a Salt, -0,
2% a Olot). Només a Llo-
ret i Blanes els delictes
han baixat més.

Al llarg del 2020 s’han
produït a Figueres 1.734
delictes. El 2019 a Figue-

res es van cometre 2.180
delictes.

Pel que fa a la ciutat de
Figueres, tots els delictes
baixen menys els se-
xuals, si bé Figueres con-
tinua essent la ciutat de
les comarques gironines
amb menys delictes se-
xuals després de Salt.
Baixen especialment els

furts i els robatoris amb
violència a la ciutat i tam-
bé els robatoris de vehi-
cles. El vicealcalde de Fi-
gueres i regidor de Segu-
retat, Pere Casellas, va
destacar ahir que fa qua-
tre trimestres consecuti-
us que els delictes baixen
a Figueres i ho fan molt
més que a la resta de ciu-
tats de la demarcació.
“Cal continuar treballant
per millorar la sensació
de seguretat i, en aquest
sentit, la bona feina de la
Guàrdia Urbana, així
com dels Mossos, és
clau.” ■

Baixa del 20% el nombre
de delictes a Figueres
Redacció
FIGUERES


