
 

 
 
Acord 82/2022 del Ple del Consell Social de 28 d’octubre de 2022, en relació amb la proposta del jurat dels Premis Consell Social 2022 en la 
categoria Millors treballs final de grau d’estudiants que continuen estudiant un màster a la UdL, reunit el 25 d’octubre de 2022, i en relació amb la 
proposta del jurat dels Premis Consell Social 2022 en la categoria d’Empresa al lideratge social, categoria Compromís empresarial amb la UdL i 
amb el desenvolupament del territori, i categoria a les Bones pràctiques de RSC, reunit el 28 d’octubre de 2022, pel qual s’aprova els guanyadors 
següents: 
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COMPROMÍS EMPRESARIAL AMB LA UdL I AMB EL DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

Categoria gran empresa 

Argal Alimentación, SA 

Categoria mitjana i petita empresa 

Industrial Leridana del Frío S.L. 

Reconeixement a la institució pel seu compromís amb la UdL 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

Reconeixement al lideratge social  

Fundació Privada Aspros 
 
 
 

BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida 
Festes de l’estudiantat: inclusives, participatives, sostenibles, segures i de 
proximitat! 
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MILLORS TREBALLS FINAL DE GRAU D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ESTUDIANT UN MÀSTER A LA UdL 

Centre Nom Treball Fi de Grau 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Agrària 

Marc Galofré Cases  Projecte d’una indústria elaboradora de margarina amb una producció de 200.000 kg 
anuals 

Facultat de Dret, Economia i 
Turisme 

Miquel Armand Mesegué 
Basallo  

Analysis of tourists' experiences in spanish Smart Tourism Destinations 

Escola Politècnica Superior 
Jesús  Monterrubio Marco  Viabilitat de l’aplicació del Radiative Cooling a Àfrica: mapeig de potencial i anàlisi de 

producció enfront demanda energètica 

Facultat d'Educació, Psicologia i 
Treball Social  

Judit Bañeres Jiménez  La influència dels esdeveniments vitals estressants en la salut mental dels 
adolescents: un estudi des de la perspectiva de gènere 

Facultat de Lletres 
Daniela Perez Sebastian  Proposta de marc teòric per a l’estudi de les idees de llibertat i predestinació 

medievals: una revisió bibliogràfica dins el marc del cristianisme (s. I-XVI) 

Facultat d'Infermeria i 
Fisioteràpia 

Maria Cendros Massioui  MonGluco, tu experto en diabetes a todas horas 

Facultat de Dret, Economia i 
Turisme   i 
Escola Politècnica Superior 

Josep Maria Salvia Hornos  OptiLog: A Python Framework for SAT-based applications 

    
 


