
 

Premi al millor TFM en Benestar Planetari 

 

El Benestar Planetari s’entén com una extensió del concepte de Salut Planetària 
cap a una gamma més àmplia d’àrees relacionades amb el benestar, posant 
èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, 
les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. En aquest sentit, el 
benestar individual i social es converteix en un objectiu general de la societat, 
amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient 
i altres béns públics, com la salut i l’educació. 

La UPF promou una acció transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en el 
camp del Benestar Planetari (Planetary Wellbeing) i vol contribuir al 
coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, 
interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i del mateix 
planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades, 
innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes. 

UPF- Barcelona School of Management considera d’interès contribuir al 
coneixement i promoure la investigació per transformar l’entorn, la societat i el 
planeta, amb mirada crítica, científica i de compromís social. 

ESCI-UPF considera d’interès contribuir al coneixement i promoure la 
investigació i la difusió d’estudis, davant els desafiaments de la sostenibilitat, 
que transformin el món cap a una situació millor i puguin ser aplicables per 
mitigar el canvi climàtic, a través de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi 
Climàtic. 

El premi al millor Treball de fi de màster en Benestar Planetari està 
convocat conjuntament per la UPF,  la UPF-BSM i la càtedra UNESCO de Cicle 
de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF 
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  Termini per presentar les sol·licituds: 18 de juliol del 2022  

Tens dubtes? 

• Contacta amb nosaltres per correu-
e premis.benestarplanetari@upf.edu i indica al títol del missatge: 
"Premi TFM en Benestar Planetari". 
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