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Butlletins anteriors 

La  Montserrat Cunillera es llicencià en el Grau de 
Ciències Polítiques i Gestió Pública el febrer del 
2016. Va compaginar els dos últims anys 
d’universitat amb el que primer van ser unes 
pràctiques i finalment una feina a l’Associació de 
Cambres de Comerç de la Mediterrània. Prèviament 
s’havia Diplomat en Turisme l’any 2007, cursant 
l’últim any a Irlanda amb el programa Erasmus. En 
acabar el grau i compaginant-ho amb la seva feina 
actual com a Tècnica de l’Observatori d’Economia 
Local a Promoció Econòmica de Sabadell, va fer el 
Màster d’Estudis Territorials i de la Població en el 
departament de Geografia de la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la UAB.  

 

En què consisteix la teva feina? Com vas accedir-

hi? 

La meva feina actual consisteix en la recollida i el 
tractament de dades de diferents àmbits com són el 
mercat de treball, l’estructura empresarial, la 
població, l’habitatge, el consum, la formació, i un llarg 
etc. i en l’elaboració posterior, mitjançant l’anàlisi 
d’informació socioeconòmica, de diferents productes 
per tal de facilitar la presa de decisions. A més a més 
a l’Observatori atenem demandes d’informació 
internes (del mateix Ajuntament) així com externes 
(estudiants, empreses, etc.). Hi vaig accedir 
mitjançant un procés de selecció públic el juliol del 
2016. 

 

Com valores la formació rebuda a la Facultat? 

La valoro molt positivament. Crec que durant els 4 
anys del grau es tracta un ampli ventall de matèries 
que et permeten conèixer diferents àmbits de 
coneixement de la Ciència Política així com d’altres 
ciències relacionades com la Sociologia, l’Economia 
o el Dret.  

EL PERFIL 

COMENCEM AMB LES DONES 

 
El passat dimarts 20 de febrer es va celebrar l’elecció de la nova 
degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, la 
doctora Laura Feliu. La Sala de Juntes de la Facultat es va omplir de 
personal docent i alumnat de la Facultat, disposats a escoltar les 
propostes del programa electoral de Laura Feliu i el seu nou equip de 
deganat, debatre-les i votar-hi a favor o en contra. Va ser l’anterior 
degà, Joan Botella, qui va presidir i dirigir la sessió extraordinària. 

La presa de possessió del nou equip de deganat ha coincidit amb la 
celebració de la jornada del 8 de març, dia de la dona, que enguany 
ha tingut un caire extraordinari gràcies a la convocatòria pel moviment 
feminista d'una vaga de dones en quatre àmbits: de cura, estudiantil, 
de consum i laboral. Els dies previs a la convocatòria, des del 
Rectorat, les assemblees d'estudiants i altres associacions es van 
organitzar diversos actes de difusió i debat sobre la temàtica. Els 
sindicats van convocar vaga per donar cobertura legal en l'àmbit 
laboral a aquesta iniciativa de lluita. La resposta a la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia (FCPS) ha estat de seguiment 
generalitzat de l'aturada, amb aules buides i passadissos 
pràcticament deserts. Les dones han parat, els homes s'hi han sumat 
i la Facultat ha aturat la seva activitat habitual. Al nostre entorn, les 
manifestacions massives a diferents ciutats i localitats han testimoniat 
la consciència que la nostra societat està encara molt lluny de 
l'anhelada igualtat. Dones de totes les edats, però especialment noies 
molt joves, han mostrat la seva indignació davant les accions 
discriminatòries, o els actes de violència masclista. Elles han fet 
palesa la necessitat de seguir lluitant perquè la igualtat reclamada es 
faci efectiva. 
 
A la Universitat aquest combat no és nou, però els seus resultats 
estan lluny de ser satisfactoris. Els reptes són encara enormes tant en 
l'àmbit laboral com acadèmic: només cal observar els feminitzats 
serveis de neteja o de reprografia; el fet que només hi hagi hagut 2 
deganes entre les 9 persones que han ocupat aquest càrrec des de la 
creació de la Facultat; que essent les dones aproximadament un 50% 
de l'alumnat graduat, la seva presència als càrrecs directius o el seu 
reconeixement com a catedràtiques no estigui en correspondència 
(aquest curs, un 38% del professorat són dones); o que 
lamentablement es donin casos d'assetjament en el nostre entorn. 
 
