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El concepte del mes: Nova cultura del territori 

 Aquest és un concepte que no prové de l’acadèmia sinó dels 

moviments socials i que neix en el context de les 

mobilitzacions en defensa del territori a Catalunya. Per això, 

ens ha semblat interessant abordar-lo en aquest butlletí com 

a exemple de coneixement produït per la ciència ciutadana 

(1) però que, tanmateix, ha estat incorporat per diferents 

disciplines (Geografia, Sociologia, Ciència Política, Ciències 

Ambientals). 



Des de les primeres mobilitzacions contràries al Pla Hidrològic Nacional el 2001, fins les 

recents  marxes en contra de la variant d’Olot, la participació social en els conflictes relacionats amb 

la gestió del territori ha estat un fenomen social, cultural i políticament rellevant a Catalunya. Aquestes 

mobilitzacions han fet palès noves formes d'acció col·lectiva amb forts impactes en la configuració 

dels conflictes -tant en la seva dimensió cognitiva (emergència de nous marcs culturals) com política 

(participació de nous sectors socials en els conflictes) (Alfama et alt., 2007; Nel·lo, 2003). 

Amb el precedent de la nova cultura de l’aigua (Prats i Estevan, 2004), el concepte de “nova cultura 

del territori” (NCT) apareix, per primera vegada, en la Declaració de Figueres “Per una nova cultura 

del territori” (conclusions Assemblea 18a. Trobada d’Entitats i Plataformes en Defensa del Territori 

dels Països catalans, octubre 2003).  

Amb l’objectiu d’una gestió i planificació més sostenible i democràtica del territori, tindria com a eixos 

prioritaris: 

Reclamar una major participació ciutadana en la planificació territorial, impulsant mecanismes reals i 

efectius de democràcia participativa en el disseny i implementació les polítiques que impliquen un 

impacte en el territori;.  

impulsar una planificació supramunicipal que asseguri un urbanisme compacte i un menor consum de 

sòl i de recursos; 

optar per un model energètic equilibrador del territori, que fomenti les energies renovables 

sostenibles respectant els espais naturals, culturals i paisatgístics; 

replantejar les infraestructures de mobilitat, avançant cap un model de màxima eficiència i mínima 

ocupació de sòl, fomentant el transport públic i el ferrocarril;  

preservar els espais agraris impulsant un model agroecològic de producció i consum; 

preservar la diversitat biològica i cultural dels territoris; 

considerar el paisatge com element clau de la identitat col·lectiva i desenvolupar polítiques adequades 

a aquesta concepció. 

  

La NCT s’ha d’interpretar, com una resposta política a un model neoliberal de gestió del territori que 

ha estat hegemònic en els darrers quaranta anys i que ha acabat generant un “malestar del territori” 

(Sassen, 1991). Interpretar de forma diferent el territori demana elaborar una definició diferent de la 

realitat.  Si “la realitat territorial no és patrimoni perceptiu de ningú” (Folch, 2003, 19) (2), aquesta 

esdevé un espai de controvèrsia, no només cognitiva, sinó també ideològica.  

Des d’aquesta perspectiva, els conflictes socioecològics passen a ser interpretats com a oportunitats 

per a plantejar nous reptes que afecten la vida quotidiana dels “territoriants” (3). La identificació dels 

conflictes socioecològics en el territori i la participació social en llur definició i gestió s’ofereix com un 

espai per la construcció social de la NCT. Per tant, aquesta “nova forma d’entendre i d’entendre’s amb 

el territori” (CST, 2006) ens indica l’existència d’una pugna o conflicte sobre quins són els diferents 

marcs culturals que orienten o haurien d’orientar les polítiques territorials. 

Tot i conceptualitzar-se des dels moviments socials, i malgrat les crítiques que ha rebut de sectors 

acadèmics i polítics (Pujol, 2005), la NCT es difon àmpliament (Anuari Territorial de Catalunya, SCOT, 

2004) i es socialitza entre d’altres col·lectius de caràcter professional i tècnic; finalment, 



s’institucionalitza, incorporant-se també en l’àmbit acadèmic (Manifest del Col·legi de Geògrafs, 2006 

i publicació de Una nueva cultura del territorio, Tarroja, Camagni, coords., 2006).  

Avui, en el context de la crisi climàtica i la necessitat de transitar cap un model antropològicament 

més sostenible, la NCT adquireix una centralitat que fa justícia als seus impulsors. 

 

Àlex Casademunt 

Professor de Ciència Política 
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__________________________ 

(1) Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe Towards a better society of empowered 

citizens nd enhanced research (en anglès). European Commission, 22 de novembre de 2015, p. 1-52. 

(2) Per mostrar-ho, Folch ens parla de diferents actituds perceptives parcials (productivistes, 

funcionals, formals, naturalistes, patrimonialistes) en relació al territori. 

