
 

CANVI EN EL DEGANAT

Des del febrer de 2012, i amb una periodicitat quinzenal (interrompuda només quan
el calendari administratiu de la universitat ens hi obligava), aquest butlletí online ha
anat encapçalat per una nota editorial signada pel degà, que intentava informar i
raonar sobre els aspectes més significatius de la vida a la Facultat, o més en
general, en les disciplines que s'hi imparteixen. Des de recordatoris
de col·legues nacionals o estrangers que ens han deixat (de Daniel Bell
a Zygmunt Bauman, passant per Francesc Morata,
José Cazorla o Maurice Duverger) fins a informacions sobre els nous projectes
acadèmics de la Facultat, la nostra difícil situació pressupostària o la crisi derivada
de les retallades en la contractació i en la renovació del cos docent, s'ha intentat
donar tota la informació rellevant, a la vegada que es presentaven elements de
reflexió sobre els projectes en curs d'elaboració per part de la Junta de Facultat.
Aquest no és el lloc adequat per a intentar fer un balanç complet de què s'ha fet (i
del que no s'ha fet) en sis anys: el firmant n'és responsable. Però algunes coses
s'han de mencionar, tant en el capítol dels resultats com en el de les insuficiències.

Per començar, la renovació en l'oferta docent. Dels dos Graus clàssics, s'ha passat a
una oferta diferenciada en què, a més del grau en Ciència Política i Gestió Pública i
el grau en Sociologia, s'ha incorporat dos dobles graus (Ciència Política + Dret i
Sociologia + Estadística Aplicada) i, a partir del pròxim curs, un nou grau en
Relacions Internacionals, i nou doble grau, llargament reivindicat, de Ciència Política
+ Sociologia. A més d'aquests títols, estan a punt d'aparèixer dos títols nous a escala
d'universitat, fruit de la cooperació amb altres centres de la UAB, i completament
innovadors, ja que no tenen equivalent a cap altra universitat del nostre sistema: el
grau en Estudis de Gènere i un grau en anglès sota la denominació de
History, Economy and Politics.

En tercer lloc, començarà també la nostra implicació en el grau impulsat per la
denominada "Aliança de les 4 Universitats" (autònomes de Barcelona i Madrid,
Pompeu Fabra i Carlos III), denominat "Filosofia, Economia i Política".
Aquesta expansió de l'oferta ha conduït a una reconsideració de l'oferta de places de
primer curs: dels 140 + 140 tradicionals, passarem ara a una estructura més
diferenciada. Sociologia 110, Ciència Política i Gestió Pública 90, i Relacions
Internacionals, 50. Els dobles graus reben 20 alumnes cadascun, mentre que els
títols de caràcter interfacultatiu que es posaran en marxa a partir del
setembre se situaran (pendent encara la decisió final) entorn de les 60 places. La
resultant, doncs, serà un augment del nombre d'estudiants, però amb un accés més
ajustat a demandes més específiques i per tant més diferenciat. En els últims anys,
aquest plantejament ha conduït a un augment continuat de la qualificació del nostre
alumnat, si es mesura per la nota de tall en l'accés a la universitat.

La segona gran operació ha estat la renovació de l'oferta dels Màsters, que han
passat dels departaments a la Facultat, el que ha permès una política de promoció
conjunta i una estratègia compartida en aquest àmbit, encaminada a compactar les
ofertes de postgrau, per assegurar la viabilitat pressupostària dels programes
existents. Els cinc màsters avui en marxa es corresponen als cinc itineraris que
s'imparteixen en els dos graus actuals.

Augment i diferenciació de l'oferta acadèmica, però, que han anat acompanyades
per una dura reducció quantitativa i qualitativa del cos de docents de la facultat.
L'arribada a l'edat de jubilació de la nombrosa generació dels fundadors de la
facultat, no solament no ha donat lloc a la substitució de les persones que deixaven
places vacants, sinó que, quan ha estat possible alguna contractació (sempre inferior
al dèficit que les jubilacions causaven), sempre s'ha fet amb categories acadèmiques
i retributives molt baixes, en condicions d'innegable precarització. Les dificultats
econòmiques dels últims anys s'han expressat, i de manera molt aguda, en el
terreny pressupostari. El pressupost de funcionament que té la facultat, el que inclou
des de l'adquisició de llibres fins a la compra de material informàtic o el manteniment
de les instal·lacions, és avui la meitat del que era l'any 2011. L'opció dels governs de
Madrid i de Barcelona de reduir la despesa en les universitats públiques (a diferència
del que ha succeït en els mateixos anys en països tan tocats per la crisi com el
nostre, és a dir, França, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, etc.) ha conduït a una
tremenda limitació d'activitats: ni conferències, ni professors convidats; reducció de
les beques Erasmus (que limiten les estades a l'estranger a un sol semestre) i

EL PERFIL

El David Gomez Cano es graduà en
Ciència Política i Gestió Pública en la
promoció de l’any 20112016. Ha fet
estudis de postgrau a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
També ha treballat desenvolupant
projectes de consultoria per al sector
públic per a diverses institucions per a
l’Ajuntament de Terrassa en el procés de
remunicipalització de la gestió de l’aigua
de la ciutat, i actualment treballa en el Pla
estratègic de remodelació de les Rambles
de Barcelona. També treballa a l’Oficina
Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la
Diputació de Barcelona.

