Premis 2019

22è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
Premi a la trajectòria docent, als professors

Isabel Mercader Calvo, del departament de Física.
Miguel Valero García, del departament d’Arquitectura de Computadors.
Premi a la iniciativa docent, al projecte

CreativeLAB, de l’equip encapçalat pel professor Xavier Roca Ramon, del departament
d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, i format per Beatriz Amante (Enginyeria de Projectes
i de la Construcció), Cecilio Angulo (Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial),
Santiago Bogarra (Enginyeria Elèctrica), Ignasi Esquerra (Teoria Senyal i Comunicacions),
Núria Garrido (Màquines i Motors Tèrmics), David González (Enginyeria Electrònica), Carme
Hervada (Física), Jose Luis Lapaz (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Josefina López (Ciències
de la Computació), Álvaro Luna (Enginyeria Elèctrica), Joaquim Marqués (Expressió Gràfica a
l’Enginyeria), José Carlos Martínez Malo (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Marc Nicolau (Enginyeria
de Projectes i de la Construcció), Carlos Rio Cano (Enginyeria Mecànica i Personal d’Administració
i Serveis), Antoni Salvador (Personal d’Administració i Serveis), David Sánchez Carreras (CITM),
Jorge Sans (Enginyeria Mecànica), Bartomeu Ventayol (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), i Jordi
Voltas (Expressió Gràfica a l’Enginyeria).

16è Concurs de la Carpeta UPC
Projecte premiat
L’art de la ciència, de Bernat Izquierdo del Águila, estudiant del Grau en Enginyeria de Materials
de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

12è Premi UPC de Valorització de la Recerca
Premi al millor projecte de transferència de tecnologia
WOMEN UP del professor Miguel Ángel Mañanas, del grup de recerca BIOsignal Analysis for
Rehabilitation and Therapy (BIOART), i del professor Juan José Ramos, del grup de recerca
de Instrumentació Electrònica – Biomèdica (IEB), tots dos vinculats al Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC.
Menció especial al projecte de transferència de tecnologia
Data Science Techniques for non-technical loss detection in energy consumption,
del professor Josep Carmona, del grup Process and Data Science Group – ALBCOM.
Premi a la millor invenció o patent per la seva aplicació al mercat
BIOMETALLUM, “Mètode per a la recuperació biològica de metalls en residus elèctrics
i electrònics”, desenvolupada pel grup BIOGAP i liderat per l’investigador Antonio David Dorado
Castaño, de la UPC a Manresa.

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off
SENSOFAR, creada el 2001 des del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
(CD6) de la UPC i liderada pel professor Ferran Laguarta.

7è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària
Implementació de la signatura electrònica en el procés de contractació de personal
del Servei de Personal de la UPC, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques, Publicacions i
Arxius, UPCnet, Oficina d’Administració Electrònica, Àrea de Serveis Jurídics, Servei de Disseny
i Desenvolupament de Solucions TIC i, molt especialment, el Gabinet de Projectes TIC Específics.

1r Premi UPC al Compromís Social
Àmbit de la sostenibilitat
Càtedra Unesco de Sostenibilitat, impulsada per un col·lectiu universitari pioner a la UPC que va
preocupar-se per les qüestions de desenvolupament humà sostenible fa més de 20 anys, per la seva
llarga trajectòria i impacte integral en l’àmbit educatiu i científic, local i internacional.
Àmbit de la igualtat de gènere
Núria Salan, professora de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa, per la seva trajectòria incansable i dedicació voluntària al foment de les vocacions
tecnològiques de les noies.
Àmbit de la cooperació
UPC Reutilitza, programa coordinat pel professor Fermín Sánchez, de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona, que fomenta la reutilització dels equips informàtics, per la llarga trajectòria i l’impacte integral
en l’àmbit educatiu, local i internacional.
Àmbit de la Inclusió
Lídia Montero, professora de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, per l’impuls del programa Meetup,
una acció pionera de suport als estudiants amb trastorns de l’espectre autista que altres universitats
estan agafant com a model.