(3) Neologisme emprat pel geògraf Francesc Muñoz. 
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Coneix la Facultat: Roc Grandia i Eduard Murgó, delegats a la Facultat  

  

Aquest mes, per la secció "Coneix la Facultat" hem 

parlat amb el Roc Grandia, delegat del tercer curs 

del grau de Ciència Política i Gestió Pública, i 

l'Eduard Murgó, de quart curs, per conèixer una 

mica més en profunditat en què consisteix ser 

delegat, alguns dels matisos i quina és la seva 

experiència personal durant aquests anys. 

 

En Roc va arribar a ocupar el càrrec gràcies a un company: "un professor va demanar qui era el delegat 

i algú va cridar el meu nom". Afirma agrair la confiança que les seves companyes de classe han 

dipositat en ell des d'aquell moment per poder seguir sent-ho fins ara. En el cas de l'Eduard, a la seva 

classe van fer eleccions i van decidir ser tres "per sumar més esforços". 

En Roc afirma que la seva tasca consisteix "a apagar focs però, sobretot, a prevenir que se'n generin". 

Comenta que, tot i que sent que pot resoldre problemes o donar respostes a dubtes que poden sorgir 

a companyes o, fins i tot, a professorat, "la clau és anticipar-se per fer-ho més fàcil"; "ser delegat et 

permet 'actuar d'ofici' davant de situacions que poden ser un potencial problema més endavant, com 

avaluacions, entregues, metodologia de les assignatures... Però el millor de tot és quan pots ajudar 

algú personalment perquè et confia la seva situació i ho pots resoldre gràcies a les eines de delegat. 

També fas de portaveu en moltes situacions, i les que em coneixen saben que m'encanta xerrar pels 

descosits!", ens explica. 

Per la seva banda, l'Eduard defineix la seva tasca com "un pont entre el grup de classe i els docents". 

A més, realitza formacions adreçades als delegats i delegades. L'ajuda no ser vergonyós i, com el Roc, 

tenir la voluntat d'ajudar als altres: "durant l'ESO i el Batxillerat ja havia estat delegat i vaig voler seguir 

desenvolupant aquesta tasca a la universitat perquè m'agrada i gaudeixo fent-ho". 

En Roc, a vegades, sent que la seva feina de delegat pot traspassar la línia de l'àmbit personal i que 

segurament és el que menys li agrada; "és una cosa que fas voluntàriament i de grat, no per complicar-

te la vida". Però afirma ser "ferm en conviccions de participació estudiantil" i creu que la figura del 

delegat és una eina que ajuda a fer d'altaveu de l'alumnat. A més, li genera satisfacció personal poder 

resoldre un problema que pot suposar un maldecap per una altra persona, així com sentir que el seu 

grup confia en ell per portar a terme qualsevol cosa. Per altra banda, explica, "crec que l'any passat el 

grup de delegades vam aconseguir un munt de victòries col·lectives quan ens vam posar a treballar 

plegades, i això va ser un gran motiu d'alegria per a totes nosaltres"." 

L'Eduard destaca que el que menys li agrada segurament són les "hores invisibles que no es veuen de 

feina necessària" però que, al final, són necessàries per escoltar les demandes dels companys i 

companyes articular-ne una de conjunta. 

Com a experiència, en Roc la valora positivament: "Tothom em diu que de gran he de ser polític, però 

de moment estudio per ser politòleg! Bromes a part, crec que fer de delegat m'ajuda a millorar certes 

competències molt relacionades amb el meu camp d'estudi com l'oratòria, la planificació o l'anàlisi 

objectiva de situacions determinades". L'Eduard creu que li ha servit per aprendre i formar-se en 



aspectes estretament relacionats amb el grau de Ciència Política i Gestió Pública: "representació, 

participació, mediació, resolució de conflictes, demandes, etc". 

En Roc finalment ens explica que "cadascú és com és i viu l'experiència universitària com vol, però per 

mi ja és part del meu trajecte a la UAB. Moltes de les meves companyes em coneixen com "el delegat" 

i, vulguis o no, normalment és positiu. Voldria acabar dient que si algú té dubtes, només cal que em 

busqueu per la Facultat, estaré encantat de parlar una estona amb vosaltres!". L'Eduard creu que ha 

de ser una decisió personal i se n'han de tenir ganes perquè, com tots els càrrecs de representació, 

aquest també implica adquirir responsabilitats. Anima a aquelles persones que s'ho estiguin pensant 

perquè "és una altra manera de relacionar-te amb la universitat que t'ajuda a desenvolupar un tracte 

cordial i a generar eines i mecanismes per cercar consensos". 

Gràcies, Roc, per la il·lusió que projectes ocupant un càrrec que, com a institució, resulta tan essencial, 

i a tu, Eduard, per l'energia que transmets. I als dos per haver-nos explicat amb una mica més de 

profunditat la vostra trajectòria. Esperem que sigui un petit impuls per tots els vostres èxits! 

 

Laura Dueñas 

Becària de Comunicació a la Facultat 

Notícies 

 

 

Recuperació del moodle i actualització de la paraula clau 

 

Ja s’ha recuperat el web corporatiu de la UAB, que està en continu procés d'actualitzaxió per 

incloure els continguts rellevants i les informacions necessàries de tots els àmbits de la Universitat. 

