
 
Nota de Premsa  

 
“ La introducció de la dona a la política, el cartellisme com a 
arma ideològica i els bancs urbans, temes guanyadors dels 
Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat” 

 
La fusió dels premis del Consell Social de la Universitat de Girona i la 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, obté un total de 
190 treballs presentats, dels quals vint han tingut premi i, dos, accèssit. 
 
 
Girona, 17 de juny de 2005 – El divendres 17 de juny de 2005 a les sis de la tarda tindrà lloc 
l’acte de lliurament dels guardons dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat. 6a edició Premis del Consell Social de la UdG i 3a edició Premi CoAC 
d’Arquitectura, a l’Aula Magna de la Universitat de Girona (Església de Sant Domènech – 
Girona). L’acte comptarà amb la presència del rector de la UdG, Joan Batlle, el president del 
Consell Social de la UdG, Albert Bou, el president de la Demarcació de Girona del CoAC, 
Josep Riera, i el vicepresident de la Diputació de Girona, Enric Vilert. 
 
Enguany, la conferència magistral, titolada Fer-se gran. De la maqueta a l’obra feta, irà a 
càrrec de BOPBAA Arquitectes (Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero), autors entre 
d’altres obres de l’Ampliació del Museo Thyssen-Bornemisza a Madrid (1999-2004), els 
Hostals Gat (2002-2004), un Bloc d’habitatges pel Fòrum 2004 (2000--) i l’Avantprojecte de 
Remodelació del Teatre El Molino de Barcelona (2002). Entre les distincions de la seva obra 
conjunta destaquen el FAD d’Opinió en Interiorisme (1998) i el FAD d’Interiorisme (2000), entre 
d’altres. 
 
Els Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat ha rebut un total de 190 treballs, 
englobats en els dos àmbits: humanitats, arts i ciències socials i, tecnologia, ciències de la 
naturalesa i salut. Aquests han estat els possibles candidats per als vint premis i dos 
accèssits. Finalment, els guanyadors han estat: 
 

Premi Títol del Treball Nom de l’estudiant/a Nom del Centre 

JOVENTUT Els valors i la gestió del temps David  Martos Ros IES JOSEP BRUGULAT - Banyoles 

Comarca del GIRONÈS Monuments megalítics de les Gavarres-Ardenya Xavier Niell Ciurana IES CASSÀ DE LA SELVA – Cassà de la Selva 

Comarca de ALT EMPORDÀ 
Estudi dels ponts sobre la conca principal de la 
Muga Gemma  Ayats Ginesta IES RAMON MUNTANER - Figueres 

Comarca del BAIX EMPORDÀ 
Aproximació a la vida, a l'obra i a l'època de Mn 
Miquel Costa Damià Prat Perxachs IES PALAMÓS - Palamós 

Comarca del PLA DE 
L’ESTANY 

Primers passos de la dona en la política a 
Banyoles Alba Domènech Terradas IES JOSEP BRUGULAT - Banyoles 

Comarca del RIPOLLÈS L'escola a la Vall de Camprodon Núria Sala Xarles IES LA GARROTXA - Olot 

Comarca de la GARROTXA  Història dels Amics de l'Alta Garrotxa Joan Ramon  Corominola Corcó IES LA GARROTXA - Olot 

Comarca de SELVA Bonmatí: una colònia embrió d'un poble Paula Mundet Costa IES CASTELL D'ESTELA - Amer 

Comarca de la CERDANYA 
El Transpirenaico: Ripoll-Puigcerdà-La Tour de 
Carol Patricia Expósito Bejarano IES PERE BORRELL - Puigcerdà 

Premi CT Del 606 a la PCR Gerard Frigola Quintana BELL-LLOC DEL PLA - Girona 

Premi CT La Traçabilitat Sílvia Matas Amat MONTESSORI-PALAU - Girona 

Premi CT Observació dels núvols Cristina  Massot Font 
IES CASTELLÓ D'EMPÚRIES – Castelló 
d’Empúries 

Premi CT Estudi ecològic de la Riera de Santa Coloma Sílvia  Toledo Bagué IES VIDRERES - Vidreres 

Premi CT La domòtica Sergi Mola Díaz IES Reguissol – Sta. Maria de Palautordera 

Premi HS Dos llenguatges per a un únic univers Cristina Justo Llopis IES VALERIÀ PUJOL I BOSCH – Premià de Dalt

Premis HS El cartellisme com a arma ideològica Meritxell Casals  Zorita ESCORIAL - Vic 

Premi HS El mite de Chupa Chups Elisabet  Sureda Costa LES ALZINES - Girona 

Premi HS El Ragtime, el primer registre culte del jazz Blanca Mena Castany Col·legi de Sant Miquel dels Sants - Vic 

Premi HS Interferències lingüístiques, del castellà al català Anna Boschdemont Esparraguera IES MONTILIVI - Girona 

ARQUITECTURA Sofà de carrer? Agnès  Auledas Noguera IES MONTSORIU - Arbúcies 

Accèssit Arquitectura Projecte arquitectònic basat en Richard Meier Alejandra Gay Perez IES VIL·LA ROMANA – La Garriga 

