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BENVINGUT, GRAU DE RELACIONS INTERNACIONALS
El curs 20182019 porta una novetat a la nostra Facultat, la creació d’un Grau en
Relacions Internacionals. És una molt bona noticia i ho és per dos motius. D’una
banda perquè és la resposta a una demanda social existent i, per l’altra, perquè
suposa un pas lògic en la tasca que la Facultat va començar el curs 19861987.
En efecte, aquest grau dona resposta a una demanda social. Només cal que ens
fixem en la seva nota de tall (11,377), que l’ha situat en el primer lloc de tots els
graus que la UAB ofereix en solitari (sense col·laborar amb altres universitats) en el
camp de las ciències no dures. En altres paraules, és un Grau molt sol·licitat i per fi
la universitat pública catalana dona resposta a aquesta demanda. Benvinguts i
benvingudes els i les cinquanta estudiants del Grau en Relacions Internacionals.
La creació d’aquest Grau també és una conseqüència lògica de la trajectòria de la
nostra Facultat. El curs 19881989 vaig tenir la sort de començar a impartir
l’assignatura de Relacions Internacionals a la Facultat i vaig ser còmplice de la
“internacionalització” que el nostre primer Degà, en Josep Maria Vallès, va impulsar
des del primer moment. I això es va traduir per als pocs estudiants de la llicenciatura
de Ciència Política, llavors només de segon grau, en unes oportunitats úniques
impensables en moltes altres facultats. Alguns records em venen a la memòria:
viatges d’estudi a organitzacions internacionals a París i a Brussel·les; cursos en el
marc de l’assignatura de “Problemes Actuals de les Relacions Internacionals” de
professors d’universitats de prestigi (Harvard o LSE, entre d’altres) que volien
col·laborar amb l’arrencada de la Facultat; sessions de treball amb practitioners de la
vida internacional, des de representants de l’OAP fins a exministres d’afers
estrangers. Aquell gran dinamisme es va veure desbordat per la caiguda del mur de
Berlin el novembre del 1989. Tot plegat ens va crear unes condicions úniques per
excitarnos amb les classes de Relacions Internacionals. Les primeres promocions
van ser molt especials i no és estrany que una part de l’actual professorat de
Relacions Internacionals a la UAB o a altres universitats en provingui.
El dinamisme i la il·lusió de partida es va reforçar amb el nou pla d’estudis que a
partir de 1992 va donar pas a una Llicenciatura, després Grau, de quatre anys on
l’Itinerari Internacional va guanyar pes, amb un perfil que distingeix a la nostra
Facultat. En efecte, la formació dels estudiants en matèries internacionals s’ha
orientat fonamentalment cap al coneixement teòric, els estudis europeus i l’anàlisi de
conflictes. La formació que ha donat la Facultat s’ha retroalimentat amb l’existència a
la UAB de centres de recerca, com l’Institut d’Estudis Europeus i el Centre d’Estudis
sobre la Pau i el Desarmament i més tard l’Escola de Cultura de Pau. I la formació
en Relacions Internacionals a la UAB ha evolucionat, com no podia ser d’altra
manera, cap a necessitats objectives: la formació ja no d’estudiants sinó també de
futurs professors i investigadors. El 1998, deu anys després d’haverse començat a
impartir per primer cop l’assignatura de Relacions Internacionals, em vaig posar amb
gran il·lusió al davant del Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea.
Aquest va ser un pas fonamental per la formació d’investigadors i de doctors i pel
reforçament en aquell moment de la disciplina a la UAB. La direcció de tesis
doctorals i per aquesta via la consolidació de la disciplina ha estat un dels treballs
més gratificants de la meva vida acadèmica. Una dècada més tard, i seguint les
reformes del mapa universitari, la UAB va posar en marxa l’any 2008 el Màster en
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament. En tots els àmbits, Grau en
Ciència Política, Doctorat (actualment integrat en el programa Politics, Policies and
International Relations) i Màster en Relacions Internacionals, s’ha pogut constatar al
llarg dels anys l’interès dels estudiants, per una banda, i la progressiva consolidació
de docents i d’investigadors, per l’altra. I, per fi, una dècada més tard, havent
començat la casa per la teulada, s’ha creat el Grau en Relacions Internacionals.
Arribar al Grau de Relacions Internacionals no és res més que una conseqüència
lògica d’aquestes tres dècades.
Han estat tres dècades de docència a les aules, de formació de futurs professors i
professores amb grau de doctor, de projectes de recerca en comú i d’una
internacionalització cada cop més normal, que els estudiants tenen en el seu ADN
Erasmus i que els professors i investigadors hem convertit en networking, en la
creació de xarxes de recerca i en aquest sentit, els professors de Relacions
Internacionals de la UAB ens hem fet un nom en alguns àmbits de recerca a nivell
internacional, sobretot en els estudis sobre món àrab i sobre la Unió Europea com
actor internacional.
Els estudiants que entren en el nou Grau es troben amb molta feina feta i això els ha
d’animar molt. I quan parlo de feina feta no penso només en nosaltres mateixos, en
els professors ja sèniors (en molts casos), penso sobretot en els llicenciats i graduats

