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Els arquitectes celebren deu
anys a la seu de Figueres
a Dues exposicions commemoren aquella efemèride a La delegació de l’Alt

Empordà del COAC va anar al local actual de la plaça de l’Església el 2006
Redacció

El mestre de l’havanera Josep Bastons i Fàbrega ■ EPA

FIGUERES

Distincions per als
impulsors de la
Cantada de Calella
Redacció
PALAFRUGELL

Una imatge de l’acte de dimarts a la seu del COAC a Figueres ■ TONI VILCHES

d’arquitectura de les comarques de girona 2016,
recopila 16 projectes en
un muntatge del Col·lectiu la Mosca, entitat formada per joves arquitectes amb la voluntat de di-

fondre l’art i l’arquitectura. Les dues exposicions
es podran veure fins al 2
d’octubre (dimarts i dimecres de 9 a 15 h). En
l’acte d’inauguració, dimarts, hi van ser presents

l’alcaldessa de Figueres,
Marta Felip; Lluís Comerón, degà del COAC; E.
Antoni Vilanova, delegat
de l’Alt Empordà, i Joan
Armangué, alcalde del
1995 al 2007. ■

El ple de l’Ajuntament de
Palafrugell va aprovar dimarts, per unanimitat, un
seguit de distincions als
impulsors de la Cantada
d’Havaneres de Calella.
D’una banda, ha atorgat la
medalla d’honor de la vila
de Palafrugell –la màxima
distinció a persones– a Josep Bastons i Fàbrega, un
dels impulsors de l’hava-

nera com a compositor i
intèrpret, amb peces pròpies tan importants com
Mariner de terra endins,
Tamariu i Lola la tavernera. De l’altra, també ha
concedit diplomes al mèrit
ciutadà a l’Associació de
Veïns i Amics de Calella,
que va organitzar la cantada dues dècades, des d’un
bon començament, i al
Grup Port Bo, que hi ha actuat en totes les edicions. ■

117083-1140049w

La delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) celebra els deu anys
de la inauguració de l’actual seu de l’entitat, a la
plaça de l’Església de Figueres. Per deixar constància de la presencia del
col·legi a la capital empordanesa ahir es van inaugurar dues exposicions
que es podran veure fins a
l’octubre a la mateixa seu.
La mostra fotogràfica
de la delegació de l’Alt
Empordà del COAC
(2000-2016) recull en 18
fotografies la relació de
l’entitat amb la ciutat de
l’any 2000 ençà, quan va
obrir la primera seu, al
carrer Peralada. La segona exposició, Premis

