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GRUPS DE RECERCA 
 
 
COMPORTAMENT POLÍTIC I ELECTORAL 
 
Coordinadora: Lucía MEDINA 
 
El Grup d’Estudis sobre Comportament Polític i Electoral té com a objectiu 
principal l’anàlisi de les actituds i els comportaments polítics dels ciutadans en 
el marc d’un sistema polític multinivell com és l’espanyol, en el que les 
dinàmiques polítiques a nivell estatal conviuen i interaccionen, entre d’altres, 
amb les dinàmiques pròpies de les arenes electorals autonòmiques, en un 
procés permanent d’influència mútua. En aquest procés, la tendència a la 
continuïtat en les actituds polítiques bàsiques de la ciutadania experimenta una 
tensió continuada cap al canvi, fruit de l’evolució variable dels esdeveniments 
econòmics i socials, moltes vegades d’abast planetari, però especialment del 
desplegament del propi procés polític, dins el qual les relacions entre electorats 
i partits exerceixen un paper destacat. 

 
 
Les activitats principals del grup han consistit en: 
 
Sondeig d’Opinió Catalunya 2017 
Aquest Sondeig es realitza des de 1989, de forma ininterrompuda. L’ICPS el du 
a terme a fi de conèixer les actituds i els comportaments polítics de la 
ciutadania catalana, així com la seva opinió sobre qüestions polítiques 
diverses. 
 
Anuari Polític de Catalunya (APC) 2016 
Elaboració de l’APC que des de 2007 edita l’ICPS a fi de recopilar i difondre els 
esdeveniments més importants de la vida política catalana, tot centrant-se en el 
relat i l’anàlisi de les activitats dels actors polítics i institucionals més destacats. 
 
Publicació 
Marcet, Joan i Lucía Medina (eds.). 2017. La política del Proceso: actores y 
elecciones (2010-2016). El sistema político catalán en tiempos de crisis y 
cambio. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Publicació 
Medina, Lucía. 2017. “Crisis económica, políticas de austeridad y atribución de 
responsabilidades. Los efectos electorales de la Gran Recesión en Cataluña,” a 
Joan Marcet i Lucía Medina (eds.), La política del Proceso: actores y elecciones 
(2010-2016). El sistema político catalán en tiempos de crisis y cambio. 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/comportament-politic-i-electoral
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
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Publicació 
Liñeira, Robert i Lucía Medina. 2017. “La opinión pública catalana ante la 
independencia. Preferencias, motivaciones y expectativas,” a Joan Marcet i 
Lucía Medina (eds.), La política del Proceso: actores y elecciones (2010-2016). 
El sistema político catalán en tiempos de crisis y cambio. Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials. 
 
Participació de Lucía Medina com a moderadora del panel “Crisi económica i 
(des)confiança política” a la IV Jornada de Comportament Polític i Opinió 
Pública celebrada a la UPF el 23 de març de 2017. 
La Jornada és fruït de la iniciativa i col·laboració entre UAB, UB, UPF, UOC, 
ICPS i CEO. 
 
Participació al XIII Congrés de l’Associació Espanyola de Ciència Política 
(AECPA) “La fortaleza de Europa: vallas y puente” celebrat a la Universidad de 
Santiago de Compostela del 20 a 22 de setembre de 2017. 
Presentació de la ponència “La transformación de las bases sociales de los 
alineamientos ideológicos en España”, a càrrec de Lucía Medina. 
 
Publicació 
Medina, Lucía; Maria Blanco, Ricardo Serra i Alex Teruel. 2017. “L’activitat 
parlamentaria a l’espera del referèndum,” a Anuari Polític de Catalunya 2016. 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Publicació 
Blanco, Maria. 2017. “Les eleccions generals de 2016: les novetats i les 
continuïtats d’una repetició electoral,” a Anuari Polític de Catalunya 2016. 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Publicació 
Brugué Quim, Maria Blanco, Ricardo Serra i Alex Teruel. 2017. “2010-16: 
aproximant-nos a un final d’etapa?,” a Anuari Polític de Catalunya 2016. 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Publicació 
Medina, Lucía; Maria Blanco, Ricardo Serra i Alex Teruel. 2017. “Semblances 
electorals i incògnites de futur: de com els partits encaren les eleccions 
generals de 2016 i afronten els seus reptes organitzatius,” a Anuari Polític de 
Catalunya 2016. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
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GRUP DE RECERCA CIUTATS I PERSONES 
 
Coordinadora: Maria DE LA FUENTE 
 
El Grup de recerca Ciutats i Persones (CiP) treballa sobre la realitat política i 
sobre la quotidianitat de la ciutadania catalana des d’una perspectiva de 
gènere, parant especial atenció a les polítiques públiques d’àmbit local i els 
seus impactes. Preferentment el Grup investiga, forma i divulga sobre la 
qualitat de vida de les persones, i en concret de les dones, als pobles i ciutats 
de Catalunya.  
Així, des de l’encreuament de les temàtiques “gènere” i “àmbit local”, el Grup de 
Recerca CiP té consolidades les següents activitats i productes: El Curs de 
Lectures de Teoria Política Feminista, els Seminaris Ciutats i Persones, els 
Materials CIP, el Diccionari “Dones i Món Local” i el Banc de Dades “Dones i 
Homes protagonistes a les institucions democràtiques catalanes”. 
 
