Bases de la convocatòria dels Premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi
escrita en català
La Universitat de Barcelona convoca la primera edició dels premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi
escrita en català, en homenatge i record de qui va ser rector de la nostra Universitat i, sobretot, un destacat
lingüista. En un món globalitzat com el nostre, l’àmbit de la recerca escrita en llengua catalana necessita
un impuls, al qual volem contribuir amb la convocatòria d’aquests premis. La voluntat de fer el català més
present en la recerca entronca amb l’objectiu d’impulsar la redacció de tesis doctorals en aquesta llengua
que tinguin presents la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i la divulgació de coneixements.

Per l’anterior,

RESOLC:
Únic. Convocar els Premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita en català de la Universitat de
Barcelona, amb una dotació econòmica total de 8.000 € corresponents a cinc premis per import de 1.600 €
cadascun, a càrrec de la partida pressupostària del capítol de polítiques del Vicerectorat de Doctorat i
Personal Investigador en Formació, i publicar a la seu electrònica de la UB la present convocatòria segons
les bases següents:

BASES GENERALS

Objecte i premis
Aquests premis tenen cinc modalitats :
 Millor tesi en català de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials
 Millor tesi en català de l’àmbit de les ciències experimentals i ciències de la salut
 Millor tesi en català amb perspectiva de gènere
 Millor tesi o acció en català sobre objectius de desenvolupament sostenible
 Millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral
Cada premi consisteix en 1.600 € per a l’autor o autora de la tesi doctoral.

Requisits generals dels premis a la millor tesi escrita en català
1. Poden optar-hi les persones inscrites el curs acadèmic 2020-2021 en un programa de doctorat de la
Universitat de Barcelona que hagin dipositat i defensat la tesi doctoral durant el referit curs acadèmic
(entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 de juliol de 2021), i que ja hagi estat introduïda al Dipòsit Digital
de la UB.
2. Pel que fa al Premi a la millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral, l’acció o activitat ha
d’haver tingut lloc durant el curs 2020-2021, però la tesi es pot haver dipositat i defensat entre l’1 de
setembre de 2018 i el 31 de juliol de 2021.
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3. S’hi poden presentar tesis doctorals en els formats següents:
a) Tesi escrita íntegrament en català, amb menció internacional o sense.
b) Tesi com a compendi d’articles (que poden estar escrits en altres llengües) en la qual, com a mínim,
les seccions Introducció, Objectius, Discussió i Conclusions estiguin escrites en català.
4. En tots els casos es valorarà la claredat expositiva, l’estructura del text i la correcció gramatical, el
llenguatge inclusiu i no sexista, així com l’interès de la recerca, la creativitat i l’originalitat. És
recomanable tenir presents els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris, elaborats en
el marc de la Xarxa Vives d’Universitats (consultable a www.ub.edu/cub/us-no-sexista).
5. La resolució del premi correspon al Vicerectorat de Doctorat i Personal Investigador en Formació, per
delegació del rector de la Universitat de Barcelona.

Presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes (s’obrirà el 4 d’octubre i es tancarà el 4 de novembre
de 2021), i la resolució es publicarà abans del 3 de desembre.
Les sol·licituds per optar als Premis s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta a
l’annex 1 i s’han de presentar via instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, que
es pot consultar al web https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html. La documentació addicional que s'hi
adjunti, que ha d'incloure la tesi doctoral que es proposa per als Premis, ha de ser en PDF, amb un màxim
de 10 Mb.
Les tesis presentades poden optar a una única modalitat dels Premis.

Jurat
El jurat avaluarà cada sol·licitud, a fi de seleccionar el millor treball en català per a cada una de les
modalitats. També seleccionarà dos finalistes, que rebran una menció honorífica. Si algun membre del jurat
ha estat director o tutor d’una de les tesis presentades, no participarà en la votació de la modalitat en què
s’hagi presentat. La deliberació serà secreta i la resolució final serà inapel·lable.
El jurat estarà compost i presidit pel delegat en Política Lingüística i Publicacions, per la delegada per a la
direcció de la Unitat d’Igualtat i per la delegada per a la Divulgació Científica; cadascun dels presidents
escollirà una comissió de tres membres per valorar els candidats als premis a la Millor tesi en català de
l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, i a la Millor tesi en català de les ciències experimentals i
ciències de la salut; a la Millor tesi en català amb perspectiva de gènere, i a la Millor tesi o acció en català
sobre objectius de desenvolupament sostenible; i Millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral,
respectivament. La composició de les tres comissions es farà pública durant el mes d’octubre i, com tots
els actes i resolucions relacionats amb aquesta convocatòria, es publicarà a la seu electrònica de la UB;
aquesta publicació serà vàlida a efecte del còmput dels terminis i publicitat, i, addicionalment, se’n farà
difusió al web de l’Escola de Doctorat. La concessió dels premis també es comunicarà per escrit als
guanyadors.

Difusió
La Universitat de Barcelona farà difusió pública de la tesi o activitat premiada pels canals que consideri més
adients. Igualment, pot fer difusió dels treballs que siguin finalistes. A aquests efectes, la presentació de la
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sol·licitud per optar als premis comporta l’autorització i la cessió dels drets de propietat intel·lectual
necessaris per a aquesta publicació i la corresponent responsabilitat de l’autor o autora, que garanteix que
la referida publicació no vulnera cap dret de tercers i disposa de totes les llicències necessàries.

