
 

 
Premis a associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC 
 
A Barcelona, sent les 10:00h del 13 de desembre de 2018, es constitueix el Jurat del Premi a 
associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC, d’acord amb els termes de la convocatòria, 
aprovada per Acord CG/2018/07/35, de Consell de Govern de 24 d’octubre. 
 
El Jurat es constitueix amb la totalitat dels membres presents: 
Núria Garrido, vicerectora de docència i estudiantat, que actua com a presidenta del Jurat 
Fco. Javier Navallas, director de l’Àrea acadèmica, que actua coma secretari del Jurat 
Ma. Teresa Abad, vicedegana de la FIB, que actua com a vocal 
Sebastien Kanj, coordinador del CDE UPC, que actua com a vocal 
Xavier Ribas, membre del CDE 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 19 candidatures d’associacions presentades a la convocatòria. 
El Jurat acorda que, respecte de la classificació d’associacions prevista a l’apartat “Resolució” 
de la convocatòria, es tinguin en compte, ateses les candidatures presentades, les següents:  

1. Entorn – impacte social 
2. Participació – vida social 
3. Estudis – formació transversal 

 
Es classifiquen, doncs, les candidatures en aquestes categories d’acord amb el quadre següent: 
 

 
 
 

Candidatura Associació Àmbit

1 Arquitectes Tècnics sense fronteres Entorn - impacte social

2 L'Altre Entorn - impacte social

3 UPC BCN AIChE Student Chapter Entorn - impacte social

4 Futur Civil Participació - Vida social

5 Arreplegats de la Zona Universitària Participació - Vida social

6 Associació cultural TGK Participació - Vida social

7 Colla castellera Gril lats del CBL Participació - Vida social

8 Associació la Coquera Participació - Vida social

9 Club esportiu Camins Participació - Vida social

10 Joves estudiants d'Informàtica - JEDI Estudis - formació transversal

11 E3 Team EPSEVG Estudis - formació transversal

12 Barcelona ePowered Racing Estudis - formació transversal

13 UPC Space Program Estudis - formació transversal

14 Branca estudinats IEEE ETSETB Estudis - formació transversal

15 Best - UPC Estudis - formació transversal

16 Hackers @UPC Estudis - formació transversal

17 AESS estudiants de l 'ETSETB-UPC Estudis - formació transversal

18 Cosmic Reasearch Estudis - formació transversal

19 Associació d'investigació tecnològica Ecoracing Estudis - formació transversal
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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,  

el Jurat ACORDA: 

1. En tots els casos, en aplicació de l’apartat “Presentació de candidatures” de les bases de la 
convocatòria, el Jurat acorda desdoblar cadascun dels premis previstos de 1.000 eur, en 2 
de 500 eur, atès que es consideren mereixedors del premi més d’un dels projectes 
presentats en cada categoria. 

2. D’atorgar els següents premis: 

a. 1 premi de 500 eur. en la categoria d’Entorn – impacte social a l’associació L’Altre 

b. 1 premi de 500 eur. en la categoria d’Entorn – impacte social a l’associació UPC 
BCN AIChE Student Chapter 

c. 1 premi de 500 eur. en la categoria de Participació – Vida social a l’associació Colla 
castellera Grillats del CBL 

d. 1 premi de 500 eur. en la categoria de Participació – Vida social a l’associació La 
Coquera 

e. 1 premi de 500 eur. en la categoria d’Estudis – Formació transversal a l’associació 
Hackers@UPC 

f. 1 premi de 500 eur. en la categoria d’Estudis – Formació transversal a l’associació 
Cosmic Reasearch 

3. Encomanar al secretari del Jurat fer públic aquest Acord 

 

 

Sent les 11.30h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

Fco. Javier Navallas 

Secretari 

Vist-i-plau 

 

 

 

 

Núria Garrido 

Presidenta 
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