D’acord amb les Bases de la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca de
Batxillerat de la Facultat de Dret pel curs 2019-20201, es constitueix el 22 de juliol de 2020
a les 15:30 hs. la Comissió Avaluadora integrada pels següents membres:
Per la Secció de Dret, la Dra. Anna Caballé, degana de la Facultat de Dret (presidenta)
i el Dr. Maurici Pérez Simeón com a representant del doble grau Dret- Eco/ADE
(vocal).
Per la Secció de Criminologia, el Dr. David Felip, vicedegà amb funcions de direcció de
la titulació de Criminologia (vocal),
Per la Secció de Relacions Laborals, la Dra. Consuelo Chacartegui, vicedegana amb
funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals (vocal),

Un cop fetes les oportunes deliberacions, la Comissió Avaluadora decidí atorgar els
premis previstos a la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat de la
Facultat de Dret (edició 2019-2020), als següents treballs:

A proposta de la Secció de Dret, representada per la Dra. Caballé i el Dr. Pérez Simeón, la
Comissió decideix per unanimitat atorgar el premi en la seva modalitat de Dret al treball
presentat amb el pseudònim: Sïana Rose
Títol del treball: ‘La privació de la potestat parental per l’incompliment dels deures
parentals en l’ordenament català’.
Nom estudiant: Anaïs Costarrosa Arenas
Centre: Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)
Tutora: Teresa López de la Fuente

1

Bases publicades a https://www.upf.edu/web/dret/premis-a-treballs-de-recerca-de-batxillerat
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La Comissió Avaluadora vol destacar la qualitat d’aquest treball, que es manifesta en el rigor,
profunditat, exhaustivitat en les fonts consultades i detall de la recerca en relació a una
realitat molt poc freqüent en l’àmbit del Dret Civil, com és la privació de la potestat parental
des de la perspectiva de la legitimació activa, causes, procediment i conseqüències de la seva
privació, entre d’altres abordades pel treball. Es destaca també l’interès que té el treball
objecte d’estudi en relació a l’anàlisi de la documentació aportada, així com les diverses
entrevistes a diferents operadors jurídics relacionats amb l’objecte del treball de recerca, com
advocats, jutges i professionals de serveis socials.

A proposta de la Secció de Relacions Laborals, representada per la Dra. Chacartegui, la
Comissió decideix per unanimitat atorgar el premi en la seva modalitat de Relacions Laborals
(Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals) al treball presentat amb el pseudònim:
Elisabeth Styles
Títol del treball: ‘La immigració siriana: la incidència de les dones i els processos
legals’.
Nom estudiant: Ainhoa Pérez Rodríguez
Centre: Institut Pius Font i Quer (Manresa)
Tutora: Laura Rodríguez Espinar
La Comissió Avaluadora destaca la qualitat d’aquest treball així com l’aproximació
multidisciplinar (històrica, sociolaboral i jurídica) en relació a conceptes com la immigració,
la normativa d’estrangeria i els drets humans de caràcter laboral i de Seguretat Social. Així
mateix, la Comissió destaca el mèrit que suposa l’abordatge d’un tema complex des de la
transversalitat de gènere i la realitat que pateixen les dones sirianes. A més del seu rigor
metodològic, la Comissió vol destacar el fort compromís de l’estudiant en relació a la crisi
migratòria i, més concretament, el que s’anomena com el ‘grup invisible que crea la societat’
al voltant d’aquestes dones.

A proposta de la Secció de Criminologia, representada pel Dr. David Felip, la Comissió
decideix per unanimitat atorgar el premi en la seva modalitat de Criminologia al treball
presentat amb el pseudònim: Laiagg
Títol del treball: ‘Fotografia de la memòria en els camps de concentració nazis'
Nom estudiant: Laia García García
Centre: Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)
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Tutora: Teresa López de la Fuente
La Comissió Avaluadora destaca la bona aproximació històrica a l’objecte d’estudi, així com
un anàlisi rigorós dels trets característics dels camps nazis. En aquests sentit,
metodològicament ja és un treball apreciable des de la perspectiva de les ciències socials. Així
mateix, la narració de les visites a diversos camps i el treball gràfic efectuat (en especial els
paral·lelismes efectuats entre les imatges de l’època i les fotografies preses en el mateix lloc,
setanta cinc anys després), confereixen originalitat a la recerca. En definitiva, el treball
constitueix un exercici de memòria històrica de gran maduresa.

D’acord amb les bases de la convocatòria, els premiats podran gaudir de la matrícula
gratuïta de primer curs de qualsevol dels estudis de grau que ofereix la Facultat de Dret de
la Universitat Pompeu Fabra el proper curs acadèmic 2020-2021.

La Comissió Avaluadora acorda que l’acte de lliurament dels premis es faci el mes de
setembre si la situació en relació a la pandèmia sanitària de Covid-19 ho permet.

Finalitza la reunió a les 16 hs

Anna Caballé
Presidenta

Maurici Pérez
Vocal

David Felip
Vocal

Consuelo Chacartegui
Vocal

Barcelona, a 22 de juliol de 2020
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