En què consisteix la teva feina? 

Des de l'Oficina ens dediquem a
assessorar municipis de la província de
Barcelona en temes de desenvolupament
local. Sobretot a aquells municipis més
petits que tenen més dificultats per dur a
terme els seus propis estudis d'estratègia.
Alhora, també generem coneixement i
metodologies i les editem i difonem
perquè puguin ser consultades per
governs locals i ciutadania en general. Es
podria resumir en que assessorem
governs, generem coneixement i el posem
a la disposició del públic.
 
Com vas accedirhi? 

A través d'un concurs públic de selecció.
La Diputació convoca anualment diverses
beques de col·laboració. Jo vaig apuntar
m'hi i després de seguir tot el
procediment, que inclou una prova
pràctica i una entrevista, em van agafar.
Animo a tots els estudiants que els
interessi que ho provin un cop acabat el
Grau. És una molt bona oportunitat per
aprendre i entrar al mercat laboral.
 
Com valores la formació rebuda a la
Facultat? Com veus la Facultat des de
la pràctica professional, quines coses
creus que es podrien millorar?

Crec que la formació teòricaintel·lectual
és molt bona. A la Facultat hi ha alguns
dels millors professors. Alhora crec que
cal combinar millor l'excel·lent formació
teòrica que ja es dóna amb una formació
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eliminació pura i simple de les beques Sòcrates. Només elevades dosis de
voluntarisme i de generositat han permès mantenir un cert nivell d'activitat
acadèmica i intel·lectual d'interès general, única que dóna sentit a la institució
universitària.

Millora en canvi, i millora tangible, en l'àmbit de la convivència dins la facultat. Sense
tirar les campanes al vent, i sense negar les situacions de tensió viscudes, aquestes
han estat menys freqüents i menys agudes que no ho havien estat abans; i és
significatiu observar que, quan s'han produït recentment comportaments no
desitjables, han vingut seguits per peticions d'excuses per part dels responsables.
I tot això s'ha traduït en una certa recuperació de pes dins la UAB. Ser una facultat
petita (en nombre d'alumnes només estem per davant de Traducció i Interpretació)
ens ha restat pes, visibilitat i influència; la presència d'una professora de la Facultat,
la Dra. Sara Moreno, en el rectorat actual de la UAB és a la vegada
una il·lustració d'una major visibilitat dins del campus, i un vehicle perquè els
problemes i necessitats de la facultat s'expressin d'una manera més eficaç.

Òbviament, no tot ha estat positiu. En l'àmbit de l'oferta de titulacions conjuntes, no
ha estat possible arribar a cap acord de cooperació amb la facultat de Comunicació;
en el terreny dels Màsters, la bona i rica experiència del programa
Erasmus Mundus sobre Educació per un Món Global (GLOBED) s'ha vist
interrompuda per la retirada, abans del previst, del suport financer de la Comissió
Europea. I les relacions entre els col·lectius de la facultat no han pogut culminar en
la revisió de la normativa electoral de les institucions dirigents de la institució, revisió
indispensable donat que aquesta normativa ha quedat àmpliament depassada per
l'evolució de la realitat interna de la facultat.

Clars i ombres, doncs. Probablement és inevitable que un balanç hagi de recollir tant
elements positius com negatius. Però crec que globalment podem afirmar que els
primers pesen més que els segons: el reconeixement per part de les agències
d'avaluació externa de la menció d'Excel·lència a tots els títols impartits a la facultat
(únic centre de Catalunya que es troba en aquestes condicions) mostra com, malgrat
les dificultats, segueix haventhi un fons de qualitat i de bon
funcionament col·lectiu que permet superar etapes tan complicades com la que hem
viscut els darrers anys.

El proper dia 20 de febrer la Junta de Facultat elegirà un nou deganat. No ens
limitem a esperar que continuï o millori la situació actual: seguirà sent necessari el
compromís i la col·laboració de tots per a fer possible que això sigui així.

Joan Botella, Degà

 
La Unitat de Ciència Política i de l'Administració participarà en dos nous graus

La  UAB  impulsa  els  graus  de  History,  Politics  and
Economics  (UAB)  i  el  grau  de  Filosofia,  Política  i
Economia de l’Aliança 4 Universitats.

 

 
Seminari d’economia crítica a càrrec de TAIFA

El  seminari  TAIFA  organitza  set  sessions  sobre
economia crítica durant el segon semestre.