Moltes dones en tots els sectors que conformen la nostra Facultat 
(PAS, PDI, alumnat, treballadores al Campus) han lluitat 
individualment o col·lectiva per al reconeixement de la igualtat. 
Professores i investigadores han dedicat part de la seva tasca 
acadèmica i del seu activisme a la causa feminista. Des de fa anys 
aquestes demandes han tingut una plasmació institucional, les més 
de les vegades associada a lleis i normatives que la regulen. 
L'Observatori per a la Igualtat, que inicià la seva activitat a la UAB 
l'any 2005, es dedica principalment a l'anàlisi de les desigualtats a 
l'educació superior, a través de la recopilació de dades, el diagnòstic i 
les propostes de millora des d'una perspectiva interseccional. 
 
A la Facultat dos instruments han estat valuosos. D'una banda la 
Comissió per la Igualtat és una institució precursora a la UAB que va 

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


Considero un encert el fet de poder escollir les 
assignatures els darrers dos anys per a poder provar 
que és el que més t’atreu dins de la disciplina i poder 
anar encaminant el teu futur professional. 

 

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

millorar? 

Crec que caldria millorar dos aspectes. 

El primer seria el de poder compaginar millor estudis 
i feina. No solament perquè hi ha gent que té la 
necessitat de treballar mentre estudia per a poder-se 
mantenir econòmicament, sinó perquè s’aprofitarien 
encara més els coneixements rebuts a la Facultat, 
s’obriria nous horitzons sobre les possibilitats de 
treball en el futur. I finalment els graduats obtindrien 
el títol amb una certa experiència i un tast de la 
professió, més enllà de les pràctiques professionals 
(que crec que són necessàries però no són 
suficients). 

El segon seria que dins del pla de formació 
obligatòria s’hi inclogués assignatures com la de 
Demografia i es fessin moltes més hores de 
Metodologia, vitals per a un politòleg a l’hora de 
poder fer qualsevol tipus d’anàlisi de dades. 

 

 

Quin/s consell/s donaries als futurs politòlegs i 

sociòlegs de la Facultat? 

Que no es limitin a fer el que és obligatori per treure’s 
el títol, que vagin més enllà, que participin de les 
activitats que tenen lloc a la facultat, que llegeixin 
molt (sí, més enllà de tot el que se’ls demana). Que 
ho qüestionin tot: que un cop se’ls expliqui qualsevol 
tema en busquin informació a banda, que el 
discuteixin, que intercanviïn opinions. I que finalment 
es formin la seva pròpia opinió, ja que finalment el 
coneixement és allò que queda quan ja has oblidat 
tot el que t’han ensenyat.  

Que estiguin al dia sobre l’actualitat i que combinin la 
formació amb la pràctica professional sempre que 
puguin, ni que no sigui remunerada, que no els faci 
mandra aprendre idiomes i finalment, si poden, que 
passin una temporada a l’estranger. 

 

Si vols posar-te en contacte amb la Montserrat ho 
pots fer a través de: montserratcunillera@gmail.com. 

ser creada l'any 2009 amb l'objectiu de garantir un compromís de la 
Facultat contra tota mena de discriminacions. Encara que la major 
part de la seva activitat va dirigida a la lluita contra la discriminació de 
gènere, el seu propòsit és evitar que es doni en el marc de la Facultat 
qualsevol discriminació per raó d'orientació sexual, origen, cultura, 
aparença o capacitats diferenciades. Aquesta Comissió, en 
col·laboració amb altres institucions de la UAB, ha actuat en casos 
d'assetjament i abús, ha participat en l'anàlisi dels continguts oferts a 
la Facultat per tal de garantir-ne la diversitat i la igualtat, i ha 
col·laborat en xerrades i altres activitats sobre igualtat de gènere, 
sobre els drets GLTBI i sobre els drets de les persones amb mobilitat 
reduïda. La Comissió, integrada per PDI, PAS i alumnat, renovarà 
profundament la seva composició en les pròximes setmanes. D'altra 
banda, la representant de la Facultat a la Comissió per la Igualtat de 
la UAB (representant de polítiques d'igualtat) intervé per sensibilitzar 
sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació; visibilitzar les 
dones de la Facultat i fomentar la seva participació i lideratge; i 
dissenyar i implementar polítiques d'igualtat. La revisió del contingut 
de les Guies docents que s'està realitzant des d'una perspectiva de 
gènere, i que ha mostrat les mancances actuals, ha estat una tasca 
prèvia a la introducció d'aquesta perspectiva en les assignatures, i el 
desenvolupament de competències transversals previstos pel curs 
vinent. Igualment es vol fomentar la incorporació per part de l'alumnat 
de la perspectiva de gènere en els seus treballs. 
 
