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Butlletins anteriors 

La Mercè Espuñes Molins es llicencià en Ciències 
Polítiques i Sociologia en la promoció de l’any 1994-
95, després de graduar-se en Treball Social (1990). 
Ha fet estudis de doctorat a la UAB obtenint el 
Diploma d’Estudis Avançats en Sociologia (DEA),  
posteriorment s’ha traslladat a la Universitat de 
Lleida on ara és doctoranda al Departament de 
Geografia i Sociologia d’aquesta Universitat. Les 
seves actuals línies de recerca són: Cures, Gènere i 
Món rural. També ha treballat com a Cooperant 
internacional, coordinadora de projectes socials, 
docent i com a sociòloga  investigadora social 
col·laborant en varis projectes de recerca a la 
Universitat de Saragossa. Actualment treballa com a 
professora associada a la Universitat de Lleida, i ho 
compagina amb tasques de dinamització i docència 
amb responsables de la cura de persones en situació 
de dependència per raons d’edat o malaltia.  

En què consisteix la teva feina?  

Actualment compagino el meu treball de recerca com 
a doctoranda amb la docència en Sociologia a la 
Universitat de Lleida. La tesi que estic preparant 
estudia les condicions de sostenibilitat social i 
econòmica de les famílies on hi viuen persones en 
situació de dependència en el món rural lleidatà. Al 
mateix temps coordino una associació, Nexes 
Socials que té com a objectiu el suport social i 
l’apoderament de les dones responsables de la cura 
de familiars en situació de dependència. També 
treballo amb entitats socials com la Fundació Pere 
Tarrés i Creu Roja dinamitzant grups de suport amb 
persones cuidadores, formació en gestió de 
conflictes, estimulació cognitiva, processos de 
pèrdua i dol amb aquests col·lectius. Col·laboro 
també amb diferents administracions públiques fent 
docència sobre equitat de gènere i igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

EL PERFIL 

LA PROPOSTA D’UN DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA 
FACULTAT 

 

En el seu sentit més recte, la concessió del títol de Doctor 
"Honoris Causa" a una personalitat externa a la universitat 
constitueix un gest d'agraïment i reconeixement per la 
contribució que aquesta persona ha fet al desenvolupament de 
la institució, a l'expansió del coneixement, a l'adquisició de 
tècniques o metodologies noves, etc. En canvi, no hauria de 
ser una oportunitat per a apropar-se a un famós, ni una inversió 
destinada a promoure futurs ajuts o contribucions, ni una 
oportunitat per aparèixer a la premsa. 

Massa sovint ha estat el cas, especialment en determinats 
moments, que universitats espanyoles han utilitzat la concessió 
d'un Doctorat HC per a algunes d'aquestes finalitats, o fins i tot 
per aproximar-se personalment a la personalitat premiada. Per 
això la UAB ha fixat un procediment exigent per a l'atorgament 
de Doctorats Honoris Causa, que requereixen una proposta 
àmpliament majoritària i una votació amb una majoria encara 
més gran en el Consell de Govern, a la vegada que una 
limitació numèrica: entre dos Honoris Causa proposats per una 
mateixa facultat han de transcórrer un cert nombre d'anys. 

Aquesta ha estat també la pràctica de la nostra Facultat: des 
del reconeixement atorgat al professor Maurice Duverger en els 
primers anys del funcionament de la facultat, fins a la concessió 
del Doctorat a Jordi Porta, fundador i director durant molts anys 
de la Fundació Jaume Bofill, entitat que va patrocinar i 
subvencionar bona part de la recerca social feta al nostre país 
en els últims anys del franquisme i la primera etapa 
democràtica, el nombre de Doctors Honoris Causa que s'han 
promogut ha estat molt limitat. 

Ara es proposa a la Junta de Facultat el reconeixement d'un 
nou Doctor Honoris Causa, amb una lògica d'exigència similar, 
però amb un contingut lleument diferent: la del reconeixement a 
un col·lega d'un altre país, no ja per la seva contribució general 
a la disciplina, sinó pel seu contacte directe amb la nostra 
institució, per la col·laboració establerta i per la contribució feta 
al desenvolupament i a l'aprenentatge d'un àmbit temàtic nou 
en el nostre context. En poques paraules: per allò que ens ha 

ensenyat. 

