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La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca, per segon 
any consecutiu, el Premi COAC a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
de les comarques de Girona. Amb aquests premis es pretén fomentar l’interès 
entre els alumnes de batxillerat en temes relacionats amb totes les vessants de 
l’arquitectura, que queden plasmats en els treballs de recerca i investigació. 
 
El jurat 
 
El jurat d’enguany està format per la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del 
COAC: 
 

- Sr. Carles Bosch i Genover, President  
- Sr. Jordi Paulí i Collado, Secretari 
- Sr. Narcís Reverendo i Hospital, Tresorer 
- Sr. Jordi Ortega i Batlle, Vocal de Formació 
- Sr. Ricard Turon i Vich, Vocal de Projecció i Cultura 
- Sr. E. Antoni Vilanova i Brugués, Vocal d’Exercici Professional 
- Sr. Daniel Mallarach i Macias, Delegat Garrotxa-Ripollès 
- Sra. Dolors Llorà i Dalmau, Delegada Alt Empordà 

 
 
Els criteris de valoració s’han basat en la singularitat en els temes presentats, la 
possible incidència en futurs camps d’investigació, el mètode de treball seguit i la cura 
en el tractament de la imatge gràfica, així com en els continguts escrits i gràfics del 
treball. 
 
Premis i dotació 
 
S’atorgarà un primer i únic premi i dos accèssits.  
El treball de recerca guanyador rebrà: 
 - un lot de llibres valorat en 600 euros per a l’alumne/a i un altre lot valorat 
també en 600 euros per al Centre de l’alumne/a. 
Els accèssits rebran: 
 - un lot de llibres valorat en 300 euros per a l’alumne/a i un altre lot valorat 
també en 300 euros per al Centre de l’alumne/a per a casa accèssit. 
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Acta de la 2a edició 
 
 
Reunits a Girona el dia 20 de maig de 2004 a la seu de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (edifici Pia Almoina, plaça de la Catedral núm. 8), 
els membres del Jurat que atorga els Premis COAC a treballs de recerca d’estudiants 
de batxillerat de les comarques de Girona, els Srs. : 

 
 

Carles Bosch i Genover, President  
Jordi Paulí i Collado, Secretari 
Narcís Reverendo i Hospital, Tresorer 
Jordi Ortega i Batlle, Vocal de Formació 
Ricard Turon i Vich, Vocal de Projecció i Cultura 
E. Antoni Vilanova i Brugués, Vocal d’Exercici Professional 
Daniel Mallarach i Macias, Delegat Garrotxa-Ripollès 
Dolors Llorà i Dalmau, Delegada Alt Empordà 

 
 
 
Una vegada estudiades i revisades la totalitat de les  propostes presentades: 
 
 

Ha resultat PREMIADA:  
 
 

Estudi del creixement urbanístic del poble de Montagut 
Àlex Vilar Grabolosa 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 
 
 

“ Per ser un notable estudi de la història, el  futur, el sentit de 
l’ordenació i del creixement urbanístic d’un petit poble de la Garrotxa. 
L’alumne gràcies a una elaborada noció d’escala ha sabut integrar i estudiar 
analíticament problemes independents, sense perdre la percepció total de 
l’espai i els seus fenòmens sociològics.  

Per saber donar un sentit particular a una forma d’organització i 
creixement geogràfic. Per ser un treball amb una bona realització gràfica i 
saber treure partit de la recerca i  la utilització cartogràfica”. 
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Els ACCÈSSITS són per: 
 

 
Twin Towers: els talons d’Aquiles d’unes torres de marfil 
Judit Vila Font 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 

 
“Es tracta d’un treball ambiciós i de marcada motivació personal. 

Ben estructurat i documentat, amb una bona presentació, realitza una 
correcta sinopsi encaixant bé la problemàtica plantejada.  

L’alumne arriba a coneixements profunds sobre la realitat 
constructiva i estructural dels gratacels i, concretament, de la definició 
tipològica de les torres bessones. 

Arriscat per la complexitat del tema, arriba a conclusions que, 
per evidents, no són fàcils d’entendre”. 

 
 
 
La torre Roura de Calonge 
Marc Vilà Busquets 
IES Palamós. Palamós. 
 

“ Per la cura a l’hora de dibuixar, croquitzar i acotar les 
façanes d’un edifici emblemàtic i interessant arquitectònicament. 
Per la recerca històrica d’un casal modernista, referència visual 
ineludible entre la mar mediterrània i les muntanyes de les 
Gavarres. 

Treball d’un gran esforç pràctic, del dibuix fet a mà, de 
l’expressió gràfica mes natural i pura. L’alumne assoleix amb traços 
personals i mitjançant el dibuix manual la màxima expressió 
arquitectònica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona, 20 de maig de 2004 
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Participació 2a edició 
 
L’arquitectura noucentista i racionalista de Girona 
Víctor Manuel García Bernal 
IES Santa Eugènia. Girona. 
 
La nova imatge de la Plaça Catalunya 
Anna Dorca Macias 
Les Alzines. Girona. 
 
Twin Towers: els talons d’Aquiles d’unes torres de marfil 
Judit Vila Font 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 
 
La ceràmica: fusió de terra, aigua i foc. 
Xavier Rodeja Picart 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 
 
Estudi del creixement urbanístic del poble de Montagut 
Àlex Vilar Grabolosa 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 
 
De Casaramona a Caixafòrum: la transformació d’una fàbrica en un museu 
Aina Grèbol Montoro 
IES-SEP La Garrotxa. Olot. 
 
Arquitectura Efímera 
Laura i Gemma Fuentes Puig 
IES Santiago Sobrequés. Girona 
 
Disseny d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Pau Güell Artero 
IES Montilivi. Girona 
 
Rafael Masó – Obres perdudes 
Joan Anoro Urrejola 
CCE Montessori-Palau. Girona 
 
Cases modernistes de Girona 
Marc García-Castany Soler 
CCE Montessori-Palau. Girona 
 
Estudi d’un mas 
Mireia Verdiell Botey 
IES Alexandre Deulofeu. Figueres. 
 
La torre Roura de Calonge 
Marc Vilà Busquets 
IES Palamós. Palamós. 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona Co.A.C.: Vanessa Masip.   972 .41.28.96 – : premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.coac.es/Girona/Home_Girona_c.shtml 

 