 
Les activitats principals del grup han consistit en: 
 
Curs de Lectures de Teoria Política Feminista 
Aquest curs facilita a totes les persones interessades una formació 
especialitzada en teoria feminista a través del treball directe sobre les seves 
principals obres.  
A cada sessió es realitza l´anàlisi d’una obra seleccionada per fer una 
aproximació a les idees i els debats més importants que conformen la història 
de la teoria política feminista.  
Durant l’any 2017 s’ha acabat el Curs de Lectures on, per segon cop, s’ha 
alternat el treball sobre obres teòriques i sobre obres literàries. D’aquesta 
manera, es facilita l’entrada al pensament polític feminista de forma 
interdisciplinar, reflectint millor la mateixa tradició feminista de pensament, que 
està plena d’aportacions de primer nivell en els marges de les classificacions 
disciplinàries (10a edició). 
Amb motiu del 10è aniversari s’ha realitzat, en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona la publicació commemorativa “10 anys de lectures de teoria 
política feminista”, en paper i també en versió online. 
  
Seminari Ciutats i Persones 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, a través del grup de recerca Ciutats i 
Persones, cada any organitza una recerca anual sobre un tema vinculat al 
gènere i adreçat a persones d'àmbit acadèmic i de gestió política, especialment 
de nivell local: Els Seminaris Ciutats i Persones.  
Cada any s’escull un tema de recerca vinculat a les polítiques públiques locals i 
a la perspectiva de gènere que considera que requereix d’aprofundiment 
acadèmic, així com una tasca de transferència per al actors locals. Així, 
l’objectiu dels Seminaris CIP és ordenar els principals debats sobre una 
temàtica concreta vinculada al gènere i apuntar alternatives de futur en termes 
de polítiques públiques locals.  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/ciutats-i-persones
http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones
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Fins al moment, hem treballat temes de sostenibilitat, d’espai públic i seguretat, 
migracions i joventut, polítiques del temps, participació ciutadana, polítiques 
socials, pressupostos, polítiques específiques encarades als homes  i polítiques 
específiques encarades a col·lectius específics, com ara el col·lectiu de les 
persones amb diversitat funcional (sempre des d’una perspectiva de gènere i 
local).  
Aquest any el Grup de Recerca ha organitzat el XV Seminari sobre el tema 
Polítiques de memòria, gènere i ciutat. 
S’ha posat a dialogar dues diferents tradicions de polítiques públiques: les 
polítiques de gènere i les de qualitat democràtica o memorial democràtic. Per 
una banda, hi ha actuacions públiques d’igualtat que, provinents del moviment 
feminista i dels seus establiments de genealogies pròpies, es dediquen a la 
visibilització del paper de les dones a la ciutat, així com, també, dels episodis 
més rellevants des d’un punt de vista de gènere.  En totes dues tradicions la 
ciutat, com a espai de patrimonialització i com a escenari de la vida quotidiana, 
ha estat protagonista d’intervencions públiques i socials. Així doncs, proposem 
un diàleg entre aquestes dues perspectives d’abordatge de la memòria 
col·lectiva, que poden generar sinèrgies evidents en l’avenç cap a una societat 
més justa. 
Aquest Seminari començà a preparar-se al Gener de 2017 i ha culminat 
exitosament amb la sessió pública de presentació dels resultats, el dia 17 de 
novembre de 2017, i amb una publicació que recull els capítols resultants d'un 
any de treball dels i les investigadores escollits. Entre totes s'acaba, doncs, 
construint un material que ara és un llibre on-line de la Col·lecció Grana de 
l’ICPS, accessible a través del web de l'ICPS: 
 
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Workshops de treball  
Primer seminari-workshop tancat per a contrastar les propostes bàsiques de 
ponència: es va realitzar a la seu de l’ Institut de Ciències Polítqiues i Socials el 
dia 30 de març de 2017. L’objectiu era posar en comú els continguts bàsics de 
les ponències, contrastant que no hi hagués solapaments o buits rellevants. 
També va servir per apuntar alguns elements comuns de cara a la redacció de 
les conclusions. Les persones participants van ser: 
Lucas Platero i Maria Rosón, sobre el tema Políticas públicas, género y 
memoria democrática; 
Margarita Bonet i Daniel Vallès, sobre el tema Dret i memòria amb perspectiva 
de gènere; 
Luz Maceira, sobre el tema Género, memoria y ciudad/ámbito local;  
Zaida Muxí, sobre el tema El espacio público como lugar de la memoria 
colectiva de las mujeres; 
Marta Selva i Anna Solà, sobre el tema La narració com a política de memòria 
col·lectiva de les dones. Experiències en l'àmbit local, i 
Carme Bergés, sobre el tema El patrimoni local/museístic com a política de 
memòria amb perspectiva de gènere,  
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Segon seminari-workshop tancat de presentació dels esborranys. Es va 
realitzar a la mateixa seu de l’ Institut de Ciències Polítqiues i Socials el dia 4 
de juliol. L’objectiu de la sessió va ser fer una presentació creuada de les 
ponències i discutir-ne els resultats. També es van acabar de perfilar els 
elements rellevants a incloure en les conclusions de la publicació. Les 
participants van ser les mateixes que a la sessió anterior 
 

Jornada oberta de presentació de resultats  
Jornada realitzada el dia 17 de novembre a a la  Sala La Cuina de l’Espai 
Francesca Bonnemaison, de 9h-14hs. L’aforament de la sala va quedar cobert 
amb les inscripcions i van assistir gairebé 100 persones a la mateixa.  
 
