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Acte de lliurament
dels Premis
d'Arquitectura de
les Comarques de
Girona 2022
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Demarcació de
Girona del COAC. Pl.
Catedral, 8. Girona
Demarcació : Girona
Data inici :
Divendres, 27 maig,

2022
Horari: 19.30 hores
Tornar
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El divendres 27 de maig a les 19.30 hores, el món de l?arquitectura juntament amb el de la
construcció, el de la cultura i l?emprenedoria tenen una cita important: l?acte de lliurament
de la 24a edició dels Premis d?Arquitectura de les Comarques de Girona que reuneix a
més de 250 persones entre arquitectes, promotors, empresaris i destacades personalitats
del món polític, industrial, universitari, financer, cultural i comercial de les Comarques de
Girona.
En el decurs de l?acte també s?inaugurarà l?exposició amb els projectes premiats i
seleccionats.
Consulta els projectes seleccionats [3]
Un any més, els Premis d?Arquitectura de les Comarques de Girona són possible gràcies a
les empreses i institucions que hi donen suport, com ara el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona; Jung, com a patrocinador principal;
COMPAC, iGuzzini, Itisa i Technal, com a patrocinadors, i Arcadi Pla SA, Ascensors Serra,
Boffi ? De Padova, Brancós Ceramics, HNA ?Germandat Nacional d?Arquitectes, Hotel Ciutat
de Girona, IRSAP, Palahí ? Materials de construcció, Plantalech, Tendències Girona, Terreal
i Vidresif, com a col·laboradors. En aquesta edició, els productes oficials són el Restaurant
Mimolet i Caves Llopart, mentre que La Comarca d?Olot, el Diari de Girona, l?Empordà,
l?Hora Nova, el Punt Avui i Televisió de Girona són els mitjans de comunicació oficials.
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