EL PERFIL

Neus Arqués és escriptora i treballa com
analista digital i professora. Es autora de
diversos assatjos sobre Comunicació,
Marca personal i Gestió de la visibilitat,
així com de quatre novel.les.

En què consisteix la teva feina?
Sóc escriptora i treballo com analista i
professora. La meva àrea
d’especialització és la Gestió de la
Visibilitat.
M’interessa entendre sobre tot per què
determinats projectes i/o determinats
professionals són més visibles que
d’altres.
Com vas
accedirhi?
Després de llicenciarme, vaig fer un
màster en Estudis Internacionals a la
Johns Hopkins University. D’allà vaig
passar a treballa per a diferents
institucions, sempre en l`àrea
internacional: a la UAB, el Ministeri
d’Afers Exteriors i a la Cambra de
Comerç de Barcelona.
A la Cambra la meva responsabilitat
eren les campanyes per atraure seus
internacionals. Aqui vaig començar a
interessarme per qüestions de
visibilitat: se’m va fer evident que un
desl factors crítics perquè una
proposta tirés endavant era que fos
visible de forma adequada.
Com valores la formació rebuda a la
Facultat?
Valoro sobre tot la interdisciplinarietat i
la capacitat d’anàlisi. Un politòleg/a és
un professional que sap llegir
situacions complexes i contextualitzar
les. En fa l’efecte que aquesta
capacitat serà cada cop més
necessària.
Poso un exemple. Com estudiant de la

que m’he anat trobant al llarg dels anys o que no he deixat de veure mai. Hem tingut
uns resultats excel·lents com a Facultat a l’hora de formar persones per a treballar
en l’àmbit genèric de les Relacions Internacionals. Molta gent em pregunta què pot
fer exactament un graduat en Relacions Internacionals. Moltes coses, però sense
anar més lluny i sense cap ànim d’exhaustivitat, puc fer un ràpid repàs mental dels
exalumnes de l’Itinerari Internacional que treballen, per exemple, en el món
acadèmic i en alguns casos s’han fet un nom com a investigadors en Relacions
Internacionals, a centres molt diversos fora (Maastricht, Col·legi d’Europa, King’s
College, SciencesPo, LSE, Oxford) i dins d’Espanya. En el marc de les
organitzacions internacionals, i fins i tot amb rang d’ambaixador, hi ha exalumnes a
la Unió Europea, a la Secretaria General de Nacions Unides, a UNHabitat, al Banc
Interamericà de Desenvolupament, per citarne alguns. Hi ha exalumnes també a
l’administració exterior de la Generalitat (acció exterior, cooperació al
desenvolupament) i de l’estat espanyol (diplomàtics). Exalumnes han dirigit o
dirigeixen entitats com la Direcció Regional per Europa de l’Open Society
Foundation, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. I, finalment, voldria citar que
dos exalumnes han ocupat la direcció del CIDOB, una institució molt pròxima, però
sens dubte un dels think tanks, com es diu avui dia, que més va facilitar en els
llunyans anys vuitanta i noranta la feina dels estudiants de Relacions Internacionals
amb les seves sessions de debat i el seu centre de documentació. En aquell món
preInternet va néixer la Facultat i durant aquests trenta anys d’Itinerari Internacional
ha produït molts professionals de gran qualitat. El Grau de Relacions Internacionals
es construeix sobre aquest llegat. Ànim, cal mantenirho i millorarho. Segur que ho
fareu molt bé.
Esther Barbé (Catedràtica de Relacions Internacionals)

