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La Universitat de Barcelona considera els programes de doctorat com un dels seus actius més importants. La formació 
que s’assoleix en els programes esmentats ha de servir per millorar el coneixement sobre la realitat que ens envolta, 
però també per iniciar i potenciar una recerca d’elevada qualitat i per retornar a la societat uns coneixements adquirits.

Un element clau per valorar la qualitat dels programes de doctorat esmentats són les publicacions (i en concret, els 
articles) derivades de les tesis doctorals associades a cada programa.

PREMI JOSÉ MANUEL BLECUA 
al millor article publicat en una revista reconeguda, en l’àmbit d’Humanitats i Ciències Socials.

PREMI RAMON MARGALEF 
al millor article publicat en una revista reconeguda, en l’àmbit de Ciències Experimentals i de la Salut.

Consell Social de la Universitat de Barcelona

Objectius

Els objectius dels premis són:
•		Impulsar	la	imatge	dels	estudis	de	doctorat	de	la	Universitat	

de Barcelona.
•		Destacar	el	doble	vessant	de	Rercerca	 i	Desenvolupament	

de qualitat originada a partir dels programes de doctorat de 
la Universitat de Barcelona.

•	Donar	a	conèixer	aquesta	R+D	de	qualitat	generada. 
•		Mantenir	un	contacte	més	fluid	amb	els	doctors	de	la	Uni-

versitat de Barcelona, que permeti estrènyer les relacions de 
recerca i de transferència de coneixements en benefici mutu.

Requisits dels candidats

S’hi poden presentar tots els doctors que compleixin els re-
quisits següents:
•	Haver	llegit	i	defensat	públicament	la	tesi	doctoral	a	la	Uni-
versitat	de	Barcelona	durant	els	últims	cinc	anys,	des	de	l’1	
de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2014.

•	Haver	publicat	un	article	en	una	revista	científica	reconegu-
da, derivat de la tesi doctoral. 

•	Haver	fet	constar,	en	l’article,	la	filiació	a	la	Universitat	de	
Barcelona.

En el cas d’articles signats per més d’un autor, ha de quedar 
clara l’aportació qualificada del candidat.

Sol·licituds

Cada	 sol·licitant	pot	presentar	un	únic	 article	o	 treball	 a	 la	
convocatòria, i s’hi poden tornar a presentar articles que en 
edicions anteriors no hagin estat premiats. Els detalls de les 
bases i els impresos de sol·licitud es poden consultar i descar-
regar des de l’adreça següent: www.ub.edu/cs/premis

Caldrà presentar la documentació següent:
•	El full d’inscripció (es pot descarregar des de l’adreça web).
•	Còpia de l’article o del treball.
•	Breu	currículum	de	l’aspirant.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de 
maig de 2015.

www.ub.edu/cs/premis



Dotació

El Premi està dotat amb 5.000 euros, en cadascuna de les 
dues modalitats. A criteri del jurat, es podrà atorgar un accès-
sit amb una dotació de 2.000 euros per a cada un dels premis. 
Aquests imports estan subjectes a la normativa fiscal vigent. 

La periodicitat del Premi és anual.

Composició del jurat

El jurat encarregat d’atorgar els premis és copresidit pel rec-
tor i pel president del Consell Social de la Universitat de Bar-
celona, i és constituït per professors de la Universitat de 
Barcelona i membres del Consell Social. Es podran establir 
jurats diferents d’acord amb les modalitats del Premi.

Resolució del jurat 

El jurat decidirà els guanyadors dels premis a finals de l’any 
2015, i la resolució que s’emeti serà inapel·lable.

El	lliurament	de	premis	tindrà	lloc	en	un	acte	públic,	del	qual	
s’informarà amb antelació suficient. 

Guanyadors de les darreres edicions

2014

Premi José Manuel Blecua
Dra. Marta Vila Rigat
Article: «Plagiarism Meets Paraphrasing: Insights for the Next 
Generation in Automatic Plagiarism Detection», publicat a la revista 
Computational Linguistics

Accèssit Premi José Manuel Blecua
Dr. Gonçalo Santos
Article: «Numbers and Everything», publicat a la revista Philosophia 
Mathematica

Premi Ramon Margalef
Dr. Xavier Serra Picamal
Article «Mechanical waves during tissue expansion», publicat a la 
revista Nature Physics

Accèssit Premi Ramon Margalef
Dr. Ricardo Pérez de la Fuente
Article:	«Early	evolution	and	ecology	of	camouflage	in	insects»,	
publicat a la revista Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA

2013

Premi José Manuel Blecua 
Dr. Antoni Cunillera Llorente
Article: «Time course and functional neuroanatomy of speech segmen-
tation in adults», publicat a la revista NeuroImage

Premi Ramon Margalef
Dra. Mar Creixell Turon
Article «EGFR-Targeted magnetic nanoparticle heaters kill cancer 
cells without a perceptible temperature rise», publicat a la revista 
ACS Nano

2012

Premi José Manuel Blecua 
Dra. Conxita Boncompte Coll
Article:	«Iconografía	picassiana	entre	1905	y	1907.	Influencia	de	la	pin-
tura pompeyana», publicat a la revista Goya

Premi Ramon Margalef 
Dr. John J. Aponte Varón
Article: «Efficacy and safety of intermittent preventive treatment 
with sulfadoxine-pyrimethamine for malaria in African infants: 
a pooled analysis of six randomised, placebo-controlled trials», 
publicat  a la revista Lancet

2011

Premi José Manuel Blecua 
Dra. Marta Recasens Potau
Article: «Identity, non-identity, and near-identity: Addressing the com-
plexity of coreference», publicat a la revista Lingua

Premi Ramon Margalef 
Dr. Jorge Echeverría López
Article:«Dihydrogen contacts in alkanes are subtle but not faint», pu-
blicat a la revista Nature Chemistry

Accèssit Premi Ramon Margalef 
Dra. Gemma Navarro Brugal
Article: «Detection of heteromerization of more than two proteins by 
sequential BRET-FRET», publicat a la revista Nature Methods