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu
electrònic secretaria.general@ub.edu.
La finalitat del tractament és la gestió dels premis i accions que se’ns derivin.
La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, en base a allò establert per la
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual
van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
La destinatària de les dades és la mateixa Universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. Les dades
de les persones beneficiàries i dels qui obtinguin menció honorífica es publicaran en els llocs web i en els
canals de difusió indicats a les bases. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació
legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la
limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu
postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic
(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us
identifiqui.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu comunicar-ho al delegat de
Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o
per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació i,
en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut
d’aquesta base.
Qualsevol incompliment, total o parcial, o falta d’observança rigorosa del que estableixen aquestes bases,
independentment de la fase en què es produeixi, dona lloc a l’exclusió automàtica del treball i de la persona
candidata.

Bases específiques del premi a la millor tesi en català amb perspectiva de gènere
Aquest premi té com a objectiu fomentar la integració de la perspectiva de gènere en la recerca i la docència
i donar visibilitat a la recerca que es fa sobre aquest àmbit a la Universitat de Barcelona.
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1. Cal que la tesi doctoral versi sobre una temàtica de gènere o que inclogui la perspectiva de gènere. Es
tindran en compte les possibilitats següents:
a) Aproximació a la realitat des d’una perspectiva crítica que tingui en compte la diferència sexual i de
gènere i les seves interseccionalitats.
b) Estudi sobre els efectes de la desigualtat de gènere en la producció i difusió del coneixement.
c) Aplicació de la perspectiva de gènere en la planificació, el disseny, el desenvolupament i l’elaboració
de la tesi doctoral.
d) Recerca bàsica en teories i metodologies pròpies de les teories feministes i els estudis de gènere.
e) Aplicació de fonaments teòrics i metodològics amb perspectiva de gènere a una recerca sobre
problemàtiques socials.
2. Cal que utilitzi un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric; és a dir, que no resulti discriminatori,
ofensiu o excloent, i que eviti el biaix de sexe i gènere.

Bases específiques del premi a la millor tesi o acció en català sobre objectius de
desenvolupament sostenible
Aquest premi té com a objectiu reconèixer la recerca realitzada en el marc d’una tesi doctoral sobre
sostenibilitat a la Universitat de Barcelona, com també la seva contribució a la implementació dels objectius
de desenvolupament sostenible (a partir d’ara, ODS), com a mostra de la responsabilitat social de la
Universitat i el seu compromís amb l’Agenda 2030.
1. Poden optar-hi les tesis doctorals i/o les activitats que en derivin sobre ODS, excepte ODS 5, sobre
igualtat de gènere, perquè ja hi ha una modalitat dels Premis específicament dedicada a aquest ODS.
2. Les activitats derivades de la tesi poden haver-se dut a terme durant el desenvolupament de la mateixa
tesi doctoral (abans de la seva defensa) o bé un cop presentada. En aquest últim cas, l’acció s’ha d’haver
desenvolupat durant el curs 2020-2021.
3. Les activitats i accions derivades de la tesi poden versar sobre un o diversos ODS.
4. Es consideraran especialment aquelles accions que comportin l’aplicabilitat dels ODS en la societat o
que n’analitzin l’impacte.

Bases específiques del premi a la millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral
Aquest premi té com a objectiu reconèixer les activitats de divulgació de la recerca duta a terme a la
Universitat de Barcelona que s’hagin adreçat a un públic generalista i s’hagin comunicat de forma
entenedora i interessant.
1. Poden optar-hi les activitats de divulgació realitzades en català derivades d’una tesi doctoral,
independentment de la llengua en què s’hagi escrit o presentat la tesi. Aquestes activitats poden haver
tingut lloc tant durant el desenvolupament de la tesi doctoral com un cop enllestida (vegeu el punt 2 dels
requisits generals).
2. Es pot presentar una única acció derivada d’una mateixa tesi.
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3. Les activitats i accions derivades de la tesi poden ser molt variades, sempre que la llengua de
comunicació sigui el català i s’adrecin a un àmbit generalista i extrauniversitari. Poden optar-hi articles
en revistes d’àmbit general (fora de l’àmbit d’especialització), contes, vídeos, obres artístiques amb
esperit divulgatiu, jornades, etc. Es valorarà l’ús de terminologia entenedora, la capacitat de
comunicació, l’impacte sobre l’audiència i la creativitat.
4. A més dels documents i la informació assenyalats als requisits generals, cal aportar:
a) Les proves de l’acció divulgativa.
b) Un text breu (com a màxim de 500 paraules) que descrigui la temàtica de la recerca amb els objectius
i resultats més importants de la tesi doctoral.
c) Un resum (com a màxim de 500 paraules) de l’acció de divulgació presentada i el seu impacte, amb
indicació de l’estament, grup social i/o institució a què s’adreça.

Barcelona, .... de ......... de 2021

Juan Guàrdia Olmos
Rector

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata execució,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que
estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació
de la resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició.
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ANNEX 1
Formulari de sol·licitud per optar als Premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita
en català

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms*
DNI*
Títol de la tesi*
Programa
de doctorat*
Data de defensa*
Departament
o centre
Facultat
Modalitat
dels Premis
a la qual s’opta*
Telèfon
Adreça postal
Adreça electrònica*

*Camps obligatoris. El fet de no proporcionar aquesta informació pot ser motiu per no rebre l’ajut

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

1 ..............................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................

SOL·LICITO optar als Premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita en català, convocat pel
Vicerectorat de Doctorat i Personal Investigador en Formació.

Amb la presentació de la sol·licitud declaro haver llegit i acceptar les bases de la convocatòria.

VICERECTORAT DE DOCTORAT I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
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