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Nota de premsa 

 
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
organitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calonge i la 
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, un taller 
d’arquitectura on s’analitzarà durant dues setmanes el sector del 
Collet de Sant Antoni de Calonge. 
 

El Taller d’Arquitectura Costa Brava - Girona 
projectarà propostes urbanístiques pel sector del 

“Collet” de Sant Antoni de Calonge 
 
Girona, 29 d’agost de 2005. – La Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calonge 
i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, organitzen un Taller 
d’Arquitectura Costa Brava Girona on diferents arquitectes i estudiants 
d’arquitectura analitzaran el sector del Collet de Calonge durant quinze 
dies, del 29 d’agost al 9 de setembre de 2005, a la seu del Col·legi 
d’Arquitectes de Girona, 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, 
entre d’altres, 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 dins d’aquest espai, 
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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