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Acta de la sessió celebrada el 20 d’abril de 2016 pel jurat de selecció del premi al disseny del Cartell Oficial 
de la VIII Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica 
de València. 
 
ASSISTENTS: 
 

Rosa Puchadas Pla 
Vicerectora de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport de la UPV 
 

María de los Llanos Gómez Torres 
Tècnica del Centre e Cooperació al Desenvolupament de la UPV 
 

Álvaro Fernández-Baldor Martínez 
Tècnic del Centre de e Cooperació al Desenvolupament de la UPV 
 

José María de Luelmo Jareño 
Professor de la Facultat de Belles Arts de la UPV 
 
EXCUSA ASSISTÈNCIA: 
 

Amparo Berenguer Wieden 
Professora de la Facultat de Belles Arts de la UPV 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
• Constitució del jurat de selecció 
• Estudi de les sol·licituds rebudes i proposta de resolució de la convocatòria 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 
A València, a les 13.30 hores del dia 20 d’abril de 2016, complertes les circumstàncies de la convocatòria i 
presents els membres del jurat, aquest resta constituït per a l’estudi de les propostes rebudes per a 
l’adjudicació del premi per import brut de 200 € al millor disseny objecte d’aquesta convocatòria i dos 
accèssits.   
 
A aquest efecte es revisa, per cada membre del jurat, cadascun dels projectes rebuts tenint en compte els 
criteris de selecció indicats a la convocatòria, a la qual s’han presentat un total de 13 cartells. 
 
Vists tots els cartells, el jurat, per unanimitat, atorga el premi al disseny realitzat per María Sánchez Ferrer, 
amb NIF 22.598.063 B, pel cartell titulat “Una trobada per connectar i compartir”; un primer accèssit a 
Andrea Gargallo Manota, amb NIF 20900248X, i un segon a Isabel Gascón Artal, amb NIF 44533451T. 
 
Sense més afers a tractar, d’alça la sessió al lloc i data a dalt indicats. 
 
 
Rosa Puchades Pla                                                                       María de los Llanos Gómez Torres      
 
 
 
Álvaro Fernández-Baldor Martínez     José María de Luelmo Jareño 