Els instruments de què disposem avui en dia ens han d'ajudar a 
progressar en el camí de la igualtat. Però aquests recursos 
institucionals tenen una rellevància secundària en l'objectiu declarat 
de fer de la FCPS un espai adient per a impulsar una universitat i una 
societat lliures de qualsevol tipus de discriminació i violència. El 
principal recurs som nosaltres mateixes, individualment i 
col·lectivament. Només un posicionament compromès, compartit i clar 
de totes i tots ho farà possible. Quan una estudiant lliura el seu 
exercici d'avaluació i en l'espai on ha de posar el seu nom ha corregit 
l'"e" final de la paraula "alumne" per una "a" ajuda al professorat a ser 
conscient que les velles formes ja no ens serveixen. Quan les 
treballadores exigeixen igualtat en les seves condicions laborals, quan 
el professorat inclou exemples de les aportacions de les dones a les 
seves classes, quan un alumne no riu davant d'un acudit sexista 
s'estan generant mecanismes propis per tal de combatre les 
estructures patriarcals de la nostra societat. Entre totes, avancem. 

Pilar Carrasquer, exrepresentant sortint de polítiques d'igualtat a la 
Facultat 

Teresa Sordé, nova representant de polítiques d'igualtat a la Facultat 
Francesc Serra, president de la Comissió per la igualtat de la Facultat 

Laura Feliu, degana  

 

Debat sobre les desigualtats de 

gènere a l’acadèmia  

L’Associació Catalana de Sociologia 
(ACS) organitza una xerrada-
debat sobre les desigualtats de 
gènere a l'acadèmia, que tindrà lloc 
el proper dia 19 de març a les 19h a 
la Sala Pi i Sunyer de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 

Agenda 
Rosario López, cap del servei de Gestió 

Acadèmica de la Facultat, es jubila 

La professional va formar part de l’equip de Gestió 

Acadèmica des dels inicis de la Facultat.  

Dia Internacional de les Dones 

Treballadores  

Enguany la UAB ha fet un homenatge a la 

professora Montserrat Solsona, en un acte 

emmarcat en el 50è aniversari de la UAB. 

mailto:montserratcunillera@gmail.com
http://www.uab.cat/web?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1345750217288&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
http://www.uab.cat/web?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1345750217288&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia-1345722293548.html?noticiaid=1345750469587
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia-1345722293548.html?noticiaid=1345748138867


L’Ajuntament de Torelló convoca la 

beca Segimon Serrallonga per a 

l’ampliació d’estudis superiors 

Adreçada a persones titulades o a estudiants de 

darrer any. 

La Universitat de Valladolid nomena 

Marina Subirats doctora ‘honoris causa’ 

Marina Subirats, catedràtica emèrita del 

Departament de Sociologia de la UAB, ha estat 

investida doctora honoris causa per la 

Universitat de Valladolid. 

Desenvolupament de la jornada de 

vaga 

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones 

Treballadores, es va convocar una jornada de 

vaga general per part de diversos 

sindicats i el moviment feminista.  

Conferències i debats sobre feminisme 

La diplomatura de Postgrau en Idees i Experiències 

Polítiques Transformadores ha coordinat dues 

conferències-debat sobre el feminisme: Dir 

prou! Vagues de dones en la història i Un balanç de 

les polítiques contra les violències masclistes. 

Segona edició del seminari “La cultura de 

seguretat a l'Estat espanyol i a Catalunya” 

El seminari, organitzat per l’ICPS, vol contribuir al 

desenvolupament d’una cultura de seguretat en el 

marc de la societat democràtica.  

Oberta la convocatòria del concurs 

“Tesi en 4 minuts” 

El repte consisteix en què els estudiants de 

doctorat que no hagin defensat la seva tesi 

expliquin oralment el tema de la seva 

recerca durant un màxim de 4 minuts.  

La UAB, entre les 100 millors del món en 

setze disciplines 

La UAB se situa entre les 100 millors universitats 

del món en quinze àmbits més, segons destaca 

el QS World University Rankings by 

Subject.  

La UAB ofereix onze novetats en estudis 

de grau el curs 2018-2019 

La UAB oferirà onze novetats en estudis de grau el 

proper curs que abasten un ampli ventall d'àmbits 

acadèmics i tenen un alt component 

interdisciplinari. 

mailto:fcps.butlleti@uab.cat
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