Publicació  
Com ja s’ha esmentat, en el marc del seminari CIP es va fer pública l’edició de 
la publicació digital en el marc de la col•lecció Grana de l’ICPS:  
Títol: Ciutats i Persones: Polítiques de gènere, memòria i ciutat. 
Autor/res: Maria De La Fuente (Coord.), María Rosón, R. Lucas Platero, 
Margarita Bonet, Daniel Vallès, Zaida Muxí, Luz Maceira, Marta Selva 
Anna Solà, Carme Bergés 
Col·lecció grana núm. 35.  
ISBN 978-84-697-7243-0.  
Aquesta publicació està disponible a  
Disponible a http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g35delafuente.pdf 
 

Conferències: 
 
Conferència sobre la Història del moviment i el pensament feminista 
Docent: Maria de la Fuente 
Lloc: Centre cívic  Cotxeres Borrell, Barcelona 
Data: 23 de febrer de 2017 
 
Conferència en taula rodona sobre Igualtat de gènere i exclusió social, 
organitzada per CCOO  
Docent: Maria de la Fuente 
Lloc: Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramenet 
Data: 19 d’octubre de 2017 
 
Banc de Dades:  
 
S’està en procés de renovació del banc de dades Dones i Homes, 
protagonistes a les institucions polítiques catalanes, de cara a tenir-ne una 
versió depurada i realitzada en un suport més adequat a les dimensions de la 
informació que conté. 
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Articles i capítols de llibre:  
 
“Crisi, austeritat i pobresa amb perspectiva de gènere” a revista Barcelona i 
Societat núm. 21 –Setembre 2017, editada per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
“Polítiques de gènere a Catalunya”, coautoria amb Eva Alfama i Marta Cruells a 
la publicació digital coordinada per Ricard Gomà i Joan Subirats Canvi d’època 
i de polítiques públiques a Catalunya, editat per Crític. 
 
“Género y política” a Salvador Martí Puig, Juan Mario Solis Delgadillo, 
Francisco Sánchez López (eds) Curso en Ciencia Política, editat pel Senado de 
la República de México. 
 
Publicacions: 
 
10 anys de curs de lectures de teoria política feminista. Maria de la Fuente 
(coord), Sílvia Carrillo i Sara Garcia. Edita: Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. 
 
La perspectiva de gènere als partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya 2015. Daniel Peiró Conde. Col·lecció Informes, Informe núm. 12 
 
La perspectiva de gènere en l’anàlisi de l’abstencionisme i l’interès per la 
política. Una exploració de les causes dels canvis i diferències observades 
entre els homes i les dones. Júlia Bolao Alberny. Col·lecció Informes, Informe 
núm. 13 
 
 

     
  

https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i12peiro.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i12peiro.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
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PARTITS POLÍTICS 
 
Grup de Recerca sobre Elits i Partits Polítics, GREP 
 
Financien el GREP: 
El Ministerio de Economía Industria y Competitividad, i la 
Generalitat de Catalunya  
 
Directora:  Montserrat BARAS, professora titular de Ciència Política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Els investigadors/es que conformen aquest grup de recerca són professors de 
Ciència Política i altres branques del coneixement de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en col·laboració amb altres universitats que participen des de fa 
uns anys en projectes d’investigació, tant sobre elits polítiques com sobre 
partits polítics i el seu paper en el conjunt del sistema polític.  
 
Membres del grup: 
Jordi Argelaguet, Universitat Autònoma de Barcelona 
Òscar Barberà, Universitat de València 
Àstrid Barrio, Universitat de València  
Joan Botella, Universitat Autònoma de Barcelona 
Patrícia Correa, doctoranda, Universitat Autònoma de Barcelona 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, Universitat de Barcelona 
Juan Rodríguez Teruel, Universitat de València 
 
Col·laboradors: 
Xavier Cóller UPO,  
Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona 
Joan Marcet, Institut de Ciències Polítiques i Socials, UAB 
 
 

   
 
L’ICPS va donar suport a aquest grup de recerca per a la realització de les 
enquestes al Congrés de Ciudadanos que es celebrà durant febrer de 2017 a 
Madrid.  
Les enquestes dels congressos dels partits polítics són una eina imprescindible 
del GREP per la realització de la seva recerca. 
 

   
 
24 de març 
Nacionalismo y populismo en Cataluña 
Òscar Barberà 
 

      

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/elits-i-partits
http://elitesypartidos.uab.cat/
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LLIBERTAT I SEGURETAT 
 
LSTE-Grup - UAB 
Grup de Recerca sobre Llibertat, Seguretat i Transformacions de l’Estat 
 
La tensió entre llibertat i seguretat constitueix un dels reptes jurídics que cal 
afrontar a l’Estat de Dret dels nostres dies. En el conjunt dels Estats 
occidentals, i també a l’Unió Europea, es pot observar un reforçament de la 
seguretat –en especial a partir dels fets de l’11-S-, amb els corresponents riscs 
per a la garantia dels drets fonamentals i per a la mateixa idea de Llibertat, 
nucli de qualsevol societat civilitzada. 
 
