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Nota de premsa 

   
La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
organitza la conferència “10 anys de feina: dos habitatges i dos edificis 
públics” a càrrec de Xavier Teixidor, arquitecte del Centre Cívic de Biure 
d’Empordà. 
 
L’arquitecte empordanès Xavier Teixidor presentarà 
els projectes realitzats a la zona de l’alt empordà a 
la seu del Col·legi d’Arquitectes de Figueres 
 
 
Figueres, 23 de novembre de 2005.- La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya ha organitzat per al divendres 25 de novembre de 2005 a les 19:30 hores a la 
Seu provisional ( C/ Peralada, 8. Figueres), la conferència “10 anys de feina: dos habitatges 
i dos edificis públics”  a càrrec de l’arquitecte Xavier Teixidor.  
 
Aquest arquitecte ha realitzat part de la seva obra pública i privada a l’Alt Empordà però també 
trobem  projectes seus a Barcelona, Begues, Tarragona i obra pública a Almeria. 
 
L’arquitecte Xavier Teixidor vindrà a la Delegació de l’Alt Empordà a presentar-nos bàsicament  
l’obra realitzada a l’Alt Empordà. Algunes d’aquestes són: la Plaça Carles Fages de Climent 
de LLERS (2002/2003);  la reforma i condicionament de Can Sans per a Casa de la Vila a 
BIURE D’EMPORDÀ (2000/2003); La restauració de les façanes i la Sala de Plens de la 
Torre “Can Reig” de l’Ajuntament de  VILABERTRAN (1998/1999) amb l’arquitecte Jaume 
Bretón; la remodelació de les placetes entre el carrer Nou i el c/ Cosconilles a ROSES 
(1999/2001) amb Jaume Bretón; la rehabilitació de l’edifici de “La Fraternitat” per a 
Centre Cívic de BIURE D’EMPORDÀ (1994-1998);  la casa Costa-Ginjaume de VILAFANT 
(1996-1998);  la casa Mora-Escutia a CASTELLÓ D’EMPÚRIES. (2002-2005). 
 
 
Recordeu que... 
 
CONFERÈNCIA: “10 anys de feina: dos habitatges i dos edificis públics”  
A càrrec de Xavier Teixidor, arquitecte. 
Data: divendres 25 de novembre de 2005, a les 19:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà del COAC  
C/ Peralada, 8.  2n B - Figueres  
  
Organitza la Delegació de l’Alt Empordà del COAC 
 
 
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/ 