M'estic referint a la proposta feta pel Departament de Ciència 
Política i Dret Públic d'atorgar el títol de Doctor Honoris Causa 
al professor Bruno Dente, membre durant molts anys de la 
universitat de Bolonya i, més recentment, de Milà. Dente va 
tenir una presència freqüent a la nostra institució entre, 
aproximadament, 1986 i 2000, contribuint decisivament al 
desenvolupament entre nosaltres de l'anàlisi de polítiques 
públiques. 

https://ddd.uab.cat/record/45978
https://twitter.com/CCPPiSOCUAB
https://www.facebook.com/politiques.sociologia.UAB


Com vas accedir-hi?  

Com a doctoranda formo part del grup de recerca 
GESEC (Grup d’Estudis, Societat, Salut, Educació i 
Cultura), amb un enfocament transdisciplinar que 
permet abordar el treball des de disciplines com la 
Sociologia, les Ciències de la Salut, l’Educació, 
l’antropologia social i l’economia. M’estic 
especialitzant en l’estudi de la família, 
transformacions i canvis dins el món rural,  el paper 
de la dona i la diversitat de rols a l’hora de cuidar, la 
coresponsabilitat entre gèneres, i la influència del 
context socioeconòmic i demogràfic en les cures. Pel 
que fa a la docència actual imparteixo l’assignatura 
Societat, Família i Educació dins el Màster de 
Formació al Professorat de Secundària de la 
Universitat de Lleida. Vaig accedir-hi, d’aquesta 
manera, formant part d’un equip de recerca. 

Com valores la formació rebuda a la Facultat? 

Pel que fa a la formació que vaig rebre a la UAB, fou 
determinant en molts sentits a l’hora d’enfocar 
prioritats en la meva vida, tant personal com 
professional. Hi va haver molts professors que 
m’inspiraren i a qui recordo amb especial afecte, per 
exemple en els cursos de doctorat em marcà la 
aleshores catedràtica d’antropologia social Teresa 
San Roman,  i també en Joan Estruch i en Salvador 
Cardús, pel meu interès especial en la sociologia del 
coneixement i el fenomen religiós. El que vaig 
aprendre encara ho duc dins meu i vertebra i 
estructura en alguns sentits, el meu pensament.  
Vaig aprendre que el coneixement, tot i disciplinat i 
inclòs en diferents calaixos que legitimen una divisió 
social del coneixement en disciplines (demografia, 
economia, història, antropologia, sociologia) 
s’interrelacionen necessàriament i cadascuna és 
necessària per a comprendre com és de complex el 
coneixement de la realitat social, i és important tenir 
una visió que permeti el distanciament i la vigilància 
epistemològica necessàries per a entendre el món on 
vivim. Aquesta visió “d’ocell” i distanciament propi de 
la mirada de la sociologia forma part de la meva vida 
i hi dona sentit. 

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

millorar? 

Imagino que com que han passat molts anys tot ha 
canviat molt. No obstant, estic col·legiada al Col·legi 
de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya des de fa 
anys i en segueixo l’activitat i moviment. La revista 
Papers de Sociologia també sempre l’he seguida, 
entre altres. Crec que és molt important mentre 
estudies, estar atent a la teva sensibilitat social, 
veure què et diu i on et porta, seguir-li el fil, aprofitar 
al màxim l’espai de temps per a llegir els clàssics, 
pares de la sociologia, i sobretot treballar la reflexió i 
l’esperit crític. És molt important també, i jo ho vaig 
fer després, conèixer amb certa profunditat 
estructures socials diferents, en el meu cas vaig anar 
dos anys a viure a la Índia, treballant dins el 
departament de projectes de la Fundació Vicenç 
Ferrer, i els coneixements adquirits em van ajudar 
molt a comprendre realitats socials i culturals tant 
complexes i diferents de les nostres, com són les que 
configuren les cosmovisions nostres a Occident, vaig 
aprendre que el coneixement occidental és 
excessivament racional i peca de no tenir en compte 
altres mirades o metodologies per a accedir al món 
social, vaig aprendre que és la sensibilitat social i 
sovint, l’experiència viscuda qui t’ensenya. 
Recomano distanciar-se del món nostre per a 
comprendre’l amb uns altres ulls. És un exercici 
necessari per a exercir la nostra professió. Crec que 
és fonamental dotar els alumnes d’eines d’anàlisi i 
metodològiques útils per a abordar la realitat social, 
construir bases d’anàlisi d’investigació social 
aplicada, amb instruments i programes informàtics 
actuals, comprenent a què ens poden ajudar 
realment. M’agradaria que la universitat estigués 

