
 
 
 
 
 
 

La Fundació Miquel Llabrés Feliu subvenciona sis alumnes 

 per realitzar el Projecte de Fi de Carrera  

d'Arquitectura Tècnica a la UIB 
 
Sis alumnes d'Arquitectura Tècnica rebran aquest any una subvenció de la Càtedra 
Fundació Miquel Llabrés Feliu per realitzar els seus projectes de fi de carrera (PFC). La 
resolució de la III Convocatòria Anual d'Ajuts de la Càtedra ha premiat quatre propostes 
de PFC -dues seran realitzades per dos alumnes- d'enfocaments molt diferents però 
relacionades amb els objectius de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu. 
 
Dos dels PFC seleccionats tenen un marcat caràcter funcional, ja que pretenen, d'una 
banda, crear un manual de bona pràctica d'ofici de picapedrer adaptat a les exigències 
que marca el Codi Tècnic d'Edificació; i d’una altra, realitzar una caracterització dels 
marbres i granits més utilitzats a Mallorca. Les altres dues propostes tenen un caràcter 
experimental, ja que proposen un estudi comparatiu entre trencaments de testimonis de 
formigó i assajos no destructius; així com l'anàlisi de la influència del tipus de ciment en 
formigons de reble elaborats amb àrids reciclats procedents dels residus de construcció i 
demolició tractats a l’illa de Mallorca.  
 
Els alumnes becats són: Úrsula Triay Riudavets i Maria Alemany Bosch (presenten 
projecte conjunt); Rubén Ocete Expósito; David Prieto; Jeroni Bestard Crespí i Denis 
Muntaner Pilke (proposta conjunta). Quatre professors d'Arquitectura Tècnica 
s'involucraran en la direcció d'aquests quatre PFC.  
 
L’import global de les ajudes és de 5.700 euros, repartits en beques que oscil·len entre 
els 1.000 i els 1.900 euros, depenent del pressupost presentat per cadascun dels 
sol·licitants i de la resolució del jurat. 
 
Dimecres, 16 de desembre de 2009, la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu ha 
organitzat un acte de lliurament de les ajudes als alumnes, que ha comptat amb 
l'assistència del president de la Fundació Miquel Llabrés Feliu, Miquel Llabrés, el 
director de l'Escola Politècnica Superior de la UIB, Gabriel Oliver, i la Rectora, doctora 
Montserrat Casas. 


