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Premi a associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC 

A Barcelona, sent les 10.30h del 26 de novembre de 2021, es reuneix la comissió avaluadora del 
Premi a associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC, d’acord amb els termes de la 
convocatòria, aprovada i publicada de forma integra per Acord CG/2021/03/32, d’1 de juliol de 
2021.  

La comissió avaluadora es constitueix amb la totalitat dels membres presents: 
Fatiha Nejjari, vicerectora de Docència i Estudiantat, que actua com a presidenta del Jurat, 
Jordi Arimany, cap de servei en funcions del Servei d’Esports que actua com a secretari, 
Josep Fernàndez, degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) que actua com a vocal, 
Joan Francesc Córdoba, director de l’Àrea acadèmica que actua com a vocal, 
Marc Armangué , representant del Consell de l’Estudiantat (CdE) que actua com a vocal. 

 
Desenvolupament de la sessió. 

S’exposen els termes de la convocatòria aprovada per Consell de Govern i s’analitzen, d’acord 
amb aquests, les 11 associacions presentades a la convocatòria. 
El Jurat acorda classificar les sol·licituds d’acord amb les categories previstes a la convocatòria 
d’acord amb el quadre següent: 

Candidatura Associació Àmbit     
1 Arquitectes Tècnics sense fronteres Entorn- Impacte social 
2 AEES - estudiants de ETSETB Estudis - formació transversal 
3 BEST - UPC Estudis - formació transversal 
4 Cosmic Research Estudis - formació transversal 
5 Barcelona ePowered RACING Estudis - formació transversal 
6 Formula Student UPC Manresa Estudis - formació transversal 
7 Motospirit Estudis - formació transversal 
8 PUCRA UPC Estudis - formació transversal 
9 EcoRacing Estudis - formació transversal 

10 La Coquera Participació - vida social 
11 Telecogresca -  TGK Participació - vida social 

 

Un cop analitzat el contingut de la documentació presentada per cada associació candidata, i 
prèvia deliberació de l’adequació dels projectes als termes de la convocatòria, tenint en compte 
la qualitat i l’abast dels projectes presentats,  
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La comissió avaluadora ACORDA: 

1) En l’aplicació de l’apartat “Dotació” de les bases de la convocatòria, el Jurat acorda donar 
un premi de 1.000€ i desdoblar cadascun dels altres 2 premis previstos, atès que es  
consideren mereixedors del premi més d’un dels projectes presentats. 
 

2) D’atorgar els següents premis. 
a) 1 premi de 1.000€ en la categoria estudis-formació transversal a l’associació Còsmic 

Research. 
b) 1 premi de 500€ en la categoria estudis-formació transversal a l’associació AESS 

Estudiants de l’ETSETB – UPC. 
c) 1 premi de 500€ en la categoria estudis-formació transversal a l’associació d’Investigació 

Tecnològica ecoRacing. 
d) 1 premi de 500€ en la categoria estudis-formació transversal a l’associació Barcelona 

epowered Racing. 
e) 1 premi de 500€ en la categoria entorn – impacte ambiental a l’associació Arquitectes 

Sense Fronteres (ATSF). 
 

3) Encomanar al secretari de la comissió avaluadora fer públic aquest Acord 

 

Sent les 11.25h es llegeixin els Acords i es tanca la sessió.  

 

 

 

 

 

Jordi Arimany     Fatiha Nejjari 
Secretari     Presidenta 
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