
 

RESOLUCIÓ BECA PARTICIPACIÓ PROJECTE EIX 
SARRIÀ ¾ Curs 2020-2021  

 
 

Denominació  
i descripció 

Beca de participació al projecte Eix Sarrià.  
 
El projecte EIX SARRIÀ forma part del programa “Dissenyem comerç”, impulsat 
per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de 
proximitat a través de la unió entre centres formatius de disseny i els eixos 
comercials de la ciutat. En aquest cas, la col·laboració s’estableix entre Eina, 
Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB) i l’Eix comercial del 
barri de Sarrià.  

Aquesta beca, doncs, ofereix la possibilitat de participació en el projecte que 
es desenvoluparà basant-se en la col·laboració Eina – Eix comercial de Sarrià. 
L’objectiu és el de dissenyar una proposta que respongui als requeriments 
inicials dels impulsors del programa, i que consisteixen bàsicament en (1) 
dinamitzar i potenciar el comerç de barri i (2) obrir la possibilitat a posteriors 
encàrrecs professionals en matèria de disseny.  

Nº d’ajuts 6 

Hores de 
dedicació 

Fins a un màxim de 120 hores  

Durada Del 06 d’abril al 09 de juliol de 2021 

Distribució horària A determinar, però de tardes i flexible en funció de les tasques. 

Ubicació i adreça EINA (Sarrià) 

Borsa d’ajut 300€/mes arribant a un total de 900€ (bruts). 

Responsables  Anna Majó i Anna Bach 

Destinataris Alumnat de 3r i 4t curs del Grau en Disseny; i amb possibilitat d’obrir-ho a 
alumnis graduats el curs 2019-2020. 

Mèrits a tenir  
en compte per la 
selecció 

- Saber utilitzar el disseny des d’una visió analítica i estratègica i de  la 
investigació (conceptualització). 

- Saber utilitzar el disseny des d’una visió aplicada (tècnica i processual) en 
qualsevol de les mencions que ofereix EINA (disseny gràfic, disseny 
d’espais, disseny de producte, creació visual i cultura del disseny) 



 

- Es valorarà l’ús del llenguatge no verbal (fotografia, dibuix, audio-visual, 
maquetació, etc.) 
 

Entrevista prèvia 
 

Les responsables es posaran en contacte amb els estudiants per concretar 
una entrevista en cas que sigui necessari. 

Competències a 
desenvolupar 

- Totes les que impliquen desenvolupar un projecte professional en disseny, 
similars a les que es desenvolupen a les assignatures de projectes. 

- Treball en equip interdisciplinari. 
- Treball amb agents externs. 

Activitat de 
col·laboració 

- Recopilar informació i dades sobre el context proposat des d’un punt de 
vista plural a partir de criteris físics, socials, econòmics i històrics.  

- Analitzar, donar sentit i extreure conclusions de la informació obtinguda.  
- Elaborar propostes de disseny en relació amb les conclusions sorgides a la 

fase anterior.  
- Produir el material necessari per a ser explicat (maquetes i/o prototips 

d’origen analògic o digital). 

Data d’inici de la 
convocatòria i 
procediment 

Data dinici de la convocatòria: 18 de març de 2021.  
Procediment: Els interessants han d’enviar un correu electrònic 
amajo@eina.cat amb un vídeo adjunt de 30 segons on exposin les seves 
capacitats i motivacions. La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 
26 de març 2021. La resolució es comunicarà i publicarà en un màxim de 14 
dies naturals de la data límit de presentació. 

Resolució La resolució la duran a terme les responsables del Projecte Eix Sarrià, segons 
la idoneïtat del seu perfil de dissenyador/a en relació als mèrits i les 
competències que demana la beca. També es contempla la possibilitat de 
consultar l’expedient del sol·licitant. 
 
La comissió avaluadora de la beca de participació al projecte Eix Sarrià, 
formada per Dolors Soriano, Anna Bach i Anna Majó, ha resolt, amb data 6 
d’Abril de 2021 i seguint els criteris indicats en la convocatòria, que del total de 
les 6 sol·licituds rebudes, les 6 beques disponibles han estat atorgades a: Martí 
Delclòs Miret, Eva Ramón Martinez, Noelia Candón Carrasco, Aura Olivan 
Gurt, Amir Rodergas Díaz i Mònica Ruiz Revuelta. 

 
* La realització del projecte queda subjecte a l’aprovació definitiva per part de l’equip responsable del 
programa ‘Dissenyem comerç’ de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta aprovació es contempla que 
succeirà durant les properes setmanes.  