Director: 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB) 

 
Membres del grup: 

Dr. Michele Carducci (U. Salento) 
Dr. Josep Cañabate Pérez (UAB) 
Dr. Josep M. de Dios Marcer (UAB) 
Dr. Tomás Gil Márquez (UAB) 
Dra. Lela Janashvili (U. Tiblisi) 
Dr. Miguel Revenga Sánchez (U. Cádiz-Jerez) 
Dr. Endrius E. Cocciolo (URV) 
Dra. Viridiana Molinares Hassan (U. del Norte-Barranquilla) 
Sr. Francesc Guillén Lasierra (UAB) 
Sra. Laura Soberanis Solís (UAB) 
 
 
 

   
 
 
8 de març Presentació del llibre 
 Prevención de riesgos laborales en la policía, Annabel 

Marcos i Vilar, Guillermo García González, Tomás Gil 
Márquez 

 

4 d’abril Presentació del llibre 
Diálogos con la seguridad: pensar en un entorno 
complejo para huir del populismo, Tomás Gil Márquez 

 
abril – maig Seminari (5 sessions) 
 La cultura de seguretat a l’Estat espanyol i a Catalunya 
  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/seguretat
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibreprevencionriesgoslaboralespolicialocal.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibredialogosconlaseguridad.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibredialogosconlaseguridad.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/semculturaseguretat2017.pdf
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11 d’abril Jornada 

Els drons: règim jurídic, situació actual i perspectives 
de futur (2ª edició)  

 
abril – maig Curs (7 sessions) 
 Civisme i convivència en l’àmbit local (2ª edició) 
 
13 de juny Sessió 

Informe del Síndic de Greuges sobre “el dret a la 
convivència”, Jaume Saura Estapà 

 
14 de juliol Workshop 

Populisme i democràcia 

 
14 de setembre Workshop 

El règim jurídic de les transferències internacionals de 
dades personals. Especial esment al marc regulatori 
“privacy shield”  

 
octubre-novembre Curs 

L’Islamisme Gihadista, un fenomen global a Catalunya 
 
26 d’octubre III Jornada 
 La cultura de seguridad y defensa y los valores cívicos 
 
22 de novembre Jornada 

Menors, conflictes armats i amenaces globals. 
Aspectes jurídics, geoestratègics i humanitaris, amb el 
suport de l’IEEE 

 
 

   
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/cursos/curscivismeconvivencia2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioinformesindic2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioinformesindic2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursislamismegihadistasetembre2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada26octubre2017.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadamenorsnov2017.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadamenorsnov2017.pdf
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Publicacions: 
 
Capítol de llibre: Pérez Francesch, Joan Lluís 2017. “Diseñar la seguridad para 
hacer frente de forma eficaz a las actuales amenazas globales”. Claudio 
Augusto Payá Santos (director) Juan José Delgado Morán (coordinador). 
Inteligencia aplicada a la seguridad del siglo XXI. - ed. e-Praxis, Mexico; p. 211 
- 220.  
 
Capítol de llibre: Pérez Francesch, Joan Lluís 2017. “La cultura de la seguridad 
como valor cívico y como cuestión de Estado”. Claudio Augusto Payá Santos 
(Director ) Juan José Delgado Morán (coordinador). Análisis de la seguridad 
internacional desde perspectivas académicas. - ed. Cizur Menor (Navarra). 
Thomson Reuter Aranzadi; p. 37 - 56.  
 
Llibre: Pérez Francesch, Joan Lluís i Mateu Vilaseca, Marcel2017. Dret Públic 
de Catalunya. 2ª ed. UOC. 
 
 
Premis: 
 
Joan Lluís Pérez Francesch fou designat Membre d' Honor del Consell Superior 
Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, 27/6/2017 
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
Sufragistes. Cicle de cinema "Dones" 
23 de febrer 
 
Maria de la Fuente, coordinadora del Grup de recerca "Ciutats i persones" de 
l'ICPS, participà en la realització d'aquesta sessió mitjançant la conferència 
sobre la història del moviment feminista, que tingué lloc abans de la projecció 
de la pel·lícula. 
 

   
 
38 anys d'ajuntaments democràtics: 182 alcaldesses, 765 alcaldes 
30 de març 
 
Maria de la Fuente, coordinadora del Grup de recerca "Ciutats i persones" de 
l'ICPS, fou una de les ponents que participaren en aquest debat. 
 

   
 
XII Escola de Dones de CCOO Catalunya 
19 d'octubre 
 
Maria de la Fuente, coordinadora del Grup de recerca "Ciutats i persones" de 
l'ICPS, participà en la taula de debat "Mirades de dones a la precarietat", 
presentant la ponència "Pobresa". 
 