Les pàgines que inclouen dades procedents d’aplicacions encara no recuperades estan identificades 

perquè quedi clar que la informació publicada és anterior a l’atac informàtic de l’11 d’octubre. Altres 

funcionalitats del web lligades a serveis corporatius, com la Intranet o el servidor de vídeos 

institucionals, s’aniran recuperant progressivament. 

També s’ha reobert l'aula Moodle o campus virtual per tal de alumnes i docents puguin seguir les 

assignatures amb normalitat. La majoria de les seves funcionalitats estan operatives però no s’hi 

podrà treballar amb plena normalitat fins a l’inici de classes del segon semestre. El PDI actualitzarà 

els materials docents corresponents i les llistes d'alumnes abans de febrer. 

https://www.uab.cat/
https://sso.uab.cat/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcv.uab.cat%2Fprotected%2Findex.jsp


Es important tenir present que per tal de poder accedir a Moodle cal que l'alumnat hagi actualitzat 

la paraula clau de l'antic entorn de correu i col·laboració al núvol de Google. El procediment per fer-

ho no ha canviat i segueix estant actiu a la web el formulari per poder fer el canvi de paraula clau. 

Recordeu que si heu canviat l’adreça mail arrel del ciberatac també heu d'indicar-ho al moment de 

fer el canvi i poder accedir a SIGMA. Aquesta actualització de la contrasenya és imprescindible per 

fer el seguiment de les assignatures al segon semestre per Moodle i per Teams, si s'escau. 

 Si necessiteu més informació, consulteu els canals TIC UAB a Twitter i a la web, o passeu per Gestió 

Acadèmica.  

 

Laura Dueñas 

Becària de Comunicació de la Facultat 

El 25N a la Facultat: acte amb l'entitat Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere 

 

El passat 9 de desembre va tenir lloc l'Acte pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de 

Gènere, organitzat per la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

Va comptar amb la ponència convidada de Montserrat Vilà, membre de la Junta de la Plataforma 

Unitària contra les Violències de Gènere. 

El 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere, 

declarat oficialment al 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del 

Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de 

gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la 

tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Així ens ho va explicar en la seva 

ponència la Montserrat Vilà, membre de la junta de la Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere, el dia 9 de desembre en l'Acte de la Facultat. 

Aquesta plataforma, explica Vilà, sorgeix el 2002 des de les vocalies de les dones de l'Eixample de 

Barcelona, per la necessitat de coordinar el moviment feminista a la ciutat: "no va ser un bolet, sinó 

que va venir d'un procés de conscienciació col·lectiva". Vilà va recordar que, malgrat els avenços, es 

continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal els paràmetres d'una societat estructurada a 

partir del desequilibri de les relacions entre dones i homes. Les dones pateixen molts tipus de 

violència: la violència econòmica, de classe, la tortura, la bèl·lica... Però la violència de gènere és una 

forma de violència específica contra les dones  que s'ha emprat com a instrument per mantenir la 

discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones. Així, la 

violència masclista "ha passat de ser un fenomen privat a ser un fenomen públic". Vilà va cloure la 

https://e-campus.uab.cat/
https://infogram.com/1pj67ng2q3nv7pc6jewejkdnx3umdl97z30


seva intervenció explicant amb profunditat com funciona la violència de gènere institucional, que 

genera encara barreres a l'hora de presentar denúncies per maltractaments, ja que genera 

inseguretat i culpabilitat afegida a les víctimes que se senten jutjades pels membres del cos policial; i 

va posar exemples de casos d'injustícia flagrant en sentències judicials de custòdia compartida a 

pares maltractadors, o de pèrdua de custòdia per part de ,mares acusades d'exercir el síndrome 

d'alienació parental, un fenomen no reconegut científicament però que és d'ús habitual en 

procediments judicials. Vilà va deixar clar que la violència institucional és la cara més fosca del 

monopoli de la violència per part de l'estat, i la seva inclusió en la legislació per la igualtat de gènere 

es encara objecte de disputa.  

Esther Zapater, secretària general de la UAB, presentava l'acte afirmant que "encara queda feina per 

fer" i que "no cal ser dona per actuar amb perspectiva de gènere, ens necessitem a totes per 

treballar-ho". A més a més, afegia que és important entendre que el concepte de violència "té 

moltes cares" i és imprescindible sensibilitzar a la població perquè hi hagi un "canvi real en la 

societat". 

