
 

Butlletí de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 

Núm. 146 - 27 de novembre de 2017 

Butlletins anteriors 

L’Oliver Klein Bosquet es llicencià a la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) en la promoció de 
1994 – 1998.  Ha fet estudis de postgrau, màster i 
doctorat a l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, 
Centre d’Estudis Internacionals (CEI) de la UB, 
Universitat de La Habana (Cuba), Europa-Institut 
de la Universitat del Sarre (Alemanya) i Centre 
d’Estudis sobre Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) de la URV. També ha treballat com a 
Analista Polític i en Relacions Internacionals al 
Ministeri Alemany de Cooperació Internacional 
(BMZ), Institut Internacional de Governabilitat de 
Catalunya (IIGOV), Idea-Born Consulting i 
Obervatori DESC de Drets Humans. Actualment 
treballa com a Professor de l’Àrea de Ciència 
Política de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), i des de l’any 
2003 compagina aquesta activitat amb la seva 
condició de Regidor electe a l’Ajuntament de 
Cambrils (Tarragona). 
 
En què consisteix la teva feina?  
Mai durant els meus estudis universitaris hagués 
pensat que m’agradaria tant donar classe. La 
meva tasca consisteix sobretot no només en 
perpetuar el coneixement bàsic de la Ciència 
Política clàssica, sinó més aviat en actualitzar-la i 
dotar-la de nous continguts a partir de 
l'observança dels fets esdevinguts durant el S.XX i 
el que portem de S.XXI. Els meus àmbits més 
concrets d’estudi són la política exterior de la Unió 
Europea, les relacions internacionals amb el món 
àrab i americà, la cooperació internacional al 
desenvolupament i la gestió global de la 
immigració, entre d’altres.   

 

EL PERFIL 
REPRENENT EL FIL 

 

Per raons implícites en l’estructura i funcionament de les 

universitats, el butlletí quinzenal amb informacions i materials 

relatius a la Facultat no s’ha publicat en els últims mesos. Ara és 

de nou possible publicar-lo, i la primera noticia interessant és que 

ens trobem al mig d’una barreja d’uns quants dels problemes i 

dilemes que teníem entre mans ja fa un any, i d’altres problemes 

i reptes completament nous. 

Per exemple: la UAB, en tant que integrant de l’Aliança de les 

Quatre Universitats (A4U, juntament amb la Pompeu Fabra, la 

Carlos III i l’Autònoma de Madrid), ha estat convidada a implicar-

se en la impartició d’un grau conjunt, denominada “Filosofia, 

Política i Economia”. De fet, aquest grau ja s’imparteix i, per 

raons mai ben explicades, la UAB va decidir fa uns quants anys 

no implicar-s’hi. 

El nou rectorat, en canvi, va voler des de la seva presa de 

possessió, rectificar aquesta mala decisió, i estem actualment en 

converses (no gens fàcils) per a introduir la UAB en un programa 

que ja està en funcionament i que ja ha produït una promoció de 

graduats. 

Tot i que aquest grau només ens afecta de manera parcial, ve a 

sumar-se a d’altres canvis ja anunciats, ja que l’any que ve ens 

trobarem amb la posta en marxa del grau en Relacions 

Internacionals (aquest sí, integralment nostre), la introducció de 

la possibilitat de cursar simultàniament els graus en Ciències 

Polítiques i en Sociologia, i la participació de la facultat en els 

graus interfacultatius, interns a la UAB, d’Estudis de Gènere i de 

Societat Contemporània (denominació provisional). 

Això implicarà una reordenació bastant important de la nostra 

organització docent, encara que no un augment; però sí una 

utilització més àmplia de les nostres assignatures, una major 

presència de la docència en llengua anglesa, etc. 

Com també hi ha poques novetats, i no necessàriament bones, 

en un altre àmbit: en la jornada de protesta que va tenir lloc el 

passat 8 de novembre, el mobiliari utilitzat per tallar el trànsit a 

l’autopista procedia de la nostra facultat (en concret, de l’Espai 

de Grau). Com és fàcil imaginar, ha quedat en un estat 

inutilitzable. Ara bé, no sent la primera vegada que això succeeix, 

https://ddd.uab.cat/record/45978


Com vas accedir-hi?  

