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Y SOCIETAT. ACTE DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC)

El COAC de l’Alt Empordà celebra 10 anys
a la seu de l’edifici de l’antiga rectoria
Coincidint amb
l’efemèride s’inaugura
una exposició sobre la
delegació i una altra dels
Premis d’Arquitectura
Redacció l FIGUERES

Ja fa 10 anys del trasllat de la
delegació de l’Alt Empordà del
COAC a la plaça de l’Església de
Sant Pere.El procés de canvi de
seu d’aquest col·legi professional a Figueres es va fer en època
de vaques grasses. Aparentment
era temps de bonança per al sector i per a les administracions tot
i que les tisorades no tardarien en
arribar. Coincidint amb l’aniversari de la seu actual, dimarts passat es va fer un acte de celebració i
es va aprofitar per presentar dues
exposicions que es podran veure
fins al 2 d’octubre.
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DIMARTS PASSAT. A l’acte hi havia l’alcaldessa, Marta Felip; l’exalcalde, Joan Armangué; Lluís Comerón, degà del COAC i E.Antoni Vilanova delegat del COAC

MOSTRA COAC (2000-2016). Aques-

ta exposició fotogràfica vol donar
a conèixer, a través d’un recull de
18 imatges, la presència de la Delegació de l’Alt Empordà del Collegi d’Arquitectes de Catalunya
a la ciutat de Figueres. L’any 2000
la delegació va obrir seu al carrer

Peralada i el 2006 es va traslladar
a l’antiga rectoria després d’una
reforma important. La mostra se
centra en l’adaptació de l’edifici
de l’antiga recotria, propietat del
Bisbat, amb un replantejament
total dels espais. Amb la façana es
va fer un exercici d’unificació dels

dos edificis: el de la parròquia i el
del col·legi, com a conjunt.
PREMIS D’ARQUITECTURA2016. L’altra mostra fotogràfica sobre els
guardons a les comarques de Girona recopila 16 projectes seleccionats. De l’Alt Empordà, en des-
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taca el centre de recepció del Museu Arqueològic d’Empúries, de
Fuses Viader Arquitectes, que
ha rebut el Premi Jurat d’Opinió.
També hi ha el projecte de Cadaqués de la casa EM26, de Fernando Vilavecchia i Eileen Liebman,
en la categoria d’Arquitectura. n

Y SOLIDARITAT. JORNADA ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT I DIVERSES ENTITATS

Anunci d’informació pública d’obra menor a l’immoble situat al carrer La Jonquera 48
El senyor Fernando del Olmo Rivera en representació del Col·legi Cor de Maria ha
sol·licitat llicència municipal d’obra menor per pintar la façana de l’immoble situat al
carrer la Jonquera, número 48; de conformitat amb allò que disposa l’article 18 de les
Normes urbanístiques del Pla especial del Centre Històric/Catàleg d’edificis, l’expedient
de concessió d’aquesta llicència resta exposat a informació pública a l’Àrea de Gestió 3.3
(edifici de serveis municipals, Avinguda Salvador Dalí, número 107 segona planta) durant
un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de l’última publicació d’aquest anunci a la premsa local de Figueres, a l’efecte de presentar al•legacions
durant el termini indicat

Actes de tot tipus per donar
suport als refugiats, a Figueres

Figueres, 28 de juny de 2016
L’alcaldessa presidenta
Marta Felip Torres
Anunci d’informació pública d’obra menor a l’immoble situat al carrer Nou, 57
El senyor Domingo Riva Mateos en representació de l’entitat Riva Conesa y Asociados,
SL, ha sol·licitat llicència municipal d’obra menor per condicionament de local existent
a la planta baixa de l’immoble situat al carrer Nou, número 57; de conformitat amb allò
que disposa l’article 18 de les Normes urbanístiques del Pla especial del Centre Històric/
Catàleg d’edificis, l’expedient de concessió d’aquesta llicència resta exposat a informació
pública a l’Àrea de Gestió 3.3 (edifici de serveis municipals, Avinguda Salvador Dalí,
número 107 segona planta) durant un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia
següent hàbil al de l’última publicació d’aquest anunci a la premsa local de Figueres, a
l’efecte de presentar al·legacions durant el termini indicat
Figueres, 1 de juliol de 2016
L’alcaldessa presidenta
Marta Felip Torres
El dia 27 de juny de 2016 la Junta de govern Local de l’Ajuntament de Figueres va
aprovar inicialment la memòria valorada denominada “Memòria valorada del projecte
d’adequació del carrer Monturiol entre el C/ Ample i la Plaça de l’Escorxador”.
Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim
dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.
L’expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament, situat a l’Av. Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les
al·legacions que es considerin adients.
Figueres, 1 de juliol de 2016
L’alcaldessa presidenta
Marta Felip Torres

Més informació: 972 032 200 - Plaça de l’Ajuntament, 12 · 17600 Figueres
www.ﬁgueres.cat

PLAÇA DE CATALUNYA. Va ser un dels escenaris de la jornada, juntament amb la plaça del Gra
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Centenars de persones van passar dissabte a la tarda per la plaça
Catalunya i la plaça del Gra de Figueres, que van acollir un seguit
d’activitats per donar a conèixer
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la situació dels refugiats, així com
els seus orígens i les causes del fenomen. La jornada estava organitzada pel Servei de Cooperació
Internacional de l’Ajuntament de
Figueres, el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, i diver-
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ses entitats de la ciutat. Entre les
cinc de la tarda i la una de la matinada, es van fer jocs i tallers infantils, projeccions de curts i fotografies, actuacions musicals,
visites guiades i taules rodones,
entre d’altres . n