   
 
L'article 161.2 CE i el trencament del principi d'igualtat d'armes entre les parts 
davant el Tribunal Constitucional 
28 de novembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’ICPS, impartí aquesta conferència 
que tingué lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

   
 
Enric Prat de la Riba (1870-1917). Home de pensament, d’acció i de govern 
29 de novembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest seminari 
organitzat per la Diputació de Barcelona, essent un dels membres de la Taula 
rodona “Prat de la Riba i la Mancomunitat, cent anys després”. 
 

   

http://www.icps.cat/archivos/altres/sufragistes2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/38anys30marc2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/programa_escola_dones_2017.pdf
https://www.diba.cat/documents/890286/86556718/Seminari+Prat+de+la+Riba/ed40f905-ee1c-44a0-bacd-41199215690c
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Presentació del I Congrés Internacional “Història de la corrupció política a 
l’Espanya contemporània (Segles XIX-XXI)” 
29 de novembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’ICPS, participà en la roda de premsa 
de presentació d’aquest congrés que es dugé a terme a El Born Centre de 
Cultura i Memòria. 
 

   
 
Dret fonamental al ple desenvolupament de la infància i l'adolescència 
11 de desembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta Jornada 
de treball organitzada pel Grup de recerca Actualització del dret de la persona i 
familiar, presentant la ponència "Els drets polítics dels menors. Estem davant 
una nova configuració de la categoria dels drets polítics com status activae 
civitatis, o davant un recurs per fer front a l'abstenció i la crisi de legitimitat de 
les institucions representatives?" 
 

     
 
 
 

http://premsaicub.bcn.cat/2017/11/28/el-born-ccm-acull-el-primer-congres-internacional-dhistoria-de-la-corrupcio-politica-a-lespanya-contemporania/
http://premsaicub.bcn.cat/2017/11/28/el-born-ccm-acull-el-primer-congres-internacional-dhistoria-de-la-corrupcio-politica-a-lespanya-contemporania/
http://www.uab.cat/doc/JornadaInfanciaBrasil
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WORKSHOPS 
 

 
IV Jornada de Comportament Polític i Opinió Pública 
 
Barcelona, 23 de març  

 
L’objectiu principal de la Jornada és incentivar la interacció i col·laboració entre 
els investigadors i les investigadores que dediquen la seva recerca a l’estudi 
del comportament polític i l’opinió pública al nostre país.  
De fet, aquest ja ha estat l’objectiu principal que va conduir a l’organització 
d’una primera jornada el 2014, a la qual investigadors de totes les universitats 
catalanes hi van presentar més de vint ponències d’un nivell acadèmic 
excel·lent.  
El balanç extremament positiu de l’experiència va fer decidir als assistents que 
calia repetir l’experiència anualment, i enguany s’ha celebrat la IV Jornada 
(JCPOP) a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
Els temes de les ponències presentades van cobrir aspectes del comportament 
i del sistema electoral, de les actituds i la participació polítiques, i de l’opinió 
pública. 
 
Comitè Organitzador Local de la IV JCPOP 
Tània Verge, UPF 
 
Comitè Científic de les JCPOP 
Ivan Serrano, UOC 
Agustí Bosch, UAB 
Lucía Medina, ICPS-UAB 
Raül Tormos, CEO 
Joan-Josep Vallbé, UB 
Tània Verge, UPF 
 

   
  

http://www.icps.cat/archivos/workshops/ivjornadacomportamentpolitic2017.pdf
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Populisme i democràcia 
 
14 de juliol 

Organitzat pel LSTE-Grup UAB 
 
Participen: 
 
Els membres del Grup de Recerca. 
 
 

   
 
 
El règim jurídic de les transferències internacionals de dades personals. 
Especial esment al marc regulatori “privacy shield” 
 
14 de setembre 

Organitzat pel LSTE-Grup UAB 
 
Participen: 
 
Els membres del Grup de Recerca. 
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Workshop 2017 de l’Instituto de Derecho Español 
 
24 de novembre 

Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Estatal de 
Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participen: 
 
Els membres de l’Instituto de Derecho Español. 
 
 

     

http://www.icps.cat/archivos/workshops/workshopinstitutoderechoespanol2017.pdf
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PROJECTES I+D+I 
 
 
Investigadors de l’ICPS participen en diversos Projectes de I+D+I. 
 

 Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte La corrupción 
política en la España contemporánea  en perspectiva comparada. Bases 
de datos, cartografía y análisis histórico (1810-2016) (HAR2017-86545-
P), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Investigadora principal: M. Gemma Rubí i Casals (UAB). 
 

 Participació de Lucía Medina en el projecte Cambio politico en España: 
populismo, feminismo y nuevos ejes de conflicto (CSO2017-83086-R), 
finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Investigadors principals: Eva Anduiza (UAB) i Guillem Rico (UAB). 

 

 Participació de Lucía Medina en el projecte Actitudes populistas en la 
opinion publica española (CSO2014-52950-R), finançat pel Ministeri 
d'Economia i Competitivitat. 

Investigadors principals: Guillem Rico (UAB) i Eva Anduiza (UAB). 

 

 Participació de Lucía Medina en el projecte Crisis, Political 
Representation and Democratic Renewal:The Portuguese case in the 
Southern European context (PTDC/IVC-CPO/3098/2014), finançat per la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ministério da Educação e 
Ciência (Portugal). 

