Relació de treballs premiats el curs 2018-19:

Premi al millor TFG:
Clara Amorós Ordàs, estudiant del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques, de la UCA en Comunicació, pel treball: El panòptic. El joc de
la teoria queer.
Mencions:
Paula Molina Charlier, estudiant d’Humanitats, pel seu treball Japan
and the Historical Memory of Comfort Women.
Itziar Gastaminza Vacas, estudiant de Ciències Polítiques, pel seu
treball Los marcos interpretativos de la desigualdad de género en los
partidos políticos españoles: análisis de los programas electorales del
28A.
Andrea Cuartero Aranda, estudiant del Grau en Polítiques (UCA
Polítiques) pel treball: L’estat de la coeducació a Catalunya; una mirada
transversal des de diferents agents que participen del procés educatiu
a les escoles d’educació primària.
Premi ex aequo al millor TFM:
María López Toríbio, estudiant del Màster en Salut Pública de la UCA
de Ciències de la Salut i de la Vida, pel treball: Barreras y
oportunidades para la participación de las mujeres en las decisiones
relacionadas con la atención al parto.
Vítor Blanco Fernández, estudiant del Màster en Estudis
Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, de la UCA de
Comunicació, pel treball: La pantalla, el cuerpo, la herida. Hacia una
política de representación somatoafectiva de la vulnerabilidad queer
Mencions:
Júlia Barnett i Maia Brenner del Màster en Data Science (Barcelona
Graduate School of Economics) pel treball Women in Congress: An
Analysis of Topic Diferences between Genders Through Natural
Language Processing.
Premi a la millor tesi:
Tomás Cano López, estudiant del Departament de Ciències Polítiques
i Socials, pel treball: Time, Love and Parenting: The Role of Fathers in
the Intergenerational Transmission of Advantage.

Menció:
Marta Ortega Balanza, estudiant del Departament de Dret, pel
treball: Eulàlia Ferrer, viuda de Brusi: paradigma de la capacidad de
obrar de las mujeres en la edición y librería barcelonesa del siglo XIX

