D’acord amb les Bases de la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat
de la Facultat de Dret pel curs 2020-20211, es constitueix el 8 de juny de 2021 a les 10 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),

Reunida el 22 de juny de 2021, 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 2020-2021), 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 ‘Forseti:’
Títol del treball: ‘Els drets humans a les constitucions espanyola, italiana i francesa’.
Nom estudiant: Pau Arilla Abad
Centre: Col·legi Lestonnac (Barcelona)
Tutor/a: Judit Altarriba Serra
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Bases publicades a https://www.upf.edu/web/dret/premis-a-treballs-de-recerca-de-batxillerat

1

La Comissió Avaluadora ha valorat que el treball presenta un estudi comparat rigorós
de la relació entre els drets humans i la regulació dels drets fonamentals a diverses
constitucions europees (Espanya, Itàlia i França). Cal destacar les entrevistes amb persones
que són referents de primer ordre en la matèria, així com la sensibilitat que mostra l'autor/a
envers els drets de caràcter social, més enllà de les llibertats individuals pròpies del
liberalisme decimonònic.

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
‘Terratinent’:
Títol del treball: ‘La Casa Flors Sirera. El nexe manresà’.
Nom estudiant: Clàudia Murt Garcia
Centre: Ins Pius Font i Quer (Manresa)
Tutor/a: Tama Kettar Castro

La Comissió Avaluadora destaca el compromís social i els valors col·lectius del treball
de recerca, des d’un tractament general del marc teòric del fenomen de la globalització fins a
l’anàlisi dels projectes socials específics vinculats al món local manresà. El treball, des del
rigor metodològic i una excel·lent redacció, ostenta el mèrit de donar veu i visibilitat al
projecte solidari de la Casa Flors Sirera i és especialment original en el tractament de les
entitats del tercer sector.
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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 ‘Temis V’:
Títol del treball: ‘La Barcelona negra i criminal’.
Nom estudiant: Mariona Herrero Leonés
Centre: Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet)
Tutor/a: Carme Martínez

La Comissió Avaluadora valora que es tracta d'un treball que, a partir de la crònica
negra periodística, desemboca en l'anàlisi de les causes socials i individuals de la criminalitat
violenta a la ciutat de Barcelona, denotant una perspicàcia i capacitat d’anàlisi per esdevenir
en el futur un sòlid criminòleg o penalista.

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 2021-2022.

La Comissió Avaluadora acorda que l’acte de lliurament dels premis es farà on line el 15
de juliol de 2021 a les 12:30 hs.

Finalitza la reunió a les 13:10 hs
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Barcelona, a 22 de juny de 2021
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