La degana de la facultat, Olga Serradell, també va voler compartir la voluntat de l'equip de deganat 

de treballar per crear i enfortir protocols que trenquin el silenci per denunciar les violències sexuals, 

recordant que la universitat, com qualsevol institució pública, necessita aquests protocols per 

defensar-se dels actes comesos de violència de gènere. Va reclamar així  la necessitat de vincular el 

moviment feminista amb l'ensenyament: "només en entorns segurs es poden desenvolupar les 

nostres tasques amb llibertat". Va voler agrair a la Comissió d'Igualtat la seva tasca per fer possible 

realitzar actes com aquest, en especial a l'Àlex Casademunt com a representant de la comissió i 

encarregat de moderar l'acte. De fet, Àlex Casademunt, professor de ciència política, recalcava que 

s'han de reforçar els eixos d'acció per fer efectives les lleis que aborden aquesta problemàtica; "no 

és qüestió d'aprovar una llei, sinó d'assegurar que és possible aplicar-la a la realitat, que hi haurà 

eines per fer-ho i que serà eficaç". 

Un acte que esperem que no deixes a ningú indiferent, carregat d'intenció i també d'emoció davant 

una situació tan devastadora per les xifres, la història i les dècades de lluita que l'acompanyen i que 

la Montserrat Vilà va posar de manifest durant la ponència. Davant la violència de gènere "només hi 

cap la denúncia i el rebuig, el posicionament i l'acció." 

 

Laura Dueñas 

Becària de Comunicació a la Facultat 

Dafne Muntanyola Saura 

Vicedegana de Comunicació, Professionalització i TFG 



Resum de la Junta de Facultat del 17 de desembre 

 

Aquest divendres 17 de desembre a les 12 s’inicià la junta ordinària de facultat corresponent al 

primer semestre del curs 2021-22. La junta tingué un format virtual, aconsellat per l’actual situació 

sanitària. L’ordre del dia reuní, en set apartats, els informes relatius als diferents vicedeganats i 

coordinacions de titulació  integrades en l’actual equip de govern. 

El primer informe correspon a la degana Olga Serradell. Abans, però, de la seva presentació va voler 

fer constar la felicitació de la facultat al professor Joan Subirats pel seu nomenament com a Ministre 

d’Universitats. També va donar la benvinguda el professor del departament de Ciència Política  John 

R. Etherington, qui ocuparà el lloc del professor Joan Botella, a causa de la seva jubilació, a qui 

agraeix  la seva constant implicació a la facultat.  L’informe té dos blocs temàtics. El primer és la 

revisió de la situació derivada del ciberatac patit per la UAB el passat 11 d’octubre. En aquest punt fa 

referència a la previsió de recuperació del sistema informàtic de la UAB. Així indica la progressiva 

entrada en activitat de  SUMMA i SIGMA, en aquest darrer cas amb l’objectiu de poder generar actes 

per a les qualificacions finals del primer semestre. També fa referència al cost total de 3,7 M d’euros 

que la Generalitat haurà d’aportar per a la renovació d’equips, llicències i altres aspectes derivats de 

l’atac informàtic.  El segon bloc temàtic correspon a les informacions sobre el Consell de Govern i les 

distintes comissions delegades. Així revisa els continguts relatius a: a) Finançament: on es manté la 

demanda de la UAB d’un nou model on es tinguin en compte les especificitats, i de manera 

transparent, les necessitats de les universitats. L’aportació del fons COVID del 2021 és de 18M€ a 

repartir en tot el sistema català. b) Personal acadèmic: la Conselleria d’Universitats ha donat el 

vistiplau a treure 50 places addicionals de nova creació i es recuperen les 247 places que havia 

perdut la UAB en els darrers anys. Això està relacionat  amb la recent aprovació de la modificació del 

model de dedicació acadèmica. c) Economia i administració: com a conseqüència del ciberatac, s’ha 

prorrogat els pressupost de l’any 2021. d) Alumnat i ocupabilitat: la degana fa referència a dos 

temes. Un és el relatiu a l’avaluació única. La vicerectora d’Alumnat ha creat una comissió de treball 

amb representants d’alumnat i deganats per elaborar una proposta de normativa al respecte. L’altre 

tema té a veure amb la vaga dels dies 15 i 16 de desembre. Com a conseqüència de les 

circumstàncies presents en la seva convocatòria s’han iniciat reunions de treball entre el rectorat i 

els deganats i s’ha acordat obrir un procés d’anàlisi per determinar i concretar el marc en què 

s’haurien de basar i regir les accions dutes a terme durant el desenvolupament d’una vaga. e) 

Comissió d’Igualtat: s’ha creat la figura de delegades d’igualtat i s’està definint la seva formació per a 

que puguin ajudar a dur a terme una major sensibilització i detectar qualsevol disfunció.  

Pel que fa als informes dels diferents vicedeganats, caldria destacar, en el d’Ordenació Acadèmica, a 

càrrec de l'Oriol Costa, la modificació de la memòria del grau de Ciència Política i Gestió Pública  i 

dels itineraris de simultaneïtat dels dobles graus amb Dret i amb Sociologia. Aquesta reforma implica 

la supressió de l’assignatura d’Anglès per a les CCSS (12 ECTS). Com a conseqüència, una optativa ha 



passat a obligatòria (Comportament Electoral) i s’ha creat una assignatura nova a primer curs, Anàlisi 

de Dades. Els detalls queden recollits a la memòria. El vicedeganat d’Economia i Serveis, a càrrec de 

l'Ana Mar Fernández, destaca, per una banda, les peticions al PIU, per un valor de 40.000 euros. 

