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Y ARQUITECTURA. EXPOSICIÓ

Y EQUIPAMENTS. LA CATE

Una nova Figueres vista amb
els ulls dels futurs arquitectes

Adapten la sala
Toni Montal
per a persones
amb dificultats

La delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya inaugura una exposició amb projectes
d’estudiants d’arquitectura sobre la ciutat que han estat recentment premiats per la Universitat de Girona

Redacció l FIGUERES

Ariadna Ventura l FIGUERES

Aquests dies es pot veure a la
delegació de l’Alt Empordà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) l’exposició Somnis de
projectes per a noves ciutats, que
recull treballs d’estudiants d’arquitectura que han estat premiats per la Universitat de Girona.
Es tracta, concretament, del projecte “(Re) ordenació urbana de
Figueres - sector de l’estació convencional”, de l’arquitecta Àngela Fernández-Liedo Oliva, premi
Projecte Final de Carrera atorgat
pel Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat
de Girona, i el projecte “Actuacions paisatgístiques a l’entorn del
castell de Sant Ferran de Figueres”, de l’estudiant d’arquitectura figuerenca de l’Institut Narcís
Monturiol Hayat Bouchikh El Jarnn

(RE)ORDENACIÓ URBANA DE FIGUERES. Projecte d’Àngela Fernández-Liedo

roudi, premi en la categoria d’Arquitectura, Urbanisme i Ciutat
dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.
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A aquests projectes els acompanya uns estudis fets per l’arquitecte figuerenc Lluís Gratacós Soler, sobre l’estació de Figueres.

La inauguració de l’exposició
Somnis de projectes per a noves
ciutats, que es va fer dijous de la
setmana passada, va anar acompanyada d’una taula oberta en la
qual, mitjançant converses amb
arquitectes urbanistes de la ciutat i de fora, es van plantejar preguntes com: la ciutat necessita la
resolució d’aquests projectes per
al seu futur desenvolupament?
Acaba la ciutat patint de forma
irreparable la poca integració
d’aquests futurs nous espais? O,
la ciutat es pot desenvolupar a través d’altres estratègies de reordenació?
L’exposició es podrà veure a la
sala d’exposicions de la seu de la
delegació de l’Alt Empordà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de dilluns a dimecres, de 9
del matí a 2 del migdia, fins al proper divendres 1 d’abril.n

La Cate de Figueres ha dotat la sala Toni Montal, un espai amb capacitat per a gairebé 70 persones, amb un bucle
magnètic, un sistema que ajuda
a millorar la qualitat de so a les
persones usuàries d’audiòfon o
implant coclear. A partir d’ara,
els espectadors amb dificultats
d’audició podran gaudir de totes les activitats activant la posició “T” als seus aparells, que
evita sorolls de fons i aconsegueix una audició més nítida. n
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Y ART. EXPOSICIÓ

Desat’art inaugura
una mostra
col·lectiva de
dones artistes
A.Ventura l FIGUERES

L’associació cultural Desat’art de Figueres ha organitzat
una nova mostra de pintura i escultura de dones artistes, amb
el títol Abstract Women. L’exposició es va inaugurar dissabte
i és es podrà veure fins al 31 de
març al restaurant Trànsit i al
Cafè París de Figueres. Les participants són: Isabel Monfort,
Serra Senabra, Kunka Andonova, Marisa Sánchez, Indigo,
Pilar Xercavins, Roser Cuellar,
Manoli Tapias i Elke Embo.n
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Y SIMPOSI. “EL JUDICI FINAL. SO. IMATGE. LITÚRGIA. ESCENA”

Castelló reuneix els millors
experts en el cant de la Sibil·la
A.Ventura l FIGUERES

Castelló d’Empúries serà la
seu, de dijous a dissabte, del simposi internacional “El judici final.
So. Imatge. Litúrgia, Escena,” sobre música antiga, organitzat per
la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de
l’Ajuntament del municipi, a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó (segle XIV) i
de la Universitat de Girona.
En el simposi hi participaran
més d’una quinzena d’especialistes, investigadors i professors
universitaris d’arreu del món,
com per exemple de la Universitat
de Sidney (Austràlia) o de la Universitat des Saarlandes (Alemanya), que parlaran sobre la tradició cultural d’aquesta peça de
teatre religiós, considerada un ritu pagà, que pronosticava l’arribada del Messies i la fi del món.
També hi participaran professors
de les universitats de Santiago de
Compostela, Illes Balerars, Rovira i Virgili, Girona o Complutense
de Madrid.
El simposi internacional està
coordinat pel Departament d’Art
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i Musicologia de la UAB i ha rebut el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i tot i que
l’assistència és gratuïta, cal inscripció prèvia.
L’obertura del simposi serà
aquest dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la capella de Santa Clara de
Castelló d’Empúries, i anirà a
càrrec d’Assumpció Brossa, alcaldessa del municipi. Tot seguit
s’acompanyarà els participants
en una visita al centre històric i al
Museu d’Història Medieval de la
Cúria-Presó (s. XIV) de Castelló
d’Empúries, que anirà a càrrec de
Jordi Canet, responsable tècnic
del museu.n

Y EDITORIAL. PRESENTACIÓ

El banyolí Josep
Pagès presenta el
seu primer llibre
‘Escrits descreguts’
A.Ventura l FIGUERES

El banyolí Josep Pagès José
presenta aquest divendres, a la
biblioteca Fages de Climent de
Figueres, a 3/4 de 8 del vespre,
el seu primer llibre, Escrits descreguts (Pagès Editors, 2015),
una obra “inclassificable” que
reflexiona sobre diversos temes
universals. Juntament amb
l’autor, presentarà el llibre la filòloga Mireia Llorens, i els actors Miquel Torrent i Íngrid Calpe hi faran unes lectures.n
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Y DATES DE CELEBRACIÓ

EL SIMPOSI ES FARÀ DEL 10 AL
12 DE MARÇ, A LA CAPELLA DE
SANTA CLARA DE CASTELLÓ

Y OBJECTIU

TRACTARLATRADICIÓCULTURAL
DEL CANT DE LA SIBIL·LA COM A
EXPRESSIÓ DEL JUDICI FINAL

