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Nota de premsa 

El Col·legi d’Arquitectes de Girona organitza unes 
jornades tècniques sobre l’Avantprojecte del Pla 
Director Territorial de l’Empordà 
 
Girona, 15 de juliol de 2005. – La Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya ha organitzat unes jornades tècniques per 
analitzar l’Avantprojecte del Pla Director Territorial de l’Empordà - 
PDTE. Aquestes han tingut lloc els passats 6 i 14 de juliol a Figueres i 
Girona, respectivament.  
 
El 13 de març passat es va publicar al DOGC l’edicte del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 6 de 
maig, pel qual se sotmet a informació pública el PDTE durant un període de 
4 mesos, per això la Demarcació de Girona del CoAC ha organitzat, des del 
Servei d’Informació Urbanística, unes jornades per donar a conèixer el Pla 
entre el col·lectiu i fomentar el debat des d’aquesta fase prèvia.  
La primera jornada, desenvolupada a l’Auditori del Museu del Joguet 
(Figueres), es va introduir el PDTE en la doble perspectiva de 
desenvolupament del Programa de planejament territorial i de necessitats 
del territori que requereixen una regulació supramunicipal. Les ponències 
van ser presentades per Xavier Canosa Magret / arquitecte: “Introducció i el 
canvi d’escala” , Josep Espigulé Dalmau / Director del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà: “Els sistemes d’espais oberts”, Lluís Gratacòs 
Soler / arquitecte: “Infrastructures i mobilitat; les xarxes territorials a 
l’entorn de Figueres” i  Joan Vicente Rufí / Geògraf: “Sistema 
d’assentaments; components socials i econòmics”.  
  
La segona jornada, realitzada a la sala Rafael Masó del CoAC a Girona, Juli 
Esteban Noguera / arquitecte, Director del Programa de Planejament 
Territorial del Departament de PTOP, va exposar l’avantprojecte de Pla 
Director Territorial de l’Empordà.  
 
Amb el nou Servei d’Informació Urbanística la Junta Directiva de la 
Demarcació de Girona vol impulsar la presència del CoAC en els debats 
sobre el territori i, específicament, sobre els planejaments territorials i 
urbanístics que afectin l’àmbit de la Demarcació. Es pretén aportar una 
reflexió al voltant dels aspectes generals i possibilitar una discussió a 
l’entorn dels objectius, criteris i models que inspiren cada pla i la seva 
complexa concreció en la definició de les prescripcions normatives.  
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