
 

PREMI MIQUEL CAMINAL I ANNA ALABART ALS MILLORS TREBALLS DE 

FI DE GRAU DE CIÈNCIA POLÍTICA I SOCIOLOGIA 

Jurat de l’àmbit de la ciència política i de l’administració 
 

ASSISTENTS: 

- Dr. Jordi Matas i Dalmases, catedràtic de ciència política a la UB. 

- Dra. Clara Riba i Romeva, professora agregada jubilada de ciències polítiques i socials a la 

UPF. 

- Dr. Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic emèrit de ciència política i de l'administració a 

la UAB. 

- Dra. Gemma Ubasart i González, professora de ciència política i de l'administració a la UdG. 

- Dr. Jordi Pacheco i Canals, degà del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

REUNITS a Barcelona el 31 d’octubre de 2018 a les 15.30 hores, un cop valorats els treballs de fi de 

grau presentats a la primera edició del Premi Miquel Caminal i Anna Alabart i comprovat que 

s’acompleixen els requisits de participació dels treballs presentats, el jurat de l’àmbit de la ciència 

política i de l’administració ha emès el següent  

VEREDICTE: 

Primer. Atorgar dos accèssits.  

Un al treball “The United States and North Korea: a Relation under the Nuclear Umbrella” (de Nil 

Soler),  per l’interès de la temàtica i l’alt nivell de la seva redacció. 

I un segon accèssit al treball “Apoyo de los jóvenes colombianos al acuerdo de paz. Diferencias con el 

resto de la población adulta y factores determinantes” (de Sofia Mojica), per l’interès de la temàtica i 

l’originalitat del plantejament. 

Segon. Atorgar el Premi Miquel Caminal i Anna Alabart de 2018, en l’àmbit de la ciència política i de 

l’administració, al treball “Depurando el concepto de Revolución” (de Javier Fernández), en tant que 

s’hi tracta una qüestió rellevant per a la teoria política, amb una qualitat tècnica que permetria la 

seva presentació en una revisa de caràcter científic. Destaca pel seu rigor i bon fer acadèmic. 

 

 