 

 
La UAB commemora el Dia de les Dones i les

Nenes a la Ciència amb 'Marie Curie'

L'Observatori  per  a  la  Igualtat  commemora  el  Dia
Internacional de  les Dones  i  les Nenes a  la Ciència amb
la  projecció,  el  13  de  febrer,  del  film  Marie  Curie  i  un
col·loqui  posterior.  Les  Facultats  de  Ciències  i
Biociències i l’INc se sumen als actes amb la inauguració
d'un  mural,  el  dia  12,  una  'macrofotografia'  i  un  Speed
Dating sobre dones i recerca el dia 15.

 

 

més pràctica i pragmàtica que et capaciti
per saber fer tasques concretes. No
s'aprèn a elaborar un informe de
consultoria, per exemple. També és una
mancança que la formació metodològica
sigui tan escassa. Les assignatures de
metodologia han de tenir un pes més
important a la carrera. Per a un/a
politòleg/a és imprescindible conèixer i
saber fer servir les eines. Ja sé que la
funció de la universitat no és únicament la
de preparar a la gent pel mercat laboral,
però cal ser conscients que és la sortida
natural per a la gran majoria.

Quin/s consell/s donaries als futurs
politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

El més important per un/a politòleg/a que
comença és descobrir què li agrada. Que
es qüestioni des d'un primer moment què
voldrà fer amb la seva formació. Que
descobreixi quin camp de la ciència
política li agrada més i l'explori en
profunditat. I que dins d'aquest camp
s'apropi al màxim a la realitat. Que vagi a
buscar els entorns on es desenvolupen
les discussions teòriques que s'expliquen
a classe i s'impliqui al màxim. Que intenti
fer de politòleg/a des del primer dia. Això,
i que faci com més lectures millor. Les
obligatòries i recomanades pels
professors i també les que ell/a consideri
que ha de fer. La formació intel·lectual
que t'ofereix la Facultat durant els quatre
anys del Grau és un privilegi que sovint
s'aprecia amb el pas del temps. Llegiu i
exploreu la realitat tant com pugueu!

Si vols posarte en contacte amb el David
ho pots fer a través
de: gomezcanodavid@gmail.com o a
través del seu compte de Twitter:
@david11gc.

 

Agenda

Concurs fotogràfic per assistir de franc
a l'Esdeveniment Europeu de la
Joventut

El Parlament Europeu premiarà els
autors de les fotografies d'Instagram

guanyadores amb un viatge a
Estrasburg el juny de 2018. Els

interessats a reunirse amb joves de
tots els països de la Unió Europea

durant l'1 i 2 de juny poden compartir
les seves fotografies a Instagram i
guanyar un viatge a la seu del
Parlament a Estrasburg. 

http://www.uab.cat/web?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1345744175055&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
https://twitter.com/david11gc
http://www.fundacionsgae.org/es-es/sitepages/PremiosDetalle.aspx?i=124
http://ddd.uab.cat/record/45978
mailto:gomezcanodavid@gmail.com


Reptes de les Societats d'Innovació: La Construcció de Sistemes de Motivació i
Cohesió Col·lectives

El curs,  inclòs dins del programa de Cursos d’Especialització de  la
UAB, està coordinat pel professor Daniel Gamper.

 

 
Gabriel Garroum, Jofre Montoto i Jaume Castro analitzen la guerra de Síria

El 21 de  febrer,  l'Institut de Ciències  i Polítiques Socials
organitza  la  jornada  "La  guerra  civil  a  Síria:  destrucció  i
barbàrie sense fi", on intervindran Gabriel Garroum (King's
College  London),  Jofre  Montoto  (autor  de  Gihadisme)  i
Jaume Castro (Comunitat de Sant'Egidio).

 

 
Defensa de la tesi doctoral de Diego Fleitas Damiani

El  proper  5  de març  el  doctorand  Diego  Fleitas  Damiani
defensarà  la  seva  tesi,  dirigida  pels  professors  Antonio
Martín i Óscar Molina.

 

 
Nous tallers d'emprenedoria social amb reconeixement de crèdits

El  Servei  d'Ocupabilitat  de  la  UAB  ofereix,  per  primera
vegada,  formació  amb  reconeixement  de  crèdits  ECTS.
Continuen  obertes  les  inscripcions  a  dos  tallers  que
començaran  al  març  i  formaran  l'alumnat  en  l'àmbit  de
l'emprenedoria social i col·laborativa.

 

 
Oberta la convocatòria per participar al programa SICUE d'intercanvi

Del 13 de febrer al 13 de març, s'obre la convocatòria per
participar  al  programa  SICUE  d'intercanvi  amb  altres
universitats  d'Espanya.  Les  estades  poden  ser  d'un
semestre  (cinc  mesos)  o  d'un  curs  acadèmic  (nou
mesos).
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