PREMI CÀTEDRA MANGO D’RSC ESCI-UPF AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU
SOBRE TEMES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2020-2021

El Jurat del premi Càtedra MANGO d'RSC ESCI-UPF al millor Treball de Fi de Grau sobre
temes de Responsabilitat Social Corporativa elaborat en el curs 2020-2021 ha estat format
per Ester Oliveras, Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, la professora Silvia
Ayuso, Directora acadèmica de la Càtedra Mango de RSC i Xavier Carbonell, Director de la
Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa.
Els criteris fets servir pel Jurat, d'acord amb allò establert a les bases del premi, han sigut:
• Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
• Marc teòric utilitzat (25 punts)
• Coherència i rigor metodològic (25 punts)
• Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp (25 punts).
Després de llegir i avaluar els treballs presentats, el Jurat fa al Rector Oriol Amat la següent
proposta:


Concedir el premi al millor Treball de Fi de Grau sobre temes de responsabilitat
social corporativa, dotat amb 1.000 euros, al treball titulat "Diagnosi de les finances
ètiques a Espanya: Anàlisi de l’oferta i la demanda” elaborat per Jan Pol Tarruell
Landauro i que ha obtingut una puntuació mitjana de 95 punts.
El Jurat ha valorat la contribució del treball a un tema que està poc visibilitzat i que pot
ajudar a incentivar una adopció més àmplia d'aquestes pràctiques entre les persones
consumidores de serveis bancaris.



Concedir una menció al treball “The controversial side of CRM: Study on the effect of
cause-related marketing on consumers’ perception of social causes” elaborat per Laura
Armayones Carranza, Natalia Martínez Gámez, Elisa Pallaruelo Medina i Olivia
Stoicev Stefoglom per la rigorositat metodològica del treball, així com la seva execució
en un tema de debat en les campanyes de màrqueting tant de ONGs com d'empreses amb
ànim de lucre.
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