ACTA DE RESOLUCIÓ DEL JURAT DEL XXIV PREMI 2020
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 febrer de 2020, la Comissió Delegada del Claustre de Doctors va
convocar la 24 a 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
2018 a la Universitat de Barcelona. S’hi van presentar 178 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 Elias i Garcia, 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. Joan Guàrdia
Olmos i la Dra. Marta Giralt Oms, que actua com a secretària, es va constituir el 7
d’octubre de 2020. Després de diverses sessions de deliberació, el 18 de
desembre de 2020, a les 12’00 h. acorda el següent:
1. Adjudicar el XXIV Premi 2020 del Claustre de Doctors de la Universitat de
Barcelona al Dr. Roger Oria Fernández per la tesi Cell sensing of the extracellular
environment: Roles of matrix rigidity, ligand density, and ligand distribution, dirigida pel
Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere del departament de Biomedicina de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut.
2. Adjudicar el 1r accèssit del XXIV Premi 2020 al Dr. Roger Aluja Pérez, per la tesi
Comentari referencial a Odissea 11. Un estudi sobre l’estètica de la poesia oral a partir
de la repetició i variació dels elements tradicionals, dirigida pel Dr. Jaume Pòrtulas
Ambrós de la Facultat de Filologia.

3. Adjudicar el 2n accèssit del XXIV Premi 2020 a la Dra. Míriam Potrony Mateu per
la tesi Characterization of genetic factors associated with melanoma susceptibility and
prognosis, dirigida per la Dra. Susana Puig del departament de Medicina de 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. Ricard Alert Zenon, per la tesi Forces and flows in cells and tissues. Blebs,active
gels, and collective cell migration, dirigida pel Dr. Jaume Casademunt del departament
de Física de la Matèria Condensada de la Facultat de Física

A la Dra. Miren Taberna Sanz per la tesi Aetiological role and prognostic value of
Human papillomavirus in oropharyngeal cancer patients, codirigida pel Dr. Ricard Mesía
Nin i la Dra. Ma. Eulàlia Alemany Vilches de l’Idibell- Institut Català d’Oncologia i
presentada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

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, 18 de desembre de 2020

