
PREMI
CÀTEDRA 
BATLLEIROIG





BASES

PRESENTACIÓ

REQUISITS

JURAT I VALORACIONS

DOCUMENTACIÓ



El PREMI CÀTEDRA BATLLEIROIG UPC 
s’atorga al millor TFM - Treball 
Final de Màster Habilitant 
d’Arquitectura MArq o de 
Paisatgisme MBlandArch- que, des de 
l’Arquitectura, l’Urbanisme o el 
Paisatgisme, aporti solucions per 
combatre l’emergència climàtica i 
construir les ciutats del futur.

La Càtedra Batlleiroig té com 
a objectiu la recerca de la 
excel·lència en l‘àmbit de 
l’Arquitectura, i es centra 
específicament en la relació entre 
Ciutat i Natura. 

Sota el lema “MERGING CITY AND 
NATURE” centra els seus recursos en 
aprofundir  en la capacitat que té 
la natura com a eina per combatre 
l’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA en l’entorn 
urbà.

El premi serà atorgat per la Càtedra 
Batlleiroig i tindrà un import de 
1.000€

PRESENTACIÓ





REQUISITS
Podran optar al Premi Càtedra Batlleiroig els estudiants 
de la UPC que hagin obtès una nota d’Excel·lent o 
Matrícula d’Honor en un TFM de Màster Habilitant 
d’Arquitectura MArq o de Paisatgisme MBLandArch.#1
Les Direccions de les Escoles ETSAB I ETSAV comunicaran la 
seva opció a participar en el Premi als autors i autores 
dels TFM que compleixin els requisits.#2
S’acceptaran treballs que, des de l’Arquitectura, 
l’Urbanisme o el Paisatgisme, aportin Solucions a la 
Emergència Climàtica i solucions per construir les ciutats 
del futur.#3
El Premi Càtedra Batlleiroig és de caràcter anual. En 
aquesta primera convocatòria, i de manera excepcional, 
els TFM que poden optar al Premi Càtedra Batlleiroig 
seran els entregats en el periode comprès entre el 
01/01/2019 i el 31/12/2020.

#4



#5

#6
El jurat, format per Membres de la UPC, de la Càtedra i la 
empresa Batlleiroig, anunciarà els TFM finalistes en data 
01.07.21.

Els autors i autores dels TFM finalistes faran una 
presentació oral, presencial o telemàtica davant el jurat 
en el lloc, dia i hora que així s’estableixi. El jurat 
publicarà el nom del projecte guanyador en un termini 
màxim de 15 dies hàbils després d’aquestes presentacions.

#7
El projecte guanyador serà beneficiari d’un diploma 
acreditatiu  i una retribució econòmica de 1000€, que 
seran atorgats a la Jornada Tècnica Anual de la Càtedra 
Batlleiroig, prevista per al QM Tardor-Hivern del 2021.

El TFM guanyador es publicarà a l’Anuari de la Càtedra 
d’aquell any.

#8

Els autors dels TFM hauran d’entregar la documentació 
establerta en aquestes Bases abans del 01.06.21 a les 
23:59h per correu electrònic a l’adreça: 
premi.catedra@batlleiroig.com



JURAT I VALORACIONS
El Jurat d’aquest premi estarà composat per membres de la Càtedra 
Batlleiroig, de la UPC i de la empresa Batlleiroig.

Representant a la Càtedra:
 Enric Batlle, Director de la Càtedra
 Alejandra Liébana. Co-directora de la Càtedra

Representant a la Direcció de la ETSAB-UPC:
 Félix Solanguren-Beascoa. Director ETSAB* 
 * O al membre de direcció a qui delegui.

Representant a Batlleiroig:
 Joan Roig. Soci Fundador Batlleiroig

Membre extern de reconegut prestigi:

La valoració dels treballs es farà en funció del seu interès respecte 
a la línia d’investigació de la Càtedra -Merging City and Nature- i 
la seva capacitat per proposar solucions per combatre la Emergència 
Climàtica i construir les ciutats del futur. Es valoraran les 
propostes, amb un màxim de 50 punts, en funció dels següents conceptes:

 1 -Claredat de la proposta i pertinença de la problemàtica que   

    aborda. (10p)

 2- Originalitat i coherència de la solució o solucions aportades.

         (10p)

 3- Àmbits que abasten el projecte i les seves solucions (15p)

    Ciutat i Territori (5p), Paisatge (5p), Edificació (5p).

 4- Capacitat d’investigació dels temes d’interès de la Càtedra.

         (10p)

 5- Habilitat en la comunicació. (5p)



 Les dades que us demanarà el formulari son les següents: 

COGNOMS i NOM:
ADREÇA DE CONTACTE:
TITOL TFM:
MÀSTER AL QUAL CORRESPON:
NOTA TFM:

ABSTRACT: 200 paraules resumeixin el treball i expliquin les vinculacions 
del mateix amb els objectius del premi,

IMATGE RELLEVANT: Una imatge representativa del treball en jpg, No adjuntar 
panells.

PARAULES CLAU QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE: Per ordre de rellevància 
i separades per comes, per exemple: Biodiversitat, Aigua, Mobilitat, 
Productivitat, Illa de Calor, Reciclatge Urbà, Economia Circular, Emissions Zero, 

Autosuficiència, Salut i Benestar, etc.

DOCUMENTACIÓ

* Podeu descarregar el formulari de la següent URL: 
  http://www.batlleiroig.com/catedra-upc/premi-catedra/

Els autors i autores dels TFM enviaran la documentació abans del 
01.06.21 a les 23:59h per correu electrònic a l’adreça: premi.catedra@
batlleiroig.com

Al correu electrònic caldrà adjuntar un link de descàrrega amb la 
següent documentació:

Qualsevol dubte en referència a aquest premi el podeu formular a 
l’adreça de correu electrònic: premi.catedra@batlleiroig.com.

> TFM: FORMAT PANELLS A3H EN PDF / Màx: 1GB
> EXPEDIENT ACADÈMIC en PDF
> CARTA DE MOTIVACIÓ PERSONAL en PDF
> Formulari Premi Càtedra*