branca de Relacions internacionals,
vaig aprendre a llegir mapes. El fet que
la URSS es desfés just quan ens
llicenciàvem –i que ens trobéssim tots
davant d’un munt de països fins
aleshores desconeguts va demostrar
que el que importa és la capacitat
d’anàlisi, més que la capacitat de
retentiva.
Com veus la Facultat des de la
pràctica professional, quines coses
creus que es podrien millorar?
Em semblaria interessant fer més
visibles els perfils de sociòleg i
politòleg. El públic en general continua
preguntantse què fem i per a qui
treballem. També m’agradaria que es
potenciés el networking entre alumnes
actuals i antics, perquè els projectes i
oportunitats sorgiran cada cop mes a
traves de contactes. La nostra xarxa
de contactes serà la que ens donarà
feina.
Quin/s consell/s donaries als futurs
politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Priven a Helena Maleno d'assitir a l'acte d'inauguració de la Facultat del curs 2018
19
La periodista ha enviat un vídeo i ha fet una connexió en
directe on ha denunciat la persecució que està patint per
defensar el dret a la vida dels refugiats i ha acusat els
Estats “ de fustigar a les persones i criminalitzar a les
ONG de traficants i corrupció”.

Encetem el curs amb les eleccions dels delegats
Els delegats dels primers cursos ja han començat les
seves primeres tasques mentre que la resta dels cursos
encara estan en processos de deliberació i elecció

L’Assemblea de Polítiques i Sociologia arrenca el curs amb una “tancada” a la
Facultat
Els assemblearis van quedarse a dormir a la Facultat
amb el permís de l’equip del deganat per decidir les noves
línies de treball d’aquest curs 2018/2019

La segona edició dels UAB Games arriba a la UAB
Del 5 al 14 de novembre se celebrarà al campus la
segona edició de la UAB Games sota el lema “Mens
Sana in Corpore Sano”, unes jornades esportives
transversals, inclusives i solidàries que comptaran amb
un ampli ventall d’esports i estaran obertes a tota la
comunitat universitària.

La UAB celebra la XIII Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Del 22 al 26 d’octubre la UAB acull la XIII Setmana de la Mobilitat Sostenible i segura, que

Els diria que mirin el sector privat amb
ulls públics. En tant en quant les
empreses són cada cop més grans i
més poderoses, les hem de tractar
com si fossin les noves
administracions i els nous governs.
Penso en Facebook: els sociòlegs i
politòlegs hi tenim tant a dir i a estudiar
com els especialistes en Tecnologia o
en Economia.
Per més informació sobre la Neus pots
visitar la seva pàgina web oficial:
http://www.neusarques.com/

Agenda
Eleccions de representants
d’estudiants al Claustre de la UAB
El termini de presentació de candidatures
a representants del Claustre és del 19 al
26 d’octubre de 2018 (ambdòs inclosos).
Les sol·licituds s'han de presentar a
través de l’eformulari, disponible al
següent enllaç

comptarà amb un munt d’activitats programades per a
conscienciar dels avantatges que té desplaçarse de
forma sostenible.

Programa d'ajuts AIDA per als centres de la UAB
La UAB té oberta una convocatòria d’ajuts per a la
intensificació de la docència en anglès (AIDA). El període
de presentació de sol·licituds està obert fins el 25 de
maig.

Francesc Serra i Ferran Izquierdo publiquen el “Poder y regímenes en Asia
Central”
Els professors ofereixen en aquest volum una visió dels
règims que es van constituir després de les
independències de la URSS i també introdueixen les
relacions de les repúbliques d'Àsia Central

L'Institut d'Estudis Andorrans convoca dues beques d'ajut a la recerca
L’Institut d’Estudis Andorrans, a través del seu Centre
d’Estudis Històrics i Polítics, ha convocat la segona
edició de dues beques d’ajut a la recerca.

Tres projectes de la Facultat han estat seleccionats a la Convocatòria d’ajuts per a
projectes d’innovació i de millora de la qualitat docent 2018 de la UAB
Els projectes són, en la modalitat A (projectes d’innovació
docent), el projecte coordinat per la professora Maria
Esther Fernández Mostaza “De l'ensenyament a
l'aprenentatge i viceversa” (500 €); i “Radiopolis.
Innovació docent en l’anàlisi de Ciències Polítiques”,
coordinat pel professor Nicolás Barbieri (250€), i en la
modalitat B (projectes de millora de la qualificació
docent), la proposta “Recursos docents per a l'abordatge
del gènere”, presentat per la professora de Sociologia
Sònia Parella Rubio, i amb un finançament de 2.500 €.

