Resolució dels premis als millors treballs de fi de grau (TFG)
i treballs de fi de màster (TFM) en Benestar Planetari
Edició 2020-2021

La Comissió Avaluadora del premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor treball de fi de grau i del
premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of Management-UPF al millor treball de fi
de màster sobre temes de Benestar Planetari elaborats durant el curs 2020-2021 ha estat
formada per Ester Oliveras, Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, Jaume Albertí
professor investigador de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de l'Escola Superior
de Comerç Internacional (ESCI) i Lela Melon professora de l'Escola Superior de Comerç
Internacional (ESCI) i Executive Director for the Planetary Wellbeing Institutional Framework,
per a la modalitat de TFG; i, d’altra banda, per Ester Oliveras, Vicerectora de Compromís Social
i Sostenibilitat, Jésica de Armas, professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i
Oriol Montanyà Vilalta, director de l’Observatori de Sostenibilitat de la UPF Barcelona School of
Management, per a la modalitat de TFM.

Després de llegir i d’avaluar cadascun dels treballs presentats, la Comissió Avaluadora ha resolt
atorgar els premis següents:

-

Modalitat TFG: premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor treball de fi de grau (TFG)
sobre temes de Benestar Planetari



Primer premi dotat amb 1.000 euros al treball “A Food Loss Solution from a B2B
Perspective for the Catalan Market” elaborat per Laura Maria Carnerero Requena, Sara
Joana Carvajal López i Marina Moreno Marín (Grau en International Business
Economics). El TFG ha estat tutoritzat per Ainhoa Crespán Martínez i Carolina Luis i ha
obtingut una puntuació mitjana de 93 punts. El Jurat ha valorat la temàtica del treball
en el context de l'agenda global i la recerca i l’aportació de solucions concretes
relacionades amb el desbaratament alimentari. A més, tot i tenir un abast geogràfic local
(català) les solucions plantejades són replicables a d'altres situacions i països (global).



Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, als treballs:
o

“The role of economic growth on environmental impact a study of its causes,
consequences, and future action to take by developed countries “ elaborat per
Mireia Carrera Vidal (Grau en International Business Economics), tutoritzat per
Carolina Luis i Lela Mélon. El Jurat ha qualificat el treball de valent, que a un
nivell global i macroeconòmic, exposa la necessitat d’abordar el creixement
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o

-

econòmic i poblacional i la gran influència que tenen en els impactes ambientals
a nivell global.
“Petjada Alternativa “ elaborat per Laura Polo Dalfó i Elisenda Rovira Poblet
(Grau en Periodisme), tutoritzat per Mònica Terribas Sala. El Jurat ha valorat el
component creatiu del treball, així com la incorporació dels diferents grups
d’interès que formen part d'aquest àmbit. La difusió del tractament dels residus
és un tema molt rellevant, del que a vegada es desconeixen els detalls de fons i
les influències existents.

Modalitat TFM: premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of ManagementUPF als millors treballs de fi de màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari



Primer premi dotat amb 1.000 euros al treball “Rethinking the European Union
legislative discourse on Climate Change. Lessons to be learnt from the Dutch Urgenda
Case” elaborat per Josephine Derks (Màster in European and Global Law de la UPF). El
TFM ha estat tutoritzat per Lela Mélon i ha obtingut una puntuació mitjana de 90 punts.
El Jurat ha valorat la qualitat i el rigor del treball, així com la rellevància d'aquesta
temàtica en les properes dècades.



Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, als treballs:




“Effective communication to support attitudinal and associated behavioural
change to decrease the transmission of malaria“ elaborat per Carla Maria Drury
Salgado (BSM -Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental),
tutoritzat per Luisa Barbosa Gómez. El Jurat ha valorat l'amplitud del projecte:
des de l’avaluació de la problemàtica, passant per l’anàlisi de resultats, així com
la seva implementació. El jurat també valora la utilitat del treball per la societat.
“No sé nada de gaviotas. El documental” elaborat per Ana Tejedor Ruiz (BSM Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental), tutoritzat per Laura
Carrau Pascual. El Jurat ha valorat la creativitat, la unió de ciència i art i la
divulgació d’aquest tema rellevant a nivell local.

Barcelona, 25 d’octubre del 2021
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