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El dijous 2 de juny de 2005 a les 20:00h, a la sala polivalent de la Demarcació de l’Ebre del CoAC, 

es va procedir al lliurament de la 2ª edició del PREMI CoAC a treballs de recerca d’estudiants de 

batxillerat de la Demarcació de l’Ebre. L’acte fou presidit pel Sr. Carlos Vergés, PRESIDENT de la 

Demarcació de l’Ebre del CoAC, la Sra. Carme Bayerri, arquitecta, en representació dels serveis 

educatius i formació permanent dels Serveis Territorials d’Ensenyament, i el Sr. Antoni López, 

VOCAL DE CULTURA de la Demarcació de l’Ebre del CoAC i es comptà amb l’assistència dels 

alumnes i centres participants.   

Amb aquesta iniciativa, la Junta Directiva de la Demarcació de l’Ebre intenta acostar el fet 

arquitectònic al públic en general i, en especial, als usuaris més joves. Incentivar l’apropament 

des de les aules a allò que configura el nostre entorn arquitectònic, en definitiva, propiciar el 

coneixement de l’arquitectura. 

El premi CoAC està dotat amb un primer Premi de 600€ en llibres especialitzats en arquitectura 

per a l’alumne i, el mateix, per al centre d’ensenyament corresponent, i un Accèssit de 300€ 

també en llibres per a l’alumne i el seu centre docent. El Jurat de la convocatòria integrat per 

membres de la Junta Directiva i, també, per arquitectes vinculats a l’experiència docent, després 

d’examinar cadascun dels treballs presentats i tenint en compte els criteris de valoració exposats a 

les Bases de la convocatòria ACORDÀ atorgar els següents premis: 

• ACCÈSSIT  

• Títol: les activitats domòtiques en l'actualitat. 

• Alumne: Jordi Tafalla Moreso 

• Institut: IES Camarles (CAMARLES) 

• PRIMER PREMI  

• Títol: Les torres: sistema de guaita i defensa del Baix Ebre i Montsià 

• Alumne: Anna Verge Eiximeno 

• Institut: IES Roquetes (ROQUETES) 

Aquest treball guardonat recull en un exhaustiu inventari les diverses torres de guaita que 

integraven el sistema de defensa i vigilància de la costa de l’Ebre davant les invasions 

bàrbares i vol ser un toc d’alerta sobre l’estat de degradació en que es troba, 

majoritàriament, aquest oblidat patrimoni arquitectònic. 

 


