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XXIII Premi 2019 (doctorats 2017)

¶ Guanyadora
Dra. Marta Piñol Lloret, pel seu treball Cine y 
mo-vimientos migratorios: la representación del exilio 
y la emigración económica española hacia 
Europa (1939-2016), dirigit pel Dr. José Enrique 
Monterde Lozoya del Departament d’Història de 
l’Art de la Facultat de Geografia i Història.

¶ Accèssits
Dr. Francesc Xavier Grau Bové, pel seu treball L’ori-
gen de la multicel·lularitat en animals: una aproxima-
ció genòmica, dirigit pel Dr. Iñaki Ruiz-Trillo del De-
partament de Genètica, Microbiologia i 
Estadística de la Facultat de Biologia.

Dr. Albert Cortijos Aragonès, pel seu treball Field-
effects on  single molecular circuitry, codirigit pel 
Dr. Fausto Sanz Carrasco i pel Dr. Ismael Díez-Pérez 
del Departament de Ciència de Materials i Química 
Física de la Facultat de Química.

¶ Diplomes de reconeixement

Dra. Begoña Cánovas Bilbao, per la tesi Role of p38 
MAPK in breast cancer, dirigida pel Dr. Ángel Ro-
dríguez Nebreda del Departament de Bioquímica i 
Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació.

Dra. Alba Anadon Rosell, per la tesi Subarbusts d’alta 
muntanya davant el canvi climàtic. Efectes de l’escalfa-
ment, l’enriquiment de CO2 i la sequera experimentals 
in situ en el seu creixement i funcionament, dirigida 
per la Dra. Sara Palacio Blasco i pel Dr. Salvador No-
gués Mestres del Departament de Biologia Evoluti-
va, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de 
Biologia.

Es poden consultar les tesis doctorals premiades 
en edicions anteriors (1997-2018) a: 
www.ub.edu/cdub/premi-tesis-doctorals

http://www.ub.edu/cdub/premi-tesis-doctorals


¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelo-
na convoca el XXIV Premi Claustre de Doctors de 
la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals pre-
sentades en aquesta Universitat durant l’any 2018. 
El Premi pretén distingir una tesi doctoral que re-
presenti una aportació rellevant en el camp del co-
neixement humà i per al progrés de la ciència.

Bases

¶ Requisits dels candidats
Podran ser candidats a aquest Premi els autors de 
tesis doctorals llegides i defensades públicament 
des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 
2018 a la Universitat de Barcelona i que hagin ob - 
tingut la màxima quali�cació del tribunal (excel-
lent cum laude).

¶ Sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar, personalment 
o per correu, a les diverses seus del Registre Gene-
ral de la Universitat de Barcelona, abans de les 13 h 
del divendres 10 de juliol de 2020. Els 
candidats hauran de presentar la documentació 
següent: 
a) Formulari d’inscripció al XXIV Premi Claustre

de Doctors. En el cas que que la tesi no estigui
disponible a www.tdx.cat caldrà adjuntar l’arxiu
en format pdf.

b)  Breu currículum de l’aspirant, on es remarquin
les publicacions derivades de la tesi.

c)  Resum del treball en català, castellà i anglès  amb 
finalitats divulgatives (màxim 300 paraules).

El fet de sol·licitar la participació en aquest Premi 
implica l’acceptació de les bases d’aquesta convo-
catòria. Els guanyadors autoritzen a fer públiques 
les seves dades personals, els noms i cognoms dels 
directors de tesi i els títols dels treballs.

¶ Resolució del Jurat
La resolució del jurat es farà pública abans del 18 
de desembre de 2020 i es comunicarà per escrit al 
guanyador i a tots els aspirants que hagin participat 
en aquesta convocatòria.
Els exemplars de les tesis s’hauran de recollir a l’o�-
cina del Claustre de Doctors abans del 31 de gener  
de 2021, a excepció de les cinc tesis �nalistes, que 
quedaran depositades als fons documental del 
Claustre de Doctors.

¶ Dotació
El premi té una dotació de 4.000 euros.
El jurat podrà proposar l’atorgament de dos accèssits 
a les tesis �nalistes, �ns la quantitat de 1.500 euros.
L’import del Premi esta subjecte a la normativa �scal 
vigent.
La Universitat de Barcelona tindrà prioritat, si ho 
estima oportú, a l’hora de publicar totalment o par-
cialment la tesi doctoral premiada, com també tin-
drà la facultat de proposar a l’autor la manera idònia 
de materialitzar-ne la publicació.
La reserva d’aquests drets no comportarà noves con-
traprestacions econòmiques per part de la Univer-
sitat.

Barcelona, 25 febrer de 2020

¶ Composició del jurat
El jurat encarregat d’atorgar el Premi estarà format 
pels membres següents:

–  El rector de la Universitat de Barcelona, que ac-
tuarà com a president.

–  El vicepresident del Claustre de Doctors de la
Universitat de Barcelona.

–  La secretària del Claustre de Doctors de la Uni-
versitat de Barcelona, que actuarà com a secretà-
ria del jurat.

–  Quatre socis del Claustre de Doctors, ampliable
�ns a vuit per acord de la Comissió Delegada,
atenent al nombre de candidats que es presentin.

Atès el nombre de candidats presentats, el jurat po-
drà establir, en una sessió prèvia, una selecció pre-
liminar de candidats.

¶ Sistema de votació
Les deliberacions del jurat seran secretes.
El Jurat farà una selecció prèvia de les tesis que 
competiran en la fase �nal mitjançant el sistema de 
votacions successives. 
En cadascuna de les votacions, cada membre del 
jurat votarà un candidat menys dels que encara res-
tin, i el menys votat a cada ronda quedarà exclòs, 
�ns a arribar al guanyador. Els possibles empats en-
tre candidats menys votats es decidiran pel mateix 
procediment de votació o votacions successives.
El jurat tindrà en compte que el text respecti la 
normativa de la llengua de redacció. El jurat podrà 
valorar especialment els treballs interdisciplinaris, 
que relacionin diferents camps de les ciències i de 
les humanitats. 
Els membres del jurat podran efectuar les consultes 
que considerin oportunes.

http://www.ub.edu/cdub/formularis/premi-claustre-doctors-tesis-doctorals
https://www.tdx.cat/



