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                                                                                            Nota de premsa 

 
Una exposició i una conferència donen a conèixer els nous projectes de promoció 
pública d’habitatges a Figueres, on s’inclouen també els projectes d’habitatges 
específics per a gent gran i per a gent jove 
 
 
El Col·legi d’Arquitectes a l’Alt Empordà mostra els nous projectes de 

promoció pública d’habitatges a Figueres en una exposició 
 
 
Figueres, 12 de setembre de 2006 – La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya inaugura el dimecres 13 de setembre, a les 18 hores, a la Sala d’exposicions de la Delegació 
(Plaça de l’Església, 6), l’exposició HPO FIGUERES, en un acte obert a tothom. L’acte comptarà amb la 
presència del director General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Joaquim Gascó, del subdirector General de Promoció de l’Habitatge Protegit 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Antoni Teignier, de la 
delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pia Bosch, del  delegat de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya a Girona, Biel Jové,  de Joan Armangué, alcalde de Figueres, i 
del delegat a l’Alt Empordà del COAC, Jaume Torrent.  En el decurs de la inauguració, els arquitectes 
Albert Artigas, Albert Vitaller i Parramon + Tahull Arquitectes, guanyadors respectivament dels 
concursos Sector Rec Susanna de Figueres, Sector Fages de Climent 1a fase de Figueres i Sector Fages de 
Climent 2a fase, també de Figueres, explicaran els seus projectes. 
 
HPO FIGUERES mostra els nous projectes de promoció pública d’habitatges a Figueres que inclouen 
els projectes d’habitatges per a gent gran i per a gent jove, algun dels  quals està en fase de construcció i 
altres en fase de preparació, mostrant en el cas dels concursos les diferents opcions seleccionades al costat 
dels projectes guanyadors. Aquesta exposició ha estat organitzada per la Delegació de l’Alt Empordà del 
COAC i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i de l’Incasòl, i es podrà visitar fins el 30 de setembre de 2006.  
 
 
Garantir el dret a l’habitatge sempre ha estat, a banda d’un mandat constitucional, un dels camps de 
treball en el qual els arquitectes, com a col·lectiu, s’han implicat cercant noves maneres de fer i innovant 
noves tipologies adequades, d’una banda als canvis socials i d’altra banda a la introducció de paràmetres 
de reducció de costos i ecoeficiència. 
 
Darrerament, les administracions públiques han recobrat impuls no només per efectuar                                  
els canvis legislatius que permetin l’obtenció del sòl necessari per portar a terme promocions d’habitatge 
públic, sinó que han impulsat diferents programes específics per a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial. 
 
Bona mostra d’aquests programes ha estat el Concurs d’Arquitectura per Habitatge Protegit a Catalunya 
(CAT), que com a concurs d’assistència tècnica preveu l’execució de 91 actuacions i 4.169 habitatges a 
Catalunya. Figueres no ha quedat al marge d’aquestes actuacions, essent de diferents projectes 
d’habitatges de protecció oficial, alguns dels quals estan destinats a col.lectius amb necessitats 
específiques, com els habitatges per a gent gran i per a gent jove. 
 
 
 
 
 



Projectes dels concursos que es mostren a l’exposició: 
 
 -          Figueres. Sector Rec Susanna  

o o        Artigas i Capellades, Albert 
o o        Davalos Errando, Jorge 
o o        Escribà Serra, Joan – Nadal Casaponsa, Ma. Dolors 
o o        Vila Fontcuberta, Jaume 
o o        X-Arquitectura, SCP 

                   Arquitecte guanyador del concurs: Albert Artigas  
 
-          Figueres. Sector Fages Climent, 1ª. Fase  

o o        Adell Roig, Jordi 
o o        AM Arquitectes, SCP 
o o        BT Arquitectes, SCP – Angel Exojo Lozano 
o o        Via Arquitectura, SL 
o o        Vitaller Santiró, Albert 

                   Arquitecte guanyador del concurs: Albert Vitaller 
 
  
-          Figueres. Sector Fages Climent, 2ª. Fase       

o o        Camps i Povill, Joseph – Felip Campisto, Adrià – Felip Ordis, Olga 
o o        Jordà Pujol, Carles 
o o        Orpí Ruscalleda, Valentí – Vich Pascual, Carme – Vila Planells, Santi 
o o        Parramon + Tahull Arquitectes, SCP 

                   Arquitectes guanyadors del concurs: Parramon + Tahull Arquitectes, SCP 
 
 
-          Figueres. Avda. Costa Brava, illa J9. 

o o        Archikubik, SL. 
o o        Casas Miralles, Josep  
o o        Ramis & Moya-Angeler Arquitectes, SL 
o o        Vilanova  Arquitectes, SCP 

                   Arquitecte guanyador del concurs: Josep Casas 
 
        
-            Figueres. Avda. Costa Brava, illa L1 

o o        Arqtel Solucions Integrales, SL. 
o o        Ferrer Huguet, Assumpta / Riu Canal, Carme 
o o        Oficina d’Arquitectes Associats, SCP 
o o        Oliva Casas, Joseph 
o o        Ponseti Valiente, Jordi 

                   Arquitectes guanyadors del concurs: Oficina Arquitectes associats 
 
 
-            Figueres. Sector Horta de l’Hospital 

o o        Miralles-Tagliabue Arquitectes  
 

 
 
 
Recordeu que ... 
L’exposició HPO FIGUERES s’inaugurarà el dimecres 13 de setembre a les 18.00 h. 
Durada exposició: del 13 al 30 de setembre de 2006 
Lloc: Delegació de l’Alt Empordà COAC – Plaça de l’Església, 6 de Figueres 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Delegació de l’Alt Empordà del COAC: Sílvia Orri.  972 .50.50.33 – : activitats.fig@coac.net     
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
 



 


