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ACTA DELS  

PREMIS MARCEL BRÚ D’ENGINYERIA AMBIENTAL 

Curs 2020-2021 

 

Veredicte del jurat 

El jurat dels premis “Marcel Brú d’Enginyeria Ambiental, curs 2020-2021”, presidit per la Prof. Esther Real, 
directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i format pel Prof. 
Rafael Mujeriego i el Prof. Daniel Fernández, subdirector i cap d'estudis dels Graus de l'Àmbit de l'Enginyeria 
Civil. 

Reunit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, el dia 29 d’abril de 
2022, i un cop avaluats els expedients acadèmics dels estudiants de les titulacions del Grau d’Enginyeria Civil 
que s’imparteixen a l’Escola, i que estan admesos per a cursar el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports, en primera convocatòria (amb reserva de plaça). 

Acorda per unanimitat: 

1. Atorgar el premi al titulat del Grau en Enginyeria Civil: 

Pau Cardona Olives 

La dotació del premi és de  1.000 €, al qual s’aplicarà al dotació fiscal que correspongui. 

2. Atorgar el premi a la titulada del Grau en Enginyeria Civil: 

Judith Fernández Gran  
La dotació del premi és de  1.000 €, al qual s’aplicarà al dotació fiscal que correspongui. 

3. Fer pales el fet que per a la valoració, el jurat ha tingut en compte, amb un pes del 60%, l’expedient 
acadèmic complet i amb el 40% restant les qualificacions en les assignatures amb component 
ambiental. 

En el Grau d’Enginyeria Civil: 

Tecnologia Ambiental (Enginyeria Ambiental pels plans en extinció) 

Hidrologia Superficial i Subterrània 

 

El president aixeca la sessió i s’estén l’acta, amb el vist-i-plau dels membres del jurat: 

Barcelona, 29 d’abril de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Esther Real 

Directora de l’Escola de 
Camins 

Prof. Rafael Mujeriego 

Catedràtic d’Enginyeria Ambiental 
(jubilat) 

Professor Daniel Fernández 

Sotsdirector i cap d'estudis dels Graus 
de l'Àmbit de l'Enginyeria Civil 
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