Entre aquestes, hi ha la demanda  d’una nova aula a la planta 1 de la facultat, a la zona de seminaris. 

Per l’altra, l’aprovació del reglament d'ús del local d’estudiants. El vicedegà d’Intercanvis i Relacions 

Institucionals, Francesc Serra, informa de les dificultats experimentades pels estudiants participants 

en aquests programes com a conseqüència del ciberatac.  

Els coordinadors de grau i el de màster han informat d’aspectes relatius a les seves titulacions. En el 

cas de Ciència Política en  Guillem Rico fa referència a la modificació del  grau de CPGP. El 

coordinador de Sociologia, Josep Lluís Espluga es fa ressò dels problemes de salut mental detectats 

entre l’alumnat i de la iniciativa de dedicar la jornada de docència al tema. Sobre aquesta 

problemàtica també informa en  Francesc Serra, coordinador del grau de RRII, qui, a més a 

més,  comenta la percepció positiva dels estudiants respecte a la reacció del professorat i la facultat 

davant de la crisi informàtica. Finalment el coordinador de màster, l'Oriol Barranco, informa la 

situació d’alguns màsters de la facultat i fa referència a un Reial Decret que passarà a regular els 

màsters oficials i els propis.  

El secretari de la facultat, en Francesc Muñoz, explica la resolució del Rector publicada el mes 

d’octubre, després de l’atac informàtic, i , en concret, dels seus efectes sobre les eleccions de 

renovació del sector C (estudiants) de la junta de facultat. Així, d’acord amb una proposta rebuda 

des de l’Oficina de Coordinació Institucional, es va decidir anul·lar la convocatòria feta a 

començaments d’octubre. En aquest sentit, l’equip de deganat contempla fer les eleccions durant el 

segon semestre i, probablement, de forma presencial.  

Amb el darrer punt de l’ordre del dia, corresponent a precs i preguntes, es va arribar al final de la 

junta, un hora i vint-i-tres minuts després del seu inici. 

  

Acords aprovats : 

- Aprovació de la modificació de la memòria del grau de CPGP i dels itineraris de  simultaneïtat dels 

dobles graus amb Dret i amb Sociologia 

- Aprovació de les places d’accés per canvi d’estudis 

- Aprovació de la demanda d’un increment de places en el Màster GLOBED 

- Aprovació del reglament del local d’estudiants 

- Aprovació de la proposta de la Comissió de Qualitat sobre el procediment de revisió d’informes del 

SGIQ durant el curs 2021-22 

 

Francesc Muñoz 

Secretari i coordinador del SGIQ 



Canvis en el Grau de Sociologia 

 

Recentment l’AQU va autoritzar la modificació de la memòria del Grau de Sociologia, uns canvis 

que afecten també als dobles graus relacionats amb aquesta disciplina que s’imparteixen a la 

nostra Facultat. En aquesta ressenya fem un resum informatiu de les modificacions efectuades. 

 

El principal canvi ha estat la substitució de l’assignatura ‘Anglès per a les Ciències Socials’ per la de 

‘Relacions Internacionals’, ambdues de 12 ECTS, de primer curs i de formació bàsica. Això ha 

comportat afegir 3 noves competències específiques relacionades amb l’assignatura de ‘Relacions 

Internacionals’, així com la incorporació del nom del Departament que la imparteix, Dret Públic i 

Ciències Històrico-Jurídiques, a la memòria. 

Temporalment, les persones matriculades abans d’aquest curs, en el que ha entrat en vigor la 

modificació, i que tinguin pendent l’assignatura d’Anglès per a les Ciències Socials, la podran 

continuar fent matriculant-se al grup encara existent ael Grau de Ciència Política i Gestió Pública. 

No obstant això, aquest Grau es troba també en fase de modificació i un dels canvis previstos és la 

futura substitució de l’assignatura d’Anglès, motiu pel qual a partir del curs 2022-2023 ja no es podrà 

cursar amb normalitat. La Facultat arbitrarà mecanismes per a que les persones que, en aquelles 

dates la tinguin encara pendent, puguin disposar d’opcions per avaluar-se igualment. 

La modificació de la memòria del Grau de Sociologia ha incorporat també canvis en les 

competències generals de la UAB, que van ser reformulades pel Rectorat ara fa un temps. Així, les 

competències generals que actualment han de tenir tots els estudis de la UAB, el Grau de Sociologia 

inclòs, han quedat redactades de la següent manera: 

G1: Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, 

tant amb les llengües pròpies com amb una tercera llengua. 

G2: Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

G3: Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat 

i els valors democràtics. 

G4: Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement [sociologia, en el 

nostre cas] per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 

G5: Actuar en l’àmbit de coneixement propi [sociologia, en el nostre cas] valorant l’impacte social, 

econòmic i mediambiental. 

