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Nota de Premsa 

 
En l’edició d’enguany, la col·laboració es centra en la difusió de les obres presentades en els 

Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona que enguany han celebrat deu anys 
 

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
participa en la 5a edició de FIRAHABITATGE  

 
Girona, a 19 d’abril de 2007 – La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
participa en la 5a edició de FIRAHABITATGE, el Saló Immobiliari i de Decoració de Girona, que tindrà 
lloc del 20 al 22 d’abril, amb un estan que acull l’exposició sobre els Deu anys d’arquitectura de les 
comarques de Girona i amb la col·laboració en la Jornada Tècnica Actual conjuntura del Mercat 
Immobiliari que tindrà lloc el divendres 20 d’abril de 2007. 
 
L’exposició Deu anys de Premis d’Arquitectura ha estat comissariada per Espai Androna (Xevi Moliner i 
Sílvia Armengol), i és  un resum de les obres presentades en el transcurs d’aquests deu anys. El 
muntatge s’ha concretat en dues direccions en paral·lel relacionades entre sí. Per una banda s’ha 
materialitzat una exposició física per tal de mostrar les obres presentades al llarg d’aquests deu anys i per 
una altra banda s’ha creat una pàgina web (www.premisarquitectura.net) que permet veure d’una 
forma àgil i ràpida el contingut complet de totes les obres presentades. L’exposició pretén “redescobrir” o 
recordar totes aquelles obres les quals molt sovint ja no tenim presents o que simplement en 
desconeixem la seva existència, la seva ubicació o, fins i tot, que alguna vegada han estat guardonades 
amb algun reconeixement. El recull d’obres ens porta a recórrer el territori de tota la província, com un 
viatge pels diferents pobles i ciutats que la componen. Per aquesta raó, l’exposició s’ha basat en el 
format postal, com a mostra de cada ciutat, com un record de cada localització per poder enviar a algun 
conegut. Paral·lelament la pàgina web pretén fer la mateixa funció per tal de crear una guia 
personalitzada de les obres que conformen el conjunt dels premis. Estructurada com una base de dades, 
permet cercar totes les obres per diferents camps de recerca, com per exemple, l’any, la categoria, l’autor 
i d’altres camps que permeten trobar o descobrir alguna obra que busquem. Un cop seleccionades les 
que ens interessen es pot imprimir una fitxa de cada una, de tal manera que cadascú es pot crear una 
guia o ruta personalitzada de les obres que vol visitar. 
 
Per altra banda, la col·laboració del COAC Girona en la Jornada Tècnica Actual conjuntura del Mercat 
Immobiliari es materialitza formant part de la Comissió Tècnica organitzativa i en la difusió de la mateixa. 
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Departament de Comunicació i Premsa COAC Girona -  Vanessa Masip 
Tel. 972.41.28.96 /  A/e: premsa.gir@coac.net 
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