Investigador principal: André Freire (Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL)). 

 Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte DER2014-
54997-P. Actualización del derecho de persona y familiar: conflictos, 
modelos y relaciones, finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat. Proyectos I+D 2014 correspondientes al Programa Estatal 
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 
01/01/2015 - 31/12/2017. 35090 €. 

Investigadora principal: Judith Solé (UAB) 
 

 Participació de Joan Lluís Pérez Francesch en el projecte DER2015-
66247-R. Seguridad y Privacidad. Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. 
01/01/2016 - 31/12/2018. 16000 €. 

Investigador principal: Antonio Troncoso (Universidad de Cádiz) 
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 Participació de Joan Lluís Pérez Francesch com a membre en el Grup 
de recerca consolidat i finançat Politica, Institucions i Corrupció a l’Època 
Contemporània SGR 2017-2019 AGAUR. 

Investigador principal: Antoni Moliner (UAB) 
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AJUTS DE RECERCA 
 
 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
La beca de col·laboració en la recerca 2016-2017 atorgada a Maria BLANCO 
SORELL va ser prorrogada fins el 31 de maig de 2018. 
 
 

     
 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN COL·LABORACIÓ 
AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 
En el marc del conveni signat amb la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han realitzat pràctiques 
professionals a l’ICPS els estudiants: 
 
Curs 2016-2017 
Yaiza PLANELLS 
Ricardo SERRA 
Álex TERUEL 
 
Curs 2017-2018 
Aitor CARMONA 
Gina MARTÍ 
Ferran QUINTANILLA 
Marta TORO 
 

 
   

 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
En el marc del conveni signat amb la ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de 
la Universitat de València, ha realitzat pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2016-2017 
Marina ARAGONÉS 
Aida PORCAR 
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 
En el marc del conveni signat amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra ha 
realitzat pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2016-2017 
Júlia BOLAO 
 
 

   
 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
En el marc del conveni signat amb la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona ha realitzat pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2016-2017 
Silvia CARRILLO 
 
 

   
 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES EN COL·LABORACIÓ AMB 
LA UNIVERSITY OF CALIFORNIA-I LA UNIVERSITY OF ILLINOIS 
 
Atès el conveni de formació en pràctiques per als estudiants de la University of 
California i la University of Illinois, han col·laborat amb l’ICPS els estudiants: 
 
Curs 2016-2017 
Romae AQUINO 
Blanca YÁÑEZ 
 
 

   
 
 
ACORD AMB EL MÀSTER EN GENERE UAB PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES  
 
Curs 2016-2017 
Laura MUREDDU 
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ESTADES DE RECERCA A L’ICPS 
 

 
 La Sra. Laura Chazel, estudiant de doctorat a Sciences Po Grenoble, ha 

realitzat una estada de recerca a l’ICPS des de febrer fins a juny de 2017, 
centrada en la realització de la seva tesi doctoral que es centra en analitzar 
“L'esquerra radical al sud d'Europa des de la crisi econòmica i financera 
del 2008”. 
 

 El Sr. Karlo Basta, professor assistent del Departament de Ciència Política de 
la Memorial University of Newfoundland (Canadà), ha realitzat una estada de 
recerca a l’ICPS des d'abril fins a maig de 2017, centrada en la realització del 
seu projecte de recerca que es centra en analitzar “Els problemes relacionats 
amb la mobilització per la independència de Catalunya”. 
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CURSOS 
 
 
Curs de lectures de Teoria Política Feminista 
 
A través de la lectura i l’anàlisi de les obres d’una selecció d’autores es realitza 
una aproximació a les idees i els debats més importants que conformen la 
història de la teoria política feminista. 

Aquest curs està adreçat a les persones que volen aprofundir en el 
coneixement de la teoria política feminista, especialment aquelles que estiguin 
realitzant la seva especialització acadèmica o professional en aquest àmbit. 

 

10a edició 

octubre de 2016 - juliol de 2017 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des 
directamentamb entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Maria DE LA FUENTE 
 
En aquesta edició, s’abordarà, des de la literatura i des del pensament polític 
els següents temes cabdals per al feminisme: el cos, l’àmbit privat, la violència, 
la identitat i els treballs 
 
13 de gener de 2017 

Autora: Carole Pateman 

Ponent: Gemma Nicolás 

 

17 de febrer de 2017 

Autora: Anònima 

Ponent: Anna Montané Forasté 

 

24 de març de 2017 

Autora: Marcela Lagarde 

Ponent: Isaneñ Muntané 

 

21 d'abril de 2017 

Autora: Maria Mercè Marçal 

Ponent: Maria Rodó 

 

12 de maig de 2017 

Autora: Rosi Braidotti 

Ponent: A. Lorena Fuster 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf10-set16.pdf
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9 de juny de 2017 

Aurora: Emilia Pardo Bazán 

Ponent: Sara Moreno 

 
7 de juliol de 2017 
Autora: Lourdes Beneria 

Ponent: Carmen Sarasúa 
 
 
 
 
11a edició 
octubre de 2017 - juliol de 2018 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament amb entitats  
d’àmbit local) 
Coordinació: Maria DE LA FUENTE 
 
 
En aquesta edició s’abordarà, des de manifestos polítics i la literatura teòrica, 
cinc fites històriques del feminisme: l’aparició del feminisme a la revolució 
francesa, el feminisme del segle XIX, el naixement del feminisme radicl dels 
anys setanta en el context europeu, el feminisme negre nord-americà i, 
finalment, el feminisme Querr. 