G6: Actuar a l'àmbit de coneixement propi [sociologia, en el nostre cas] avaluant les desigualtats per 

raó de sexe/gènere. 



La nova memòria ha comportat també una sèrie de canvis menors, bàsicament d’actualització, de 

diversos dels apartats, com el dedicat a ‘Mecanismes d’informació prèvia a la matriculació i 

procediments d’acollida i orientació als estudiants de nou ingrés de la UAB’, el de ‘Drets 

Fonamentals, igualtat entre homes i dones i igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal per a 

persones amb discapacitat’, el de ‘Serveis d’atenció i orientació a l’estudiant de la UAB’ o el de 

‘Recollida d’evidències’. També s’ha actualitzat el nom del International Welcome Point, que ara ha 

passat a denominar-se International Suport Service. Finalment, cal dir que s’ha modificat també la 

relació de Personal d’Administració i Serveis per tal d’incloure-hi el gestor de qualitat del centre i les 

seves funcions. 

En definitiva, es tracta d’una sèrie de canvis que han de servir per a millorar els estudis de sociologia 

de la UAB, fent-los més adaptats als requeriments dels temps que corren.  

 

Josep Lluís Espluga 

Professor de Sociologia i Coordinador del Grau de Sociologia 

Desplegament del PAT a tots els cursos de la Facultat 

 

Durant el primer semestre d’aquest curs 2021-2022, a la Facultat s’ha creat una xarxa de 

professorat-tutor amb la finalitat d’oferir orientacions col·lectives i individuals als i les estudiants 

de tots els Graus de la Facultat. 

Des de fa tres anys, el Pla d’Acció Tutorial de la Facultat (PAT) ja oferia aquest servei als diferents 

grups del primer curs. La valoració d’aquella iniciativa és molt positiva, ja que ha propiciat una millor 

comunicació entre estudiants, professorat i Facultat, ha permès resoldre diferents situacions 

personals i col·lectives i ha disminuït les taxes d’abandonament dels estudis, entre altres coses. 

El PAT va ser molt ben valorat pel Comitè d’avaluació externa del procés d’acreditació de la Facultat 

(el curs passat), i en va suggerir la conveniència d’ampliar-lo a altres cursos. Per aquest motiu, 

durant aquest semestre aquesta modalitat de tutoria s’ha expandit als cursos de 2on, 3er i 4rt, de 

cada grau impartit a la Facultat. Per a fer-ho, s’han sumat 15 nous professors i professores a la xarxa 

de tutorització del PAT, de tal manera que ara ja sumen 23 les persones dedicades a aquesta 

activitat. Cada tutor i tutora PAT s’ocupa d’un grup d’alumnes, que en el primer curs es correspon 

estrictament amb els grups de matrícula. En la resta de cursos, en canvi, l’enorme diversitat a la que 

s’acullen els/les estudiants a l’hora de matricular-se ho impossibilitat. Per aquest motiu, els 

estudiants d’un mateix curs es distribueixen al 50% entre dos tutors/es. Vegeu a la taula 1 la 

distribució de tutors i tutores per cursos. 

La funció del professorat-tutor del PAT és:  



• Servir com a referent per a donar resposta a casos que requereixin d’un tractament 

específic, com poden ser situacions sobrevingudes que es donen al llarg del curs.  

• Contribuir a millorar la continuïtat i permanència en els estudis de l’alumnat que, tot i estar 

motivat, es troba amb dificultats de diferent tipus (acadèmiques, laborals, etc.). 

• Donar orientacions, acompanyar, proporcionar informacions (sobre beques, recursos, 

serveis existents al campus...) que ajudin els/les estudiants a continuar amb èxit els seus 

estudis. 

• Contribuir a millorar la comunicació entre l’alumnat i el Deganat (coordinadors/es de grau), 

essent el professorat tutor un enllaç molt important entre ambdues bandes. 

Durant els darrers dos mesos els diferents tutors i tutores han anat contactant amb els respectius 

grups per tal d’oferir-los la possibilitat de reunions i tutories. Tot i que la tònica ha estat 

majoritàriament la tranquil·litat o absència de demandes, a partir d’aquest procés s’ha aconseguit 

endreçar algunes situacions potencialment conflictives i s’ha pogut ajudar algunes persones en la 

cerca de solucions a dificultats sobrevingudes. Cap a final de semestre es farà una reunió plenària de 

la xarxa de professorat PAT per tal de compartir experiències, valorar-ne el funcionament i proposar 

canvis per al disseny de la iniciativa en el futur.  

El desplegament de la tutoria PAT va coincidir amb el ciberatac, cosa que va dificultar fer-ne la 

deguda difusió entre l’alumnat i entre la resta del professorat de la Facultat. Amb aquesta breu 

crònica volem iniciar un procés de difusió de l’experiència i posar-la a l’abast de tots els seus 

possibles usuaris.  