Accèssit Arquitectura 
Aplicacions de les tècniques solar i bioclimàtica a 
l'arquitectura Carla  Parra Segura 

IES FREDERIC MARTÍ I CARRERAS - 
Palafrugell 



 
Cadascun d’aquests premis consisteix en: la matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol 
titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona durant l’any acadèmic 2005-
2006; un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. - 
aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor/a o autors del treball i 300 
€ per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball -; i la publicació dels treballs 
premiats. Els accèssits als treballs de recerca sobre Arquitectura, Urbanisme i Ciutat rebran un 
val per valor de 400 € - aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor/a 
o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres, per al centre de secundària on s’ha dut a 
terme el treball. 
 
 
Aquesta ha estat la primera edició en el qual s’han fusionat els Premis convocats per la 
Universitat de Girona i els de la Demarcació de Girona. Fins al moment, cada una de les 
institucions havia convocat els Premis paral·lelament. Gràcies a la signatura d’un conveni de 
col·laboració el passat mes de desembre de 2004 entre ambdues entitats, s’han unificat els 
esforços per promoure i estimular la recerca dels estudiants en tots els àmbits culturals de la 
nostra societat. Així, el Col·legi d’Arquitectes, a través d’un grup de professionals vinculats amb 
la professió, s’ha fet càrrec de revisar totes les propostes dedicades a l’arquitectura, 
l’urbanisme i la ciutat, d’on han sorgit el Premi CoAC i els seus 2 accèssits. I, la Universitat ha 
revisat les altres àrees mitjançant professionals dels diferents sectors. En ambdós casos s’ha 
valorat el rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball; l’originalitat en 
el plantejament del tema i en la metodologia emprada; la capacitat per resoldre els problemes 
presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts; l’estructuració adequada 
del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics; l’ús adequat de 
la llengua i la capacitat de síntesi; i en els treballs de recerca d’àmbit comarcal, la contribució a 
la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori, tant en l’àmbit local com 
comarcal. 
 

Currículum de Bopbaa Arquitectes 
 

BOPBA ARQUITECTES SL són: 
Josep Bohigas Arnau, arquitecte 

Francesc Pla Ferrer, arquitecte  
Iñaki Baquero Riazuelo, arquitecte 

Josep Bohigas Arnau, 
Arquitecte per la UPC el 1996, Beca La Caixa 1994, Màster AAD por la Columbia Univesity, NY, Professor de Màster en 
Arquitectura en la Universidad de Salamanca y en la Universitat Pompeu Fabra (Elisava)1993-2001, Professor de 
Projectes a la Càtedra Mies (ETSAB)2000-2002, Professor de Projectes a la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC), Membre de la Junta Directiva del FAD del 2001 - 2005. Comissari de Barraca-Barcelona. Comissari del Projecte 
APTM per Construmat 2005. 
 
Francesc Pla Ferrer, 
Arquitecte per la ETSAB (Accèssit Premi Dragados Projecte Final de Carrera 98) Direcció d’obra de la Sede Cultural del 
Circulo de Lectores a Madrid, projecte d’Enric Miralles. Col·laboració en el Gran Teatre del Liceu, projecte d’Ignasi de 
Solà-Morales. Professor invitat en el Màster d’Urbanisme de la Universidad de Bogotà, Colòmbia. Professor de Projectes 
a la Càtedra Mies (ETSAB)2001, Professor de Projectes a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)2000-2001 i 
2004, Professor de Projectes a l’Escola Elisava (Universitat Pompeu Fabra)1998-2002 i 2004. Director del Curs d’estiu 
“El tiempo en el Museo” per la Universidad Complutense de Madrid, Escorial 2005 
 
Iñaki Baquero Riazuelo, 
Arquitecte por la UPC (Premi Projecte Final de Carrera 97). Professor encarregat de Dibuix en la UPC el 92, Professor 
convidat per l’Escola de ICAB, París. Segon Premi en la Biennal de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza 1993, 
Professor de Projectes en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)2000-2004, Professor de Projectes a la 
Universitat Pompeu Fabra (Elisava)1994-2001, Professor de Màster en Arquitectura (ETSAB)2000-2002. 
 
Els tres han treballat en el despatx d’Enric Miralles. Com equip han col·laborat amb els estudis d’arquitectura: Martorell-
Bohigas-Mackay, Gigantes-Zenghelis, Roldán-Berenguer i Ábalos & Herreros. 
En els últims anys han impartit conferències i realitzat tallers a Buenos Aires, Atenes, Alacant, Madrid, Paris, Bogotà, 
Lugo, Mèxic, Bogotà, Eslovènia. 
 
 
Trobareu el Dossier de Premsa a: 
www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/gestio/comunicats/docs-girona/uploaded/premis%20recerca.pdf 
 
 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip.  972 .41.28.96 – : premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  
Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors Universitat de Girona: Mònica Gil.  972 .41.98.41 – : gabinet.premsa@udg.es 

 


