
 

 
 
INFORME D’AVALUACIÓ SGR 2009 – 2013  
 
Número d’expedient: 2009 SGR 178 
Nom del grup: COPOLIS. BENESTAR COMUNITAT I CONTROL SOCIAL 
Nom del/de la coordinador/a del grup:  ELISABET ALMEDA SAMARANCH 
Universitat o Institució de recerca: UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
El procés d’avaluació de la convocatòria de suport als grups de recerca de Catalunya 
2009 – 2013 s’ha realitzat d’acord als criteris i procediment que estableix la base 9 de 
la convocatòria1. Totes les sol·licituds han passat per les dues fases d’avaluació que 
previstes, portades a terme per persones expertes i externes al sistema científic i 
universitari de Catalunya.  
 
La comissió de selecció posterior ha treballat en base a les avaluacions externes i a 
les disponibilitats pressupostàries. 
 
Les notes de tall que s’han establert per al vostre àmbit i modalitat són: 
 
 Nota de tall per al reconeixement: 5,00 
 Nota de tall per al finançament:  6,00 
 
Els resultats de les avaluacions del vostre expedient són: 
 

Nota  mitjana 
avaluacions 

Revisió panell Nota final 

6,25 6,25 6,25 

 
 
Avaluacions: 
 
Grupo coherente consolidado en el ámbito socio-jurídico, con ambiciosos objetivos, 
algunos quizás excesivos, lo que no empaña la valoración buena del mismo. Debe 
valorarse como grupo bueno por su plural dimensión interdisciplinar e 
interuniversitario. 
 
Se entiende satisfactoria la producción científica hasta el momento, teniendo en 
cuenta que la consolidación del grupo está efectuándose desde hace solo pocos años. 
Bastante satisfactoria, siempre que se le encuadre en el ámbito de la sociología 
jurídica. 
No refleja esta transferencia de forma expansiva, aun cuando tímidamente puedan 
conectarse con actividades de difusión que entrarían a valorarse en este apartado. 
Es muy buena la capacidad de liderazgo que se muestra. 
Cumple totalmente los criterios señalados. 
Son muchas las actividades realizadas por el grupo y las que se pretenden realizar en 
los próximos años. 
 
 
 
 
                                                 
1 Podeu trobar una explicació detallada d’aquest procés a la pàgina web de l’AGAUR 
(www.gencat.cat/agaur). 



 

 
 
 
La proposta té una qualitat i coherència avalada per la trajectòria del propi grup, ben 
estructurada i definida. 
El nivell de producció científica del grup es considerable, i podria qualificar-se 
d’excel·lent, donat el fet de que mes de la meitat de les aportacions estan a l’àmbit 
internacional. 
La capacitat contrastada del grup en lo relatiu a formació es evident: tant el nombre de 
tesis llegides com en marxa revelen que aquest es un punt fort. 
La vocació de servei públic del grup queda evident a l’hora de considerar el impacte 
dels resultats obtinguts. 
Les accions de transferència de coneixement van en la mateixa direcció de compromís 
amb la difusió dels resultats de recerca. 
El grup sembla ser competitiu tant a nivell regional com nacional, i en menor mesura 
però també, internacional, en funció de la informació disponible. 
La composició i estructura del grup semblen solides i consolidades, amb un equilibri 
entre investigadors sèniors i juniors que garanteixen la potencialitat del grup. 
La divulgació de resultats sembla una prioritat del grup. 
 
 
Tiene los elementos personales, científicos, de proyección interna y externa y con una 
interesante perspectiva interdisciplinar que ofrecen los datos suficientes para evaluar 
positivamente la concesión de este proyecto. 
 
 
Encara i tot que els detalls relatius als aspectes concrets de l’avaluació estan descrits 
a cadascú dels apartats, en resum, voldria destacar el fet de que ens trobem davant 
d’un grup competitiu a nivell nacional, amb una clara vocació i potencialitat 
internacional fonamentada en una trajectòria consistent i coherent. 
Per tant, caldria donar suport, per tal de garantir el correcte desenvolupament del seu 
potencial. 
 
 
 


