ACTA DE RESOLUCIÓ DEL JURAT DEL XXI PREMI 2017 CLAUSTRE DE DOCTORS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA A TESIS DOCTORALS (2015)

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, pretén
donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctors per la Universitat de Barcelona i col·laborar així
en la difusió del prestigi acadèmic i social del títol del doctor, màxim grau acadèmic que poden assolir els
estudiants dins la institució universitària.
El mes de març de 2017, El Consell del Claustre de Doctors va convocar la vintiuena edició del Premi, en
la qual podien participar els autors de tesis doctorals defensades públicament des de l’1 de gener al 31
de desembre de 2015 a la Universitat de Barcelona, s’hi van presentar 195 candidats i els àmbits i
especialitats dels treballs abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que
s’imparteixen en aquesta Universitat.
El jurat, presidit pel Dr. Joan Elias García, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, i format pel Dr.
Joan Bosch Cartes, la Dra. Neus Agell Jané, la Dra. Marta Giralt Oms, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra.
Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. Maria Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. José Manuel
Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil i el Dr. Xavier M. Triadó Ivern,
que actua com a secretari, es va constituir el dia 6 de juliol de 2017. Els membres del jurat amb conflicte
d’interès no varen participar en les votacions corresponents. Després de diverses sessions de deliberació,
finalment, avui 15 de desembre de 2017, a les 15’15 hores, ha acordat el següent:

1. Adjudicar el XXI Premi 2017 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a la Dra. Thais
Armangue Salvador, pel seu treball Autoimmunitat sinàptica com a causa d’encefalitis
associada a teratoma, epilepsia i recidives post-encefalitis herpética a la infancia dirigida pel Dr.
Josep Dalmau del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina.
2. Adjudicar el 1r accèssit del XXI Premi 2017 al Dr. Joan Camuñas Soler, pel seu treball, Forcespectroscopy of small ligands binding to nucleic acids dirigit pel Dr. Fèlix Ritort i Farran del
Departament de Físca Fonamental de la Facultat de Física
3. Adjudicar el 2n accèssit del XXI Premi 2017 al Dr. Dr. Juan José García-Granero Fos, pel seu
treball From gathering to farming in semi-arid northern Gujarat (India): a multy-proxy approach
coodirigit pel Dr. Marco Madella, la Dra. Carla Lancelotti i el Dr. Josep Ma. Gurt Esparraguera del
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història

4. El jurat acorda atorgar un diploma de reconeixement als treballs que han quedat finalistes en el
procés de deliberació i són els següents:
Dr. Sebastià Riutort Isern, per la tesi Reapropiación popular de la energía en los albores de una
transición incierta. Una contribución a partir del análisis de caso de Som Energia, coodirigida per
la Dra. Teresa Montagut Antolí i el Dr. Joaquim Sempere Carreras del Departament de Teoria
Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Facultat d’Economia i
Empresa
Dr. Gerard Rosich, per la tesi Autonomy in and between polities: A political philosphy of
modernity coodirigida pel Dr. Peter Wagner i la Dra. Fina Birulés, del Departament de Filosofia de
la Facultat de Filosofia
5. Deixar constància en aquesta acta de la qualitat i rellevància de les tesis presentades en aquesta
vintiuena edició del Premi, moltes de les quals ja han estat reconegudes pels diferents tribunals
de les facultats amb l’atorgament de la menció de Premi Extraordinari de Doctorat.
6. Fer constar que el Jurat ha considerat la totalitat de les tesis presentades i que ha valorat
fonamentalment el criteri científic dels treballs, així com la seva especial significació i projecció.
Més enllà, però, del seu valor científic intrínsec i de la seva possible repercussió social, el Jurat
també ha tingut en compte, especialment, els valors interdisciplinaris dels treballs, així com els
reconeixements nacionals o internacionals dels quals han estat objectes els mateixos.
7. Fer constar, igualment, que l’alt nivell científic i la projecció social dels treballs ha obligat a un
debat acurat del Jurat per poder arribar a la decisió final, atesa l’alta qualificació atribuïda als
treballs finalistes.
8. Valorar molt positivament la notable resposta i participació dels joves doctors de la Universitat de
Barcelona a aquesta vintena edició, fet que reforça i consolida la continuïtat del Premi Claustre de
Doctors de la Universitat de Barcelona.

Barcelona, 15 de desembre de 2017

