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Figueres rep l’exposició dels premis
d’arquitectura de Girona 2015
Entre els 16 projectes que
es mostren a la seu de
l’Alt Empordà del COAC
s’hi troba la Casa Girasol,
situada al Port de la Selva

rio Corea, Lluís Moran i Sebastián
Guerrico.
L’espai expositiu s’organitza en
una sèrie de plans generats amb
cortines industrials de lames de
PVC transparent. Les escenes es
poden travessar i la superposició
de les imatges varia en cada un
dels emplaçaments de l’exposi·
ció. Les imatges de les obres se su·
perposen ingràvides, es transpa·
renten i creen un joc de reflexos,
on es pot passejar, travessar, mi·
rar i tocar. El muntatge és un petit
teatre dinàmic: pren profunditat i
varia amb cada passa que dóna el
visitant i cada actor que hi inter·
vé, però sobretot en cada punt de
vista personal.

Ariadna Ventura l figueres
nn La seu de l’Alt Empordà del Col·
legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), situada a Figueres, ha es·
tat l’escollida per rebre, a partir
d’ahir, l’exposició que recopila
els projectes seleccionats a la 18a
edició dels Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona, que
es van donar el 5 de juny passat,
en un muntatge molt interessant
comissariat pels arquitectes Pau
Sarquella i Carmen Torres.
Entre els projectes exposats hi
ha l’Hospital d’Olot i Comarcal
de la Garrotxa, dels arquitectes
Ramon Sanabria i Francesc San·
dalinas, i la reconstrucció i am·
pliació de la Masia de Can Ca·
lau, premiats ex aequo en la ca·
tegoria d’arquitectura. També,
el premi d’Espai Efímers, per al
projecte Arrels de la Casa Motjer
dins el festival Girona, temps de
flors 2014, realitzat pels alumnes
del cicle formatiu de grau superi·
or de projectes i direcció d’obres
de l’Escola d’Art i Superior de Dis·
seny d’Olot.
Pel que fa al premi Jurat de l’ Opi·
nió que donen els professionals
del món de la gestió i la comuni·
cació cultural que desenvolupen

casa gira-sol. Projecte realitzat pels arquitectes Eduardo Caraval i Clara Solà-Morales. Port de la Selva

hospital d’olot i reconstrucció de la Masia de Can
Calau a Begudà
Y mencions

biblioteca pública carles
rahola de girona i casa
bastida de begur

la seva tasca a la nostra província,
crítics d´arquitectura i professio·
nals vinculats al món empresari·
al i de la recerca, s’hi pot veure el
projecte de la biblioteca pública
de Girona Carles Rahola, de Ma·

Llançà arrenca la 6a edició
del ‘Tour Música en Viu’
L’àrea de Joventut de Llançà
ha organitzat una nova edició del
Tour Música en Viu, que tindrà
lloc del 4 al 12 de desembre, per
fomentar l’oci nocturn al mun ici·
pi en dates fora de la temporada
turística. Després de l’èxit d’edici·
ons anteriors, el sisè tour arrenca
amb l’objectiu d’oferir una com·
pleta agenda de concerts de qua·
litat i variada, de tots els estils, en·
tre els quals hi ha jazz, rock, pop,
rumba, folk i versions dels anys
vuitanta i noranta.
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Y joventut. del 4 al 12 de desembre

Redacció l llançà

Un dels projec·
tes seleccionats pel Col·legi d’Ar·
quitectes de Catalunya per par·
ticipar a la 18a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Comarques
de Girona, i que es pot veure tam·
bé a la mostra, és la Casa Gira-sol,
realitzat per l’estudi d’arquitec·
tura barceloní Cadaval & SolàMorales que, segons els seus cre·
adors, “busca establir una relació
directa amb el paisatge impressi·
onant que l’envolta”. La casa tam·
bé respon a les condicions climà·
tiques extremes, especialment en
referència al vent, del nord de la
Costa Brava, a tocar del Parc Na·
cional del Cap de Creus. “El pro·
jecte busca enquadrar i diversifi·
car les vistes sobre l’entorn, i in·
corporar-les com a protagonistes
d’espais significatius”, expliquen
els arquitectes. n

Casa Gira-sol.

El primer cap de setmana hi
haurà l’actuació de formacions
com ara Flamethrower, Anne Sea
& the Platypus, Los eventuales,
Black Juju, Els Delai, Acorde a Ti,
Jazz de copes & Alberd Oliva i New
Oldies. El segon cap de setmana,
com a novetat, la Puça Diatònica,
The Gruixuts i Removida pujaran
dalt de l’escenari del pavelló mu·
nicipal de l’IES Llançà per clausu·
rar el tour.
A la proposta musical s’uneix
també la ruta de Tapes Tour, amb
les propostes de sis establiments
participants.n

sant martí de solamal. Reforma d’Arcadi i Núria Pla. Vall de Bianya

nice empordà,
organització
integral de tot tipus
d’esdeveniments
Diumenge es va presentar a LA FARINERA de Pont de Molins la nova
empresa creada per Marta Herrera
i Núria Botey, nice empordà Busines and private events.
ofereixen:
-Servei integral de Wedding Planner.
-Cerca i coordinació general dels
proveïdors que intervenen en l’ esdeveniment.
-Ajuda a la localització de l’espai.
-Servei de decoració general i floral.
-Il·luminació.

www.niceemporda.com

núria Botey i marta Herrera
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