En el primer cas, quan encara em trobava 
treballant a Barcelona, després d’una bona 
temporada a Alemanya, però tenia clar que volia 
fixar el meu lloc de residència a Cambrils, un amic 
em va informar de què sortia una plaça de 
professor a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de 
Tarragona, m’hi vaig presentar i vaig guanyar-la. 
Aquell pas va fer coincidir que em comprometés 
també en política municipal a Cambrils, 
concretament on vaig fixar el meu lloc de 
residència definitivament. 

 

Com valores la formació rebuda a la Facultat? 

Sempre explico que sóc un dels pocs, segons em 
conten, que en aquella època vaig escollir molt 
convençut els estudis de Ciències Polítiques. Jo 
pensava sobretot en l’itinerari futur de les 
Relacions Internacionals, que és el que 
representava el meu principal atractiu personal, ja 
que llavors segurament m’imaginava treballant en 
alguna organització internacional o en el cos 
diplomàtic, no només com a funcionari sinó potser 
també com a analista del que passava al món, 
després d’haver viscut esdeveniments tan 
importants com podien ser la Caiguda del Mur de 
Berlín, la desintegració de la Unió Soviètica, la 
Guerra a l’antiga Iugoslàvia o la Primera Guerra 
del Golf. En aquest sentit, cada curs que passava 
m’anava apropant més als meus supòsits poden 
escollir les matèries que més tenien a veure amb 
els meus interessos. La visió global de la carrera 
en qüestió sempre ha resultat una base molt 
sòlida per assolir altres reptes personals 
posteriors. Per exemple, us puc confessar que a 
la Biblioteca de casa sé perfectament on es 
troben els manuals recomanats de les 
assignatures que considerava més importants, els 
llibres dels professors que més em van marcar, i 
fins i tot els apunts ordenats i classificats 
d’aquestes matèries, que de tant en tant torno a 
consultar. 

 

Com veus la Facultat des de la pràctica 
professional, quines coses creus que es 

podrien millorar? 

Com deia abans, sempre he considerat els 
estudis en qüestió com a molt complerts, malgrat 
que hi hagi assignatures troncals i obligatòries 
que et puguin agradar més o menys. El fet no 
només de conèixer l’àmbit de la ciència política 
estrictament i poder accedir a amplis 
coneixements en els àmbits del dret, la història, 
l’economia i la sociologia, per esmentar blocs que 
considero imprescindibles, et dóna una capacitat 
més global i integrada de poder analitzar què està 
passant al món o al teu país en cada moment. 
Malgrat que la tendència internacional, sobretot 
de la tendència anglosaxona, resulta no ser tan 
generalista m’agradaria mantenir aquest 
coneixement fonamental introductori per després 
realitzar un salt àgil cap a les matèries 
específiques en les que cadascú vol aspirar a 
treballar independentment. Curiosament, centrant-
me en la meva persona, després d’una etapa 
expansiva, em vaig haver d’adaptar a les 
condicions del món laboral de la zona geogràfica 
on em vaig voler instal·lar. Segurament la meva 
formació pluridisciplinar, i que mai he deixat 
d’ampliar, em va ajudar en aquesta direcció. 

 

Quin/s consell/s donaries als futurs politòlegs 

i sociòlegs de la Facultat? 

Un primer consell molt vital i que els ajudarà 
també molt en el terreny professional seria no 
deixar d’aprendre llengües estrangeres i no deixar 

sí que pot tenir conseqüències noves: des de reclamar l’import 

dels materials malmesos (que són béns públics) fins a aclarir les 

responsabilitats que es puguin derivar de l’accés fora d’horari 

lectiu a espais docents de la Facultat i treure’n mobiliari, 

comportaments òbviament irregulars. L’Espai de Grau, ara no 

utilitzable, ho serà de nou ben aviat. 

També hi ha bones notícies: el passat 14 de novembre es va 

inaugurar el mural que, amb el títol PARET 01, ha estat pintat al 

hall d’accés a l’edifici B pels alumnes de “Pintura Mural” de 

l’Escola Massana de Barcelona. La millora i enriquiment del 

paisatge del nostre edifici, que tothom ha pogut apreciar, surt 

d’un acord de cooperació entre les dues institucions, acollit amb 

entusiasme i generositat pels alumnes de l’Escola Massana, que 

s’hi van implicar desinteressadament i que ens han fet un 

esplèndid regal. I el mateix dia, rebíem la visita d’un Comitè 

d’Avaluació Externa, que venia a examinar el grau de 

Sociologia, pel que fa a com es lliguen docència i recerca en la 

seva organització i continguts. 