L'enorme pes de la tradició jurídica en el nostre país, i la 
transcendència pràctica del dret administratiu, van fer que les 
primeres passes de la denominada "Ciència de l'Administració" 
a Espanya tinguessin un to predominantment formalista, per no 
dir juridicista. La tradició americana del "policy analysis" trigava 
a arribar al nostre país i, a més, hi havia el risc que adquirís una 
tonalitat prevalentment econòmica, donada l'expansió de 
l'aplicació de mecanismes d'anàlisi econòmica a àmbits com 
l'educació, les polítiques socials o sanitàries, culturals, etc. 

Alguns dels noms familiars de la Facultat havien començat a 
orientar-se en aquesta direcció, com Josep M. Vallès o Joan 
Subirats; però l'empenta decisiva en el desenvolupament 
d'aquest camp i la seva consolidació institucional va venir del 
contacte amb grans noms de la disciplina, com Jeremy 
Richardson, Yves Mény o d'altres; i, entre ells, Bruno Dente. 
Probablement per raons tant culturals com acadèmiques, el 
contacte amb Dente i el seu grup va tenir més abast i més 
impacte, donant lloc a projectes conjunts, a estudis comparats, 
a estades de recerca o de formació d'investigadors d'una 
institució a l'altra, etc. 

En aquest sentit, val la pena subratllar que es va tractar d'un 
període molt ric en aprenentatges, molt profitós acadèmicament 
i intel·lectualment, i que va permetre consolidar i definir un 
terreny d'anàlisi, d'investigació i d'activitat professional que ha 
donat un color específic a la nostra facultat, i que fa que els 
alumnes que curs en l'itinerari d'Administració Pública dins del 
nostre grau en Ciències Polítiques (abans) o en Ciència Política 
i Gestió Pública en l'actualitat, adquireixin unes habilitats, unes 
metodologies i unes referències conceptuals molt identificables i 
molt reconegudes en el nostre entorn institucional, professional, 
etc. 

En aquest sentit, ens ha semblat de justícia donar suport a la 
proposta formulada pel Departament de Ciència Política i Dret 
Públic perquè la propera Junta de Facultat aprovi la proposta 
del nomenament del professor Bruno Dente com a Doctor 
Honoris Causa per la nostra universitat. 

Joan Botella, degà 

Resultats definitius de les Eleccions 

a la Junta de Facultat 

Els resultats es poden consultar a 
l'apartat Coneix la Facultat > Eleccions del 
web de la Facultat.   

Presentació de l'informe 'Periodistes 

contra el racisme 2016' 

En ell s’analitzen més de 2.000 notícies que 

mostren com els mitjans espanyols aborden 

les informacions sobre la comunitat gitana.  

http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/resultats-definitius-eleccions-a-la-junta-de-facultat-1345722293548.html?noticiaid=1345740142419
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/presentacio-de-l-informe-periodistes-contra-el-racisme-2016-1345722293548.html?noticiaid=1345740178182


connectada directament amb els problemes reals 
com són la precarietat econòmica,  per exemple, que 
dificulta que moltes persones que han estudiat no 
puguin dedicar-se al que estimen, i per altra banda, 
fes ús de la figura dels mentors, o persones amb 
experiència que puguin acompanyar els alumnes en 
el seu camí i inspirar-los. 

Quin/s consell/s donaries als futurs politòlegs i 

sociòlegs de la Facultat? 

Els diria que tot i que siguin joves, facin l’esforç de 
prendre perspectiva dels fets socials i polítics, així ho 
podran analitzar millor. La vida en sí mateixa ja t’ho 
ensenya això, però quan estudies, sovint estàs 
immers i inclòs en un món que encara no coneixes 
del tot i et sobrepassa, els diria que viatgin tot el que 
puguin, que no renunciïn mai al que senten, i que no 
tinguin mai por de descobrir nous camins. Fet-i-dit, 
els convidaria a estudiar amb passió sense oblidar la 
necessitat de la consciència real, l’activisme social, i 
el necessari esperit crític, perquè tot, la vida mateixa 
i el saber, són camins i hem  d’estar desperts i oberts 
als canvis... i sobretot flexibilitat mental, que és el 
que més t’ajuda a viure. 

