
dijous, 28 de juny de 2018

Elizabeth Alegre, titulada del grau en Arquitectura
Tècnica per l'EPS, finalista als Premis Catalunya
Construcció 2018

En la categoria de Millor TFG, pel seu Treball Final de Grau
“Anàlisi i comparativa del cicle de vida de diferents solucions
constructives”
Ahir al Paranimf de la Universitat de Barcelona La Nit de

la trobada anual dels aparelladors,la Construcció, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i de tots els
professionals del sector. Durant aquesta vetllada, es va
portar a terme el lliurament dels Premis Catalunya
C o n s t r u c c i ó  [  

, amb els quals elhttps://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/edicio-2018.aspx ]
Col·legi  vol reconèixer l’esforç delsd’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
professionals i empresaris del sector en la millora de la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació o la
seguretat.

En concret s’atorguen els premis a la Direcció de l’Execució de l’Obra,  Innovació en la Construcció, Direcció
Integrada de Projecte, Coordinació de Seguretat i Salut, Innovació en la Construcció, Intervenció en Edificació
Existent i Treball Final de Grau, a més del Premi Especial a la Trajectòria Professional. 

Com ja us varem informar, la nostra antiga alumna del grau en Arquitectura Tècnica, ,Elisabeth Alegre Cortasa
va ser escollida una de les tres finalistes d'aquets premis en la categoria de Millor TFG, pel seu Treball Final de
Grau “Anàlisi i comparativa del cicle de vida de diferents solucions constructives” [ 

, dirigit pel professorhttps://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/60254/ealegrec.pdf?sequence=1 ]  Albert
.Castell

Finalment el TFG guanyador va estar "Aspàrrena cap a un model sostenible: diagnosi" de Miren Etxebarria i
Guillermo Garcia de l'EPSEB-UPC
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Cal destacar que es el tercer cop que un TFG del Grau en Arquitectura Tècnica [ 
 de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat dehttp://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html ]

Lleida ha estat escollit com a finalista dels Premis Catalunya Construcció en la categoria al Millor TFG: l’any
2017 va estar escollit finalista el TFG d'en  i aRoger Martí [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0060.xml ]
l’any 2016 en de l’Eduard Zafra [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160602.xml ]

Una titulada de l'EPS, finalista als premis catalunya Construcció 2018 [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Una-titulada-de-lEPS-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2018/
] [Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL]
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