
 

Departament de Comunicació 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delegació de l’ Alt Empordà 

Carrer Peralada, 8 2-B  17600 Figueres 

Tel: 972.50.50.33 / A/e: activitats.fig@coac.net

                                                                                             Nota de Premsa 

 

En el marc del programa de formació de l’Escola Sert de la Delegació de 

l’Alt Empordà, la ponència analitzarà les necessitats de la gent gran i les 

solucions arquitectòniques per a nous habitatges i per a l’adaptació dels 

existents. 

 

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA A FIGUERES 

DEDICA LA PROPERA PONÈNCIA A L’ADAPTACIÓ DELS 

HABITATGES PER A GENT GRAN 
 

 

Girona, a 29 de novembre de 2005 – La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya presenta, el dimecres 30 de novembre de 18.30 a 20 hores a 

la seu provisional ( C/ Peralada, 8. Figueres), la jornada Adaptació d’habitatges per a 
gent gran a càrrec de Joan Rigola i de Cecília Solé, arquitectes. L’acte és gratuït. 

 

L’envelliment de la població degut a la major esperança de vida fa que, avui dia, les 

necessitats residencials de les persones grans esdevinguin un dels sectors immobiliaris 

amb més creixement dels propers anys. L’esmentat creixement es produirà, tant en la 

promoció oficial, com en la prestació privada del servei. És per això , que hem 

considerat indispensable aprofundir en el coneixement de les necessitats reals  i 

quotidianes de la gent gran.  Plenament convençuts de la important tasca social de 

l’arquitectura, volem plantejar les diferents maneres de  les que, actualment, es disposa 

per afrontar aquesta problemàtica.  

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu que: 

JORNADA: Adaptació dels habitatges per a gent gran 

DATA: dimecres 30 de novembre de 2005 

HORARI: de 18.30 a 20.00 h. 

LLOC: Sala d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà del Col.legi d’Arquitectes de 

Catalunya. Carrer Peralada, 8  2-A. Figueres. T. 972 50 50 33. A/e: activitats.fig@ 

coac.net 

Jornada gratuïta. Cal confirmar l’assitència a secretaria de l’Escola Sert (Sílvia).  

T. 972 50 50 33  A/e: activitats.fig@coac.net 

 

 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Sílvia Orri.   972 .50.50.33 – : 

activitats.fig@coac.net 

Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 