 

Josep Lluís Espluga 

Professor de Sociologia i Coordinador del Grau de Sociologia 

II Jornades Experimentació: Societat i Política 

 

Els passats dilluns 13 i dimarts 14 desembre van tenir lloc a la UAB les “II Jornades Experimentació: 

Societat i Política”, coorganitzades per un grup de recerca de la Facultat, el GSADI, juntament amb 

la Red de Investigación  en Ciencias Sociales Experimentales (REDEX) i amb el suport de la FES.   

 



A les jornades s’hi van presentar més d’una vintena de treballs basats en metodologies 

experimentals, així com en altres metodologies innovadores, com la simulació multi-agent. La 

conferència inaugural va ser a càrrec de Gianluca Manzo, actualment professeur des universités al 

departament de sociologia de la Universitat de la Sorbona, a París. Manzo va presentar un model de 

simulació destinat a estudiar les dinàmiques de difusió del covid-19 a traves de les xarxes socials, 

amb implicacions rellevants pel disseny de les campanyes de vaccinació. 

La resta de comunicacions es van agrupar entorn a un total de sis taules temàtiques i d’una taula 

rodona on diferents experts van reflexionar sobre el paper del mètode experimental en el disseny i 

avaluació de polítiques públiques. Les taules es van destinar a diferents temàtiques de rellevància 

acadèmica i social. La primera taula es va centrar en la protesta i el conflicte social i polític, amb 

treballs que estudiaven fenòmens com, per exemple, la difusió de l’ús del llaç groc de suport als 

presos polítics als perfils d’usuaris de les xarxes socials. La segona taula es va centrar en temes 

relacionats amb l’anàlisi del comportament polític i electoral, com per exemple el càstig electoral a 

la corrupció. La tercera taula, que va tancar la jornada de dilluns, es va dedicar a les desigualtats i les 

polítiques redistributives.  

Dimarts al matí van tenir lloc dues taules més, una sobre estigma, estereotips i identitat i una altra 

sobre problemes relacionats amb el disseny institucional, amb treballs centrats en aspectes com 

l’utilització de nudges pel disseny de polítiques públiques, un tema que desperta un creixent interès 

des que fa alguns anys la administració Obama crees la primera nudge unity. Finalment, dimarts per 

la tarda va tenir lloc la darrera taula temàtica, dedicada a aspectes metodològics, com per exemple 

propostes per reduir es biaixos en les enquestes experimentals online.  

Les jornades, que van tenir un notable èxit d’assistència, es van celebrar en modalitat mixta, 

presencial-online, i van ser enregistrades. Actualment s’estan editant els enregistraments que 

s’espera que podran estar disponibles després de Nadal al web del la xarxa: https://redex.csic.es 

Jordi Tena 

Professor de Sociologia 

Carlota Solé publica el seu recorregut acadèmic a la col·lecció "Trayectorias" del CIS 

 

Des del Grup d’Estudis sobre Migracions i Minories Ètniques (GEDIME), adscrit al Departament de 

Sociologia, ens complau compartir-vos la notícia que la catedràtica de Sociologia Carlota Solé Puig, 

fundadora del grup l’any 1989 (el qual dirigí fins a la seva jubilació i actualment professora 

honorària de la UAB),  acaba de publicar el seu recorregut acadèmic a la col.lecció “Trayectorias” 

del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

Es tracta del sisè títol d’una col·lecció que té com a principal objectiu recollir els treballs més 

significatius de figures destacades de la Sociologia i la Ciència Política a nivell de l’estat espanyol, 

https://redex.csic.es/


com ara Emilio Lamo de Espinosa, Ramón Ramos Torre, José Enrique Rodríguez Ibáñez, Juan Díez 

Nicolás o Inés Alberdi.  

L’obra en qüestió, amb el suggerent títol “Modernización, migraciones, corporatismo. Abriendo 

caminos”, recopila tot un seguit de reflexions teòriques i conceptualitzacions sobre les diferents 

línies de recerca que ha anat impulsant la Carlota Solé al llarg de la seva trajectòria investigadora; 

que responen al seu compromís constant per incidir en l’agenda de la recerca social espanyola i 

catalana, mitjançant l’impuls i desenvolupament de temàtiques emergents i sempre des d’una clara 

vocació innovadora.  

Per als més joves, que no la coneixeu tant, aquest llibre és una excel·lent oportunitat per aproximar-

se a la seva prolífica obra, que podem agrupar en quatre línies: 

• En primer lloc, posseeix una àmplia obra de caràcter teòric sobre els conceptes "modernitat" 

i "modernització" (que va culminar amb la seva TD), en la que aporta una definició pròpia del 

concepte, àmpliament citada a nivell internacional.  

• Una segona gran aportació han estat les seves recerques sobre corporatisme-

neocorporatisme i organitzacions empresarials des d’una aproximació sociològica, pioneres 

a Espanya. 

• Així mateix, ha estat també una de les primeres sociòlogues de referència a Catalunya i a 

l’Estat espanyol que aplica la teoria de jocs a l’anàlisi dels conflictes socials, com ara els 

conflictes lingüístics o racials.  