 
27 d’octubre de 2017 
Cuadernos de Quejas 
Ponent: Gemma Torres, Universidad Autónoma de Madrid 

 
3 de novembre de 2017 
Sobre la admisión de las mujeres en el derecho a la ciudadanía, Marquès de Condorcet 
Ponent: Begoña Casado, UAB 

 
15 de desembre de 2017 
Declaració de Seneca Falls 
Ponent: Montserrat Duch, Grup Antígona - UAB 

 
(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre – juliol; per tant, la 
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2018). 

 
 

    
  

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf11-set17.pdf
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Curs d’Especialització en Govern Muncipal i Gabinet d’Alcaldia 
 
Curs d’aprofundiment en Govern Municipal i Coordinació de Gabinets 
d’Alcaldia, coordinat pel Centre Català d’Anàlisi i Informació Internacional 
(CCAII) i gestionat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
Aquest curs pretén ser una eina per a tots els membres d’un gabinet d’alcaldia i 
en general a totes aquelles persones vinculades amb la gestió del dia a dia de 
la comunicació d’un govern o una administració pública, perquè puguin 
disposar de coneixements en direcció i coordinació d’un gabinet públic. 
 
1a edició 
març - juny de 2017 (11 sessions) 
22 alumnes inscrits/es  
Director: Gabriel COLOMÉ 
Coordinador: Pau CANALETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de març 
Funcionament d’un govern i del gabinet polític 
Pau Canaleta 

27 de març 
El control de l’agenda política 
Gabriel Colomé 

3 d’abril 
Estratègia política-estratègia comunicativa 
Pau Canaleta 

24 d’abril 
Presa de decisions 
Carmen Andrés 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/coordinacio-gabinet-alcaldia
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8 de maig 
Gestió pública municipal 
Francesc Coral 

15 de maig 
Gestió de governs de coalició 
Gabriel Colomé 

Resolució de conflictes 
Xavier Pastor 

29 de maig 
Política 3.0 
Toni Aira 
Pau Canaleta 

12 de juny 
Protocol i representació del govern 
Txell Grané 
Pau Canaleta 

19 de juny 
Comunicació interna i comunicació de crisi 
Marta Camps 

26 de juny 
Cloenda amb Taula rodona 
Gabriel Colomé 
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Civisme i convivència en l’àmbit local 
 
maig - juny de 2017 (7 sessions) 
6 alumnes inscrits/es al conjunt del curs 
més 23 alumnes inscrits/es a sessions concretes 
Coordinador: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH 
 
 
 
2 de maig 

El perjudici econòmic de conviure amb okupes: convivència i aportacions 
a la comunitat 

Joan Barrera, Síndic de Greuges Cornellà de Llobregat 

9 de maig 

La Mina i el Camp de la Bota: conflictivitat, integració i justícia social 
Josep M. Monferrer, activista social del barri de La Mina 

16 de maig 

Ciclistes per la ciutat. Estudi de cas dels conflictes entre vianants, 
ciclistes i automòbils, i propostes de gestió 
Xavier Pastor, UdG; Chema Montorio, UdG; Cristina Ramon, UdG; i Anna 
Satorra, UdG 

23 de maig 

Convivència i civisme en l’oci de nit: aplicació de la mediació nocturna 
Eduard Carrera, UdG; Xavier Pastor, UdG i UOC 

30 de maig 

Presentació del pla pilot sobre civisme i convivència a l’Institut Vall de 
Llémana de Sant Gregori (Girona) 
Neus Heras, Institut Vall de Llémana; i Isidre Llucià, UAB 

6 de juny 

Els valors a Catalunya. Resultats del procés de participació “Construïm 
un nou país amb valors” 
Jaume Forés, Generalitat de Catalunya 

8 de juny 
Escola, civisme i convivència 
Ángel Belzunegui, URV 

 
 
Organitzat pel Grup de Recerca LSTE-UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, i realitzat a la seu de l’ICPS 
 
 

     

http://www.icps.cat/archivos/cursos/curscivismeconvivencia2017.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2017 

Cursos 

 

36 
 

 
Curs d’Assessoria en Imatge i Comunicació 
 
Curs d'especialització de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i 
gestionat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
En un món global i mediàtic, la imatge i el que es comunica a través d'aquesta 
es converteixen en fonamental per als professionals que, per aquest mitjà, han 
de fer arribar les seves propostes als seus potencials públics. Dotar a aquests 
professionals i als seus assessors de les eines necessàries, és l'objectiu 
d'aquest curs. 
 
