
 

Departament de Comunicació
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona

Plaça Catedral, 8 17004 Girona
Tel: 972.41.28.96 / A/e: premsa.gir@coac.net

Servei de Premsa 
Ajuntament de Calonge 
Plaça de la Concòrdia, 7  17251 Calonge 
Tel: 972.66.03.75 / A/e: jaume@ajcalonge.org 
 

 

L’Ajuntament de Calonge i el Col·legi d’Arquitectes de 
Girona firmen un conveni de col·laboració en relació 

al Taller d’Arquitectura Costa Brava - Girona 
 
 
Girona, 2 de setembre de 2005. – La Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Ajuntament de Calonge han signat un 
conveni de col·laboració per tal de facilitar els mitjans necessaris per a la 
recerca i anàlisi del sector del Collet de Sant Antoni de Calonge que durà a 
terme el Taller d’Arquitectura Costa Brava Girona, projectes per a un 
territori escàs i fràgil. 
 
El secretari de la Demarcació de Girona del COAC, E. Antoni Vilanova, en 
representació del President, i l’alcalde de l’Ajuntament de Calonge, Jordi 
Soler, han signat aquest matí, divendres 2 de setembre, el conveni de 
col·laboració a la sala de comissions de l’Ajuntament de Calonge, en un acte 
on també hi ha assistit Antoni Solanas, president de l’Agrupació 
Arquitectura i Sostenibilitat (Aus), Manel Falcó, tresorer de la Demarcació 
de Girona del COAC, Jordi Paulí, coordinador del taller i Xavier Canosa, 
professor del taller. 
 
D’aquest conveni cal destacar: 
 

Per part de l’Ajuntament de Calonge: 
• l’aportació de tota la informació tècnica necessària per a poder dur 

a terme les tasques del Taller 
• la confecció del programa de treball 
• la definició de l’àmbit físic d’actuació 
• aportació econòmica 

 
Per part de la Demarcació de Girona del COAC: 
• l’elaboració del Taller del 29 d’agost al 9 de setembre a la seva 

seu 
• l’acceptació del programa de treball  
• Realització d’una exposició que itinerarà pel territori català amb 

els projectes resultants.  
• Finalitzat el Taller, la cessió dels treballs a l’Ajuntament 
• Convocatòria del Concurs Públic en cas que l’Ajuntament decidís 

desenvolupar urbanísticament la zona 
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Taller d’Arquitectura Costa Brava – Girona 

projectes per a un territori escàs i fràgil 
 

 
El Taller d’Arquitectura Costa Brava – Girona, projectes per a un territori 
escàs i fràgil té lloc, a la seu de la Demarcació de Girona del COAC, del 29 
d’agost al 9 de setembre de 2005. En el decurs de dues setmanes diferents 
arquitectes i estudiants d’arquitectura, dirigits pels arquitectes-professiors 
Joan M. Viader, Xavier Canosa, Bet Capdeferro i Josep Cargol,  analitzen el 
sector del Collet de Sant Antoni de Calonge per tal d’elaborar diferents 
propostes urbanístiques i paisatgístiques, sota paràmetres de sostenibilitat, 
que seran la base per el futur planejament del sector. 
 
Les propostes urbanístiques i paisatgístiques hauran de tenir en compte: 
 

• la restauració i rehabilitació del monestir i l’ermita de Santa Maria del 
Mar del Collet, situada a dalt del turó, estudiar-ne els possibles usos. 

• donar solució als accessos i recorreguts, tant peatonals com rodats,  
dins d’aquest espai ajustant-se al Planejament vigent. 

• condicionar i ordenar la zona arqueològica del Collet Est i definir un 
itinerari museístic en aquest espai.  

 
Els projectes també hauran d’incloure zones d’estacionament públic per 
donar servei a l’accés a les restes arqueològiques i als equipaments que 
s’incloguin en aquest àmbit i resoldre la connectivitat de la zona objecte 
d’estudi amb la xarxa viaria. 
 
L’elecció del sector del Collet rau en la singularitat de l’emplaçament on hi 
conflueixen diferents casuístiques que fan que esdevingui un sector idoni 
per a ésser analitzat.  
 
El Taller d’Arquitectura de Girona s’emmarca dins del projecte VERS UN 
NOU EQUILIBRI NATURAL. Tallers, exposició i conferències iniciativa 
de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya amb la col·laboració 
de l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (Aus) del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, que pren com a marc de referència les relacions que 
s’estableixen entre el medi ambient i l’arquitectura. Aquestes relacions 
s’analitzen d’una manera deslocalitzada a les quatre províncies catalanes 
dividint-se segons els quatre elements bàsics de la natura: l’aire 
(Barcelona), l’aigua (Tarragona), el foc (Lleida) i el sòl (Girona). Finalment, 
tot aquest material serà recollit en una mostra que itinerarà pel territori 
català. 
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Agrupació Arquitectura i Sosteniblitiata AUS 

 
 
La primavera passada es va constituir Arquitectes per a la Sostenibilitat 
(AuS) com una agrupació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Els seus 
impulsors, un grup d’arquitectes i professionals del sector, defensen la 
col·laboració entre tots els professionals i els agents públics i privats que 
intervenen en l’arquitectura i el paisatge per possibilitar un 
desenvolupament sostenible. AuS és una agrupació oberta a tots els 
professionals que entenen la sostenibilitat com un dels eixos principals de la 
seva activitat. 
 
Els objectius d’AuS són: 
 

• Reafirmar el compromís dels arquitectes amb la societat i contribuir a 
la seva promoció en altres àmbits socials i impulsar aquest 
compromís en l’administració pública, les institucions i els diferents 
agents de l’arquitectura. 

• Generar un nucli de debat i potenciar la relació entre els diferents 
àmbits professionals. 

• Convertir-se en un referent tècnic en l’àmbit de l’arquitectura 
sostenible i proporcionar suport als professionals a través de grups de 
treball multidisciplinars. 

 
Cal dir que AuS és l’acrònim d’Arquitectura i Sostenibilitat. L’element 
central, malgrat pot semblar una u, no ho és pas, sinó que és el símbol 
matemàtic d’unió entre els dos elements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació Girona CoAC: Vanessa Masip.  972 .41.28.96 – : premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
Servei de Premsa de l’Ajuntament de Calonge: Jaume Figueras .  972 .66.03.75 / 609.044.590 – : premsa@ajcalonge.org 