Si vols pots posar-te en contacte amb la Mercè ho 
pots fer a través de: 
merce.espunyes@geosoc.udl.cat o 
merce.espunyes@gmail.com. 

Ferran Izquierdo, John Etherington i 

Laura Feliu editen l’obra ‘Political Islam 

in a Time of Revolt’ 

El llibre ajuda a comprendre la naturalesa i el 

desenvolupament de l'islam polític organitzat. 

‘Poder global. Una mirada desde la 

Sociología del Poder’, el llibre de Ferran 

Izquierdo i John Etherington 

Els autors proposen un marc teòric per analitzar  

el sistema global neoliberal. 

 

Presentació de: ‘Francesc Maspons i 
Anglasell (1872-1966)’ i ‘Enric Prat de 

la Riba (1870-1917)’  

Presentació dels dos llibres. L’acte 
s’emmarca en els Actes de la Jornada 
d’Estudis i tindrà lloc el dilluns 18 de 
desembre a les 18:00h a l’aula de 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(c. de Mallorca, 244, Barcelona). 

Conferència “Treballar i realitzar pràc-
tiques a la UE”  

 
El Dijous 14 de Desembre a les 
13:00h els ambaixadors aproparan el 
món laboral de la UE als estudiants de la 
UAB mitjançant una conferència a la Sala 
d’Actes de la Facultat. 

Agenda 

Enquestes d'avaluació docent i 

d'assignatures del primer semestre 

Les dues enquestes es poden respondre des del 

4 de desembre fins el 12 de gener de 2018.  

Per cada euro invertit en una entitat 
d’Agricultura Social hi ha un retorn de 

tres euros 

Així ho confirma un estudi realitzat per 
investigadors de la UAB en el marc del programa 
Recercaixa. 

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 UAB investirà el sociòleg Manuel 

Castells com a doctor 'honoris causa' 

Manuel Castells és sociòleg, economista i 

professor, a més d’un dels autors de referència 

en el camp de la Societat de la Informació.  

Congrés Internacional d'història de la 

corrupció política a l'Espanya 

contemporània (segles XIX-XXI) 

El Congrés convida a fer una reflexió oberta a 

diferents disciplines científiques. 

Francesc Arroyo, Eva Anduiza i Guillem 

Rico debaten sobre populismes 

Els professors de ciència política participaran al 

debat “Populisme o populismes”, organitzat per 

l'Associació d'Amics de la UAB. 

mailto:merce.espunyes@geosoc.udl.cat
mailto:merce.espunyes@gmail.com
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf?noga=1
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf?noga=1
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf?noga=1
http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/2017/12/05/properes-activitats-dels-eu-careers-ambassadors/
http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/2017/12/05/properes-activitats-dels-eu-careers-ambassadors/
mailto:fcps.butlleti@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/45978
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/ferran-izquierdo-john-etherington-i-laura-feliu-editen-l-8217-obra-political-islam-in-a-time-of-revolt-1345722293548.html?noticiaid=1345740108908
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/8216-poder-global-una-mirada-desde-la-sociologia-del-poder-8217-el-llibre-de-ferran-izquierdo-i-john-etherington-1345722293548.html?noticiaid=1345740182452
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/enquestes-d-avaluacio-docent-i-d-assignatures-del-primer-semestre-1345722293548.html?noticiaid=1345739596412
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/per-cada-euro-invertit-en-una-entitat-d-8217-agricultura-social-hi-ha-un-retorn-de-tres-euros-1345722293548.html?noticiaid=1345740605677
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-cursa-de-la-uab-el-dimecres-13-de-desembre-1345722293548.html?noticiaid=1345738223818
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-uab-investira-el-socioleg-manuel-castells-com-a-doctor-honoris-causa-1345722293548.html?noticiaid=1345740443212
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/i-congres-internacional-d-historia-de-la-corrupcio-politica-a-l-espanya-contemporania-segles-xix-xxi-1345722293548.html?noticiaid=1345740346851
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/francesc-arroyo-eva-anduiza-i-guillem-rico-debaten-sobre-populismes-1345722293548.html?noticiaid=1345740632908

