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PREMI EUROPA I MOLT MÉS

Quan hom pensa en Girona, 
difícilment ve al cap una 
sola imatge. I si fessim una 
enquesta preguntant a di-
ferents persones segura-
ment obtindriem respos-
tes totalment diferents. Hi 
ha moltes Girones dintre de 

Girona. 

P e r 
un cos-

tat tenim la se-
va capital amb 

el Premi d’Europa 
d’aquest 2016, un guar-

dó atorgat pel Consell 
Europeu que té com a 
objectiu reconèixer el fo-
ment de l’ideal europeu 
de les ciutats del continent. 
Aquest reconeixement va-
lora tant la tasca de l’Ajun-
tament com la de les ins-
titucions, la dels agents 
locals i la dels ciutadans i 
ciutadanes de Girona en el 
desplegament d'iniciatives, 
d'accions i de projectes en 
àmbits diversos, contribuint 
al reforçament dels lligams 
i del sentiment de pertinen-
ça europea.

Sembla ser que Girona es-
tà de moda però…quan ha 
deixat de cridar l’atenció 

aquesta població? Quan ha 
perdut els seus atractius? 
Mai. I els Pirineus? I la Costa 
Brava? I les comarques gi-
ronines de la Catalunya 
central? Moltíssimes imat-
ges en l’imaginari de cata-
lans i estrangers al voltant 
d’aquesta regió del nord-
est del país. 

Però, evidentment, la 
província de Girona no 
són només escenes. 
No són només tradici-

ons, paisatges, art, na-
tura, arquitectura i gas-

tronomia. Girona també 
és economia, on destaca 
un teixit fonamental d’em-
presa familiar, de petita i 
mitjana empresa que s’ar-
rela profundament en va-
lors propis de la terra, com 
la iniciativa, el treball, l’em-
penta i l’esforç.

En aquest monogràfic es-
pecial volem donar-hi veu 
perquè representen per-
fectament un dels reptes 
de Girona en particular i de 
Catalunya en general: bus-
car d’excel·lència en sec-
tors fonamentals per l’eco-
nomia de la regió, com el 
turístic i l’immobiliari, sen-
se perdre l’essència ni les 
tradicions. Àmbits tant di-
ferents com la medicina, la 
indústria o l’oci però amb 
un element en comú: les 
seves empreses s’arrelen 
a la terra i busquen man-
tenir-ni l ’esperit alhora 
que innoven i aposten per 
l’avantguarda.

A G È N C I A  I M M O B I L I À R I A  C A D A Q U É S

www.inmobiliariacadaques.com

Situat en un entorn natural de gran bellesa paisatgística, envoltat 
del Parc Natural de Cap de Creus, amb les seves petites cales 
d’aigua cristal·lina, Cadaqués  ha aconseguit conservar el seu en-
cant natural a través dels anys entre altres degut al seu aïllament 
geogràfic i la influència d’artistes com Dalí… i pel mateix caràcter 
de la seva gent que, orgullosos del seu poble, han sabut preser-
var-lo de possibles desenvolupaments urbanístics que desafor-
tunadament en altres llocs han acabat per destrossar l’entorn.

Els atractius de la població fa que s’ofereixin un gran ventall de 
possibilitats de lleure i culturals: activitats marítimes en barca i 
submarinisme, senderisme pel parc Natural o passsejades pel 
seu centre històric, que conserva tot l’encant del cadaqués antic. 
Perquè, efectivament, Cadaqués és una població de gran interès 
arquitectònic i on conviuen elements de la pròpia arquitectura típica 
amb intervencions d’arquitectes de gran prestigi a través dels anys.

Agència Immobiliària Cadaqués

Totes aquestes característiques fan de Cadaqués un lloc òptim 

CADAQUÉS, UN LLOC ON PASSAR-HI  
UNA BONA TEMPORADA

Cadaqués és un dels pobles amb més encant de Catalunya i un dels més valorats i estimats dins i fora del 
nostre país, i ho és per molts motius: la bellesa de les seves construccions, la seva privilegida situació, el 

llegat cultural d’artistes com Salvador Dalí o el preservar l’essència d’altres temps en serien algunes de les 
causes. És per això que…pot haver major privilegi que passar-hi aquí una temporada? I què tal tota la vida?

Francesc González, administrador d’AIC per viure, sigui en temporada o tot l’any, ja que a més és un 
poble amb vida social autòctona, a diferència d’altres llocs de 
costa que a l’hivern queden desolats. És per això que és un lloc 
òptim per realitzar-hi inversions a causa tant del seu encant 
actual com a la impossibilitat d’un gran creixement, el que fa 
de Cadaqués una inversió segura. I, sens dubte, la millor opció 
per la compra-venda o lloguer de propietats, per temporades 
o tot l’any, és l’Agència Immobiliària Cadaqués, la primera del 
poble, i que  opera des de l’any 1975. Es tracta d’una empresa 
familiar de diverses generacions conscient de la importància 
que en la preservació de l’estat actual de Cadaqués està el seu 
propi futur. L’AIC realitza la seva activitat pensant en el futur de 
les següents generacions, i es preocupa per realitzar la seva 
activitat des d’una ètica professional que dignifiqui l’activitat 
immobiliària, conscient que el propi control social en un lloc 
petit condiciona el prestigi professional. A més, es preocupa 
pel medi ambient i la natura que envolta la población. Com 
afirma Francesc González, el seu administrador, “l’agència no 
està interessada en projectes que puguin perjudicar l’entorn.


