
   

 

 

 

 

Tot i les circumstàncies excepcionals que s’estan vivint els membres del 

Jurat del I Premi d’investigació Ramon Rovira i Tobella, - format per Juan-

José Cortés, president de la SCGHSVN, Alfred Mauri, doctor en Història 

Medieval i Andrea Rovira, directora de la revista Paratge- van manifestar la 

voluntat de continuar amb els terminis marcats per les bases de la primera 

convocatòria d’aquest premi. 

 

Per tal de poder complir amb el punt 7 de les bases publicades, s’han reunit 

de forma virtual a les 16:30 hores del dia 2 d’abril de 2020 per iniciar el 

procediment de valoració i tria del projecte guanyador del I Premi 

d’investigació Ramon Rovira i Tobella. 

 

En total s’han presentat 3 projectes, tots admesos en el procés per complir 

amb els requisits que marcaven les bases. Els treballs admesos són: 

_El Raurell del Brull. Història i vicissituds d’una masia mil·lenària. 1192 

-1973 (Carles Raurell Vidal) 

_Can Cuiàs de Sant Just Desvern (Olga Sbert Pérez i Raimon Masdéu 

Térmens) 

_Masia dels Poch de Piera (Lluis Caturla Poch) 

 

Un cop rebudes les propostes i tancada la fase de presentació, els membres 

del jurat han procedit a llegir-les. En el dia d’avui, cada membre del Jurat 

manifesta quin és el projecte que considera que pot optar a ser premiat i 

raona els seus criteris.  

 

VEREDICTE JURAT 
I Premi d’investigació  

Ramon Rovira i Tobella 



Durant la reunió s’exposen i es comenten críticament les característiques i 

valors de cadascun dels projectes presentats per tal de poder obtenir un 

veredicte consensuat entre tots els membres del tribunal. Es delibera sobre 

els punts forts i febles de cada projecte i es constata que, malgrat les seves 

diferències, totes les propostes que s’estan valorant tenen un alt nivell de 

qualitat.  

 

Finalment, els membres del Jurat decideixen, per unanimitat que el projecte 

guanyador del I Premi d’investigació Ramon Rovira i Tobella sigui:  Can Cuiàs 

de Sant Just Desvern, dels sol·licitants Olga Sbert Pérez i Raimon Masdéu 

Térmens. 

 

Els membres del Jurat han considerat que la proposta guanyadora fa un 

plantejament tranversal de la recerca i destaca la visió de patrimoni 

arquitectònic- el mas com a monument- que han plantejat els seus autors, 

així com la seva trajectòria professional. 

 

I perquè aquest veredicte tingui els seus efectes, la secretaria del jurat i 

coordinadora científica del premi, signa la present acta i s’encarregarà de 

que es faci pública el dia 3 d’abril de 2020. 

 

Barcelona, 2 abril de 2020 

 

 

 

 

 