• Sense cap mena de dubte, una de les línies amb més impacte acadèmic i social a la que ha 

dedicat la major part dels projectes de recerca que ha liderat, ha estat l’impuls dels estudis 

sobre migracions conegudes com a “migracions internes o interiors” i, posteriorment, de les 

migracions internacionals, des d’una mirada transnacional.  Inicià aquesta línia a finals dels 

anys 80, amb el focus posat en els processos d’integració sociocultural de les persones 

migrades procedents de la resta de l’estat espanyol; en un moment en el que encara eren 

molt escasses les veus acadèmiques capaces de pronosticar la importància que havia 

d’adquirir el fenomen migratori per a la comprensió dels processos socials en general i de 

l’estructura social en particular.  

Els investigadors i investigadores que integrem el GEDIME en l’actualitat hem heretat tot aquest 

llegat, que ho és també de la nostra Facultat i que ara queda plasmat en un llibre que el farà més 

accessible a les noves generacions . 

 

Sònia Parella  

Directora del GEDIME i directora del departament de Sociologia 



Repensant el conflicte entre Catalunya i Espanya: presentació del llibre de Jacint 

Jordana 

 

Dilluns 29 de novembre, Jacint Jordana va oferir una presentació del seu llibre Barcelona, Madrid y 

el Estado. Ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña en el curs d’Administració 

i Polítiques Públiques.  

 

Jordana és catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 

Fabra i director de l’Institut Barcelona Estudis Internacionals. El seu llibre plateja reflexions entorn el 

conflicte polític provocat pels problemes territorials i el deteriorament de les relacions entre nivells 

de govern a Espanya.  

Segons Jordana, darrere el conflicte entre Catalunya i Espanya hi ha la pugna entre dues ciutats 

globals, Madrid i Barcelona. En un context de globalització les ciutats i les seves àrees 

metropolitanes competeixen globalment per atraure recursos i necessiten el suport de l’Estat. La 

percepció que l’Estat espanyol dona suport únicament a una d’aquestes ciutats globals explicaria, en 

part, el creixement de les demandes d’un Estat propi que es fan cada cop més atractives davant les 

dificultats per aconseguir equilibrar el suport de l’Estat espanyol.  

Jacint Jordana va explicar el conflicte entre l’Estat i Catalunya a partir de l’articulació de les 

polítiques públiques. Segons l’autor, l’Estat espanyol no ha aconseguit desenvolupar un model 

funcional. Aquesta falta d’articulació de l’Estat ha donat com a resultat una acumulació de 

problemes que no s’han resolt. Segons Jordana, l’Estat espanyol té una falta de coordinació i 

claredat en polítiques públiques així com una falta de polítiques que s’ajustin entre diferents nivells. 

Jordana també va exposar què és l’Estat i com aquest Estat està organitzativament centralitzat a 

Madrid. Aquest fet provoca una identificació de l’Estat amb la seva capital, Madrid, que frena la 

capacitat de les polítiques públiques d’estendre’s pel territori. Jordana va comparar Espanya amb 

Estats centralistes com França i les seves fórmules per a connectar el territori amb la capital i va 

assenyalar que en el cas francès l’Estat té una bona articulació. Va destacar, a tall d’exemple, el 

funcionament més meritocràtic de l’Estat francès en la selecció d’alts funcionaris. D’altra banda, 

Jacint Jordana, va assenyalar que l’Administració General de l’Estat no ha sabut adaptar-se a una 

dinàmica d’Estat descentralitzat fort, de tipus federal, i aquest aspecte ha impulsat les opcions 

independentistes.  

Va cloure la seva presentació mencionant la poca recerca a casa nostra en polítiques públiques així 

com el poc coneixement que tenim de l’Estat, qui són els alts funcionaris o quins són els seus 

models. Temes, tots ells, que va animar als i les estudiants a interessar-se i a estudiar. La presentació 

de Jacint Jordana es va basar en els arguments exposats en el seu llibre per a repensar el conflicte 



entre Catalunya i Espanya a partir d’una mirada poc habitual d’aquesta problemàtica. Esperem que 

l’esforç en entendre, explicar i reflexionar sobre els conflictes actuals contribueixi a buscar vies per a 

la seva resolució.  

 

Núria Suero 

Professora de Ciència Política 

Escriu-nos! 

Si ens vols enviar informació perquè la puguem incloure en el butlletí, fer-ne difusió a les xarxes 

socials o fer-ne una notícia per la web: 

 

Vicedeganat de Comunicació, Professionalització i TFG 

comunicacio.fcps@uab.cat 

 

També ens trobaràs a @politiques i la web de la Facultat https://www.uab.cat/centres-

docents/politiques-sociologia/ 

https://comunicacio.fcps@uab.cat
https://@politiques
https://www.uab.cat/centres-docents/politiques-sociologia/
https://www.uab.cat/centres-docents/politiques-sociologia/

