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PRESENTACIÓ

El Premi Càtedra Batlleiroig UPC s’atorga al millor TFG o 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 l’excel·lència en l‘àmbit de 
l’Arquitectura, i se 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€.

REQUISITS

Podran optar al premi Càtedra Batlleiroig els estudiants de la UPC que hagin 
obtingut una nota d’Excel·lent o Matrícula d’honor en un TFG de Grau en Estudis 
d’Arquitectura (GArq), un TFM de Màster Habilitant d’Arquitectura (MArq) o de 
Paisatgisme (MBLandArch), de la UPC.

S’acceptaran treballs que, des de l’arquitectura, l’urbanisme o el paisatgisme, aportin 
solucions a l’emergència climàtica i solucions per construir les ciutats del futur.

El Premi Càtedra Batlleiroig és de caràcter anual. En aquesta segona convocatòria, 
els treballs que poden optar al Premi Càtedra Batlleiroig seran els entregats en el 
període comprès entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021.

Els autors i autores dels treballs hauran d’entregar la documentació establerta en 
aquestes Bases abans del 30/06/22 a les 23:59 h via correu electrònic a l’adreça: 
premi.catedra@batlleiroig.com



PROCÉS

Pot aplicar al premi qualsevol persona que compleixi els requisits. 

El jurat –format per membres de la UPC, de la Càtedra i l’empresa Batlleiroig– es 
reunirà per a valorar els treballs que compleixin els requisits i, de valorar-ho 
necessari, convocaran als autors dels treballs finalistes per fer una presentació oral 
(presencial o telemàtica) davant el jurat en el lloc, dia i hora que així s’estableixi. 

S’estendrà una acta en la qual constaran les obres finalistes i el veredicte final 
del jurat, fent-la pública a través de la pàgina web de Batlleiroig i els seus canals 
de difusió habituals. Els autors i autores guanyadors seran informats pel correu 
electrònic amb el qual van presentar la seva candidatura.

El projecte guanyador serà beneficiari d’un diploma acreditatiu i una retribució 
econòmica de 1.000 €* que seran atorgats a la Jornada Tècnica Anual de la 
Càtedra Batlleiroig, prevista per al quadrimestre tardor-hivern del 2022.

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

* es tracta d’una retribució neta de 1000€,  
amb la retenció de l’IRPF corresponent inclosa.



JURAT I VALORACIONS

El jurat d’aquest premi estarà compost per membres de la Càtedra Batlleiroig, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i de l’empresa Batlleiroig.

 Ū Representant a la Càtedra 
Enric Batlle, director de la Càtedra

 Ū Representant a la Direcció de la ETSAB-UPC 
Félix Solanguren-Beascoa, director de la Escola  
(o al membre de direcció a qui delegui)

 Ū Representant a Batlleiroig 
Joan Roig, soci fundador de Batlleiroig

 Ū Membre extern de reconegut prestigi per anunciar

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 l’emergència climàtica i construir les ciutats 
del futur. Es valoraran les propostes, amb un màxim de 50 punts, en funció dels 
següents conceptes:

 Ū Claredat de la proposta i pertinença de la problemàtica que aborda  
(10 punts) 

 Ū Originalitat i coherència de la solució o solucions aportades  
(10 punts) 

 Ū Àmbits que abasten el projecte i les seves solucions (15 punts):  
Ciutat i territori (5 punts), paisatge (5 punts) i edificació (5 punts)

 Ū Capacitat d’investigació dels temes d’interès de la Càtedra  
(10 punts)

 Ū Habilitat en la comunicació  
(5 punts)



DOCUMENTACIÓ

Els autors i autores dels treballs enviaran la documentació abans del 30/06/22 

a les 23:59 h via correu electrònic a l’adreça: premi.catedra@batlleiroig.com

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

 Ū Presentació del treball en panels format A3 horitzontal (pdf)
 Ū Una imatge rellevant del projecte (jpg)
 Ū Expedient acadèmic (pdf)
 Ū Carta de motivació personal (pdf)
 Ū Formulari del premi Càtedra Batlleiroig (pdf)

CONSULTES

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

https://www.batlleiroig.com/formulari-premi-catedra-batlleiroig-2022/



