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Tipologia de façanes 
representativa de l’arquitectura

neoclàssica del C/Nou

Ordenació sectorial
del C/Nou (detall)

Capitar de la comarca de l’Alt Empordà i principal nucli urbà i pol econòmic de l’Empordà. Es sitúa en el centre de la plana empordanesa, a 39m 
sobre el nivell del mar, a l’extrem nord-oriental de Catalunya. Als seus peus corre el torrent de Galligans, que aporta al Manol aigua plujana de 
les comes de ponent. 
Com a tret fonamental climàtic hi ha la tramuntana, vent sec i fred del nord que bufa indistintament a totes les estacions però que a l’hivern pot 
arribar a condicionar la vida quotidiana augmentant la sensació de fred pel vent fort. Tanmateix es troba geogràficament en el punt per on entren 
a la península ibèrica les grans onades de fred simerianes o simplement d’origen europeu, és a dir una mitjana de tres dies de nevada anuals 
que fins hi tot han pogut ser més intenses gràcies a la tramuntana.

Les comunicacions a Figueres son òptimes, causa fins i tot del seu desenvolupament al llarg dels segles. Des de Figueres la costa mediterrània 
és pròxima, així com la serralada dels pirineus, i la frontera francesa. Les principals vies de comunicació són la línia ferroviària de Barcelona a 
Portbou, i la línia que connecta des de Paris fins a Figueres amb la xarxa de tren d’alta velocitat, l’autopista AP-7 de Barcelona a la Jonquera i 
d’altres vies secundàries.
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