Resolució dels premis als millors treballs de fi de grau (TFG)
i treballs de fi de màster (TFM) en Benestar Planetari
Edició 2018-2019

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 als millors treballs de
fi de màster sobre temes de Benestar Planetari elaborats durant el curs 2018-2019 ha estat
formada per Mònica Figueras, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social
i la igualtat; Ester Oliveras, delegada del rector per a la sostenibilitat; Lela Mélon, professora del
Departament d’Economia i Empresa; Ramon Bastida, professor de la Barcelona School of
Management; Ana Freire, directora del Centre sobre Sostenibilitat de la UPF, i Alba Bala,
professora senior researcher de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de l'Escola
Superior de Comerç Internacional (ESCI).
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
•

Concedit a Carles Antón Blasco (grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals), per
"Computer vision approach to air pollution prediction using multimodal data". Dotat
amb 1.000 euros. Tutoritzat per Coloma Ballester.

•

Diploma de menció a Mercè Muñoz Vallet, Marta Torrent Tomey, Judit Pescador
García i Júlia Verdaguer Gamell (doble grau en Dret i Economia), per "Anàlisi de la
pobresa energètica a Catalunya. Estudi sobre l'impacte de l'autoconsum solar
residencial en la seva reducció". Tutoritzat per Maria Gundin.
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Modalitat TFM: premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of Management-UPF als
millors treballs de fi de màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari
•

Concedit a Lena von Zabern (M.A. in International Studies on Media, Power and
Difference), per "Rebel with a cause. The Framing of Climate Change and
Intergenerational Justice in the German press treatment of the Fridays for Future
protests". Dotat amb 1.000 euros. Tutoritzat per Christopher D. Tulloch.

•

Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, als treballs de fi de màster de les
alumnes:

o

Sarah Backer Rasmussen (M.A. in International Studies on Media, Power and
Difference), per "Corporate Sustainability or Greenwashing’? A critical discourse
analysis of the Sustainable Development Goals in Carlsberg’s strategic
communication". Tutoritzat per Núria Almiron.

o

Ruth Fabregat Rapela i Paula Valero Martí (Msc Finance and Banking), per "How do
ethical banks produce more stable returns than conventional banks? A comparative
analysis based on the Balanced Scorecard metrics". Tutoritzat per Oriol Amat.

Barcelona, 27 de setembre del 2019
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