ACTA DE RESOLUCIÓ DEL JURAT DEL XXV PREMI 2021
CLAUSTRE DE DOCTORS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El mes de gener de 1997, la Comissió Gestora del Claustre de Doctors de la
Universitat va acordar crear el Premi Claustre de Doctors de la Universitat de
Barcelona per distingir les tesis doctorals llegides i defensades en aquesta
institució, que representessin les aportacions més rellevants en el camp del
coneixement humà i del progrés de la ciència.
Dins del marc de les activitats del Claustre de Doctors, aquest premi, establert
amb caràcter anual, vol donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctors
de la Universitat de Barcelona i col·laborar així en la difusió del prestigi acadèmic
i social del títol de doctor, màxim grau acadèmic que poden assolir els estudiants
dins la institució universitària.
El mes de gener de 2021, la comissió delegada del Claustre de Doctors va convocar
la 25a edició del Premi, en la qual podien participar els autors de tesis doctorals
defensades públicament des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019 a la
Universitat de Barcelona. S’hi van presentar 253 candidatures, i els àmbits i les
especialitats dels treballs abraçaven pràcticament tots els camps de les ciències i
les humanitats que s’estudien en aquesta universitat.
El jurat, presidit pel Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona,
i format pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, el Dr. Jordi Vila
Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar
Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José
Enrique Gargallo Gil, la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, el Dr. Jordi Alberch Vie
i la Dra. Marta Giralt Oms, que actua com a secretària, es va constituir el 13 de
juliol de 2021. Després de diverses sessions de deliberació, el 16 de desembre de
2021, a les 16’00 h. acorda el següent:
1. Adjudicar el XXV Premi 2021 del Claustre de Doctors de la Universitat de
Barcelona a la Dra. Carmen Uribe Codesal per la tesi Cortical atrophy patterns
associated with cognitive impairment in Parkinson’s disease, dirigida per la Dra. Carme
Junqué Plaja i la Dra. Bàrbara Segura Fàbregas, del departament de Medicina de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

2. Adjudicar el 1r accèssit del XXV Premi 2021 al Dr. José Luis Bernal Mera, per la
tesi Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark Matter, dirigida per la Dra. Licia Verde
de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Facultat de Física.

3. Adjudicar el 2n accèssit del XXV Premi 2021 al Dr. Antonio Federico Martínez
Monseny per la tesi Caracterización de pacientes con PMM2-CDG: espectro fenotípico
y correlación molecular, dirigida per la Dra. Mercedes Serrano Gimaré de l’Institut de
Recerca de l’Hospital de Sant Joan de Déu (IRSJD), i presentada a la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut.

Així mateix, el jurat acorda atorgar dos diplomes de reconeixement als candidats de
les tesis que han quedat finalistes en el procés de deliberació:
•

Al Dr. Nelson Henrique da Silva Ferreira, per la tesi The silent voice of the past

and abstract thought based on the agricultural landscape: a dialogic reading of
Sumerian and Latin literature, codirigida pel Dr. Francisco de São José de Oliveirar de
la Universidade de Coimbra i la Dra. Adelina Millet Albà, del departament de Filologia
Clàssica, Romànica i Semítica de la Facultat de Filologia i Comunicació.
•

A la Dra. Marion Salzer per la tesi Hallmarks of dermal fibroblast aging, dirigida
pel Dr. Salvador Aznar-Benitah, de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), i presentada
a la Facultat de Biologia.

D’altra banda, el jurat afegeix les consideracions següents:
En primer lloc, vol deixar constància de la qualitat i la rellevància de les tesis presentades,
moltes de les quals ja han estat reconegudes pels diferents tribunals de les facultats
respectives amb l’atorgament del Premi Extraordinari de Doctorat.
En segon lloc, vol fer constar que ha considerat totes les tesis presentades i que n’ha
valorat fonamentalment el criteri científic, així com la seva especial significació i
projecció, però que, més enllà del seu valor científic intrínsec i de la seva possible
repercussió social, també ha tingut especialment en compte el valor interdisciplinari dels
treballs, així com els reconeixements nacionals o internacionals dels quals han estat
objecte.
En tercer lloc, vol fer constar que l’alt nivell científic i la projecció social de les tesis ha
obligat a un debat acurat per poder arribar a la decisió final, atesa l’alta qualificació
atribuïda als treballs finalistes.
Finalment, valora molt positivament la notable resposta i participació dels joves doctors
de la Universitat de Barcelona en aquesta edició, fet que reforça i consolida la continuïtat
del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 16 de desembre de 2021

