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2a Resolució 2022 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

 
A Barcelona, sent les 09.30h de l’1 de juliol de 2022, es constitueix la comissió d’avaluació de les 
subvencions a projectes i activitats de les associacions de la UPC, d’acord amb allò previst a la 
seva convocatòria, aprovada per Acord CG/2020/02/11, del Consell de Govern d’1 d’abril de 
2020. 

 
La comissió d’avaluació es constitueix amb els membres presents: 
Fatiha Nejjari, vicerectora de Docència i Estudiantat, que actua com a presidenta de la comissió.   
Jordi Arimany, cap de servei del Servei d’Esports, que actua com a secretari. 
Joan Francesc Córdoba , director de l’Àrea Acadèmica, que actua com a vocal. 
Jin Chen Jia-Hui, representant del Consell de l’Estudiantat  (CdE) de la UPC, 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 4 sol·licituds presentades per diferents associacions: 

1. Sol·licitud de La Coquera, grup de teatre. 
2. Sol·licitud de la Federació Nacional d’Estudiants (FNEC). 
3. Sol·licitud de Festa FIB. 
4. Sol·licitud de Best-UPC. 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 
 
La sol·licitud de La Coquera, grup de teatre, i amb forta implicació amb l’Aula de Teatre de la UPC, 
es formula amb la presentació de 2 projectes,  la organització del VIII Festival de teatre universitari a la UPC i 
la producció d’una peça teatral de l’Aula de Teatre UPC. Sol·liciten en total  1.072€. 
 
La sol·licitud de la Federació Nacional d’Estudiants (FNEC) es formula amb la presentació de 3 
activitats  i accions amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la llengua i la cultura catalana 
entre l’estudiantat de la universitat, incrementar la presència del català i conscienciar sobre els 
drets lingüístics. Sol·liciten per les tres activitats 1.500€.  

 
La sol·licitud de FESTA FIB es basa en la organització de la Festa FIB de primavera, la festa anual 
de l’escola, amb l’objectiu de fomentar activitats entre la comunitat de la Facultat d’Informàtica 
de Barcelona per tal d’afavorir  la relació entre els seus membres. Sol·liciten 600€. 
 
La sol·licitud de Best-UPC es formula amb dues peticions d’organització de sessions, debats, dins 
d’una trobada regional amb una participació d’un centenar de persones, i amb uns 
esdeveniments anomenats “motivations weekend” amb l’objectiu de conèixer l’associació i 
rebre formació. Sol·liciten 885€. 
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Revisades les sol·licituds, i prèvia comprovació de l’ajust als requisits i objectius previstos a la 
convocatòria, en especial als previstos a l’article 7, la Comissió d’Avaluació acorda: 
 

1. Concedir una subvenció de 1.072€ a l’associació La Coquera, Grup de Teatre. 
2. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació Federació Nacional d’Estudiants (FNEC) 
3. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Festa FIB 
4. Concedir una subvenció de 885€ a l’associació Best-UPC 
5. Encomanar al secretari de la comissió fer públic aquest Acord. 

 
 
Recordarem a les associacions que poden seguir presentant les sol·licituds durant el que resta 
d’any 2022. 
 
Sent les 10.00h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 
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