Per tant, doncs, cal jugar simultàniament cartes molt diferents, fer 

front a reptes molt diversos, i amb uns recursos que, ara per ara, 

segueixen sent menys dels necessaris, i menys dels que eren 

disponibles fa uns anys. És difícil avorrir-se a la universitat... 

I finalment s’ha d’anunciar que s’acosten canvis en els 

organismes de govern de la Facultat: es renova 

completament la composició de la Junta de Facultat, i conclou el 

mandat de l’actual deganat, per a la renovació del qual es 

convocaran les oportunes eleccions, que tindran lloc cap a la 

meitat de febrer (en data encara no fixada). 

Múltiples qüestions, doncs, en àmbits i en temàtiques molt 

diferents, que només es poden abordar bé des d’una implicació 

més gran per part de qui integra la Facultat, i des d’una 

orientació a la cooperació i al bon rollo. Malgrat tot. 

 

      Joan Botella, degà 

Declaració del Consell de Govern sobre 

la situació política catalana 

El Consell de Govern ha adoptat un acord en 
relació a l'actual situació política que viu 
Catalunya.   

Inaugurat el mural de les Facultats de 

Ciències Polítiques i Sociologia i 

Economia i Empresa  

“P4R3T 01” decora el vestíbul de les dues 

facultats. 

http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/declaracio-del-consell-de-govern-sobre-la-situacio-politica-catalana-1345722293548.html?noticiaid=1345739326949
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/inaugurat-el-mural-de-les-facultats-de-ciencies-politiques-i-sociologia-i-economia-i-empresa-1345722293548.html?noticiaid=1345739254752


de viatjar i conèixer altres cultures i punts 
geogràfics del món. Un segon consell que 
acompanyaria a aquest seria buscar un 
complement idoni a la columna vertebral que són 
les Ciències Polítiques, ja siguin les Relacions 
Internacionals, el Dret o l’Economia, per esmentar 
les aliances que veig més clares. Finalment, 
hauria de recordar la finalitat que també té 
intrínseca la institució universitària i de la qual 
s’han de sentir partícips els seus estudiants, i 
resulta l’objectiu de formar persones i 
professionals amb capacitat crítica i criteri propi; 
sense aquesta premissa tampoc no podríem 
avançar gaire més i resulta encara un dels nostres 
grans reptes a debatre i millorar. 

 

Si vols pots posar-te en contacte amb l’Oliver ho 
pots fer a través de:  

oliver.klein@urv.cat o oklein@cambrils.org. 

Audiència oberta: acreditació dimensió 

addicional del Grau de Sociologia 

La Facultat es va acollir a la possibilitat 

de l’acreditació de la dimensió addicional del Grau 

de Sociologia. 

L'ACUP fa balanç de l'impacte social i 

econòmic de les universitats i la recerca 

L’informe demostra el retorn positiu de la inversió 

pública en les universitats i la recerca.  

 

Sol·licitud Convocatòria 

Extraordinària Febrer 

El termini per sol·licitar la 
convocatòria extraordinària de 
febrer estarà obert des del 30 
d'octubre fins el 4 de 
desembre. Pots presentar la teva 
sol·licitud només si estàs en 
disposició d'obtenir tots els crèdits 
per finalitzar els teus estudis al 
febrer.  

Seminari Enric Prat de la Riba  

(1870-1917) 

Aquest acte  s'inscriu en el marc dels 
actes que enguany se celebren amb 
motiu del centenari de la seva mort. 
El proper 29 de novembre de 9:00h a 
18:00h.   

Agenda 

Disponible online el llibre 'Polítiques de 

memòria, gènere i ciutat' 

L’ICPS publica un llibre coordinat per Maria De La 

Fuente que compta amb múltiples contribucions. 

La UAB ofereix a l’alumnat beques per fer 

pràctiques a l’estranger  

Ja es poden sol·licitar les beques dels programes 
Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange 

Programme Traineeships   

La cursa de la UAB serà el proper 13 de 

desembre  

La cursa servirà per captar fons per a les 
malalties infeccioses, a les que La Marató de TV3 
destinarà enguany la recaptació.   

La Fundació Autònoma Solidària cerca 

voluntaris per col·laborar un grup d’acció 

per les persones refugiades i migrants 

El projecte retén ser una experiència 

d’aprenentatge vital. 

Presentació d’European Horizons – UAB 

Chapter, un think tank d’estudiants amb 

vincles a la Universitat de Yale 

La presentació del think tank tindrà lloc el proper 

dimarts 28 de novembre a les 15:00h. 
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