 
6a edició 
juliol de 2017 (8 sessions) 
11 alumnes inscrits/es  
 
Coordinadora: Laura SOLÉ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de juliol 
Presentació del curs / Projecte personal  
Pràctica: com comuniquem? 
Anàlisi pràctica: com comuniquem? 
Laura Solé 

5 de juliol 
El cos, el nostre instrument 
Societat digital 
Virginia Luzón 
  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/assessor-imatge-comunicacio
http://www.icps.cat/docencia/cursos/assessor-imatge-comunicacio
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10 de juliol 
El nostre cos, un llenguatge universal 
Albert Cabello 

Posta en escena 
Miquel Pescador 

12 de juliol 
Tècniques de comunicació 
Expressió escrita 
Pràctica: “El periodista” 
Projecte personal: metodologia i anàlisi 
Laura Solé 

17 de juliol 
Estilisme 
Àngels Llimargas 

19 de juliol 
Actuar 
Helena Pla 

Projecte personal: revisió 
Laura Solé 

24 de juliol 
Protocol 
Àngels Llimargas 

Aspectes legals 
Jordi Ortega 

26 de juliol 
Projecte personal: presentació i entrega 
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Curs sobre l’Islamisme Gihadista, un fenomen global a Catalunya 
 
Després d’anys d’atemptats, el gihadisme és un fenomen socialment conegut.  

Tanmateix, tant en l’opinió pública com en l’àmbit dels i les professionals de la 
seguretat, existeix un gran desconeixement sobre els significats de la ideologia 
que el sustenta així com les seves característiques operatives.  

Aquest fet té conseqüències no només en la comprensió del fenomen en sí 
mateix sinó també en el combat contragihadista. 

Amb aquest curs oferim una formació especialitzada a fi de fer possible un 
millor coneixement del gihadisme en les seves diferents dimensions. 
 
1a edició 
octubre – novembre de 2017 (5 sessions) 
29 alumnes inscrits/es  
 
Coordinador: Jofre MONTOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 d’octubre 
Seguretat i acció policial contra el gihadisme a Catalunya 
Jordi G. 

24 d’octubre 
Conformació de la ideologia gihadista: dels orígens de l’Islam a 
l’islamisme polític i la doctrina del takfir 
Jofre Montoto 

31 d’octubre 
El terrorisme individual: origen, característiques i tendències 
Mario Toboso 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/islamisme-gihadista-catalunya
http://www.icps.cat/docencia/cursos/islamisme-gihadista-catalunya
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7 de novembre 
Les variables explicatives de l’islamisme radical. Les causes i els 
facilitadors del terrorisme gihadista 
Xavier Torrens 

14 de novembre 
Propostes polítiques, socials i culturals en el combat contragihadista 
Jofre Montoto i Xavier Torrens 
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
8 de març Presentació del llibre 

Prevención de riesgos laborales en la policía local 
  
  Amb les intervencions de: 

Annabel MARCOS I VILAR, directora del’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya 

Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ, professor de Dret del 
Treball i de Seguretat Social (UNIR) 

Tomás GIL MÁRQUEZ, professor de Dret Constitucional 
(UAB) i ex cap de la Policia Local de Sant Adrià del Besòs 

 
L’acte fou organitzat pel LSTE-Grup UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, i es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 30 persones. 

 
 

    
 
 

4 d’abril Presentació del llibre 

Diálogos con la seguridad: pensar en un entorno 
complejo para huir del populismo 
  
 Amb les intervencions de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del  LSTE-Grup 
UAB 

Jordi PANYELLA, periodista 

Tomás GIL MÁRQUEZ, professor de Dret Constitucional a 
la UAB i autor del llibre 

 
L’acte fou organitzat pel LSTE-Grup UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, i es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 30 persones. 

 
 

    
 

  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibreprevencionriesgoslaboralespolicialocal.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibredialogosconlaseguridad.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibredialogosconlaseguridad.pdf
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25 d’abril II Jornada 

Els Drons: règim jurídic, situació actual i perspectives 
de futur 

  
 Presentació a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del LSTE-Grup 
UAB 

Conferència-col·loqui a càrrec de: 

Marc VALLS ESTEFANELL, expert legal en drons. Soci i 
director d’educació i polítiques públiques d’Unblur. Membre 
del LSTE-Grup UAB 

Taula rodona sobre “Present i futur dels drons” amb les 
intervencions de: 

Josep CAÑABATE PÉREZ, membre del LSTE-Grup UAB 

Josep RIBERA, director general d’Ara Vinc, soci logístic 
d’Amazon 

Daniel MARCO, director d’SmartCatalonia a la Generalitat 
de Catalunya 

Maria CABAÑAS, operations engineer de HEMAV 

Mario OLIVERAS DE LA OSA, Àrea Central de mitjans 
tècnics i suport operatiu dels Mossos d’Esquadra 
 

L’acte fou organitzat pel Grup de Recerca LSTE-Grup (UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència 
d’unes 70 persones. 
 
 

    
 
 
13 de juny Sessió 

Informe del Síndic de Greuges sobre “el dret a la 
convivència” 

  
 A càrrec de: 

Jaume SAURA ESTAPÀ, Adjunt general al Síndic de 
Greuges 
 
 

L’acte fou organitzat pel LSTE-Grup UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, i es realitzà a la seu de l’ICPS amb una assistència d’unes 20 
persones. 

 
 

     

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/convdronsabril2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioinformesindic2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioinformesindic2017.pdf
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19 de juny Presentació del llibre 

La política del Proceso: actores y elecciones (2010-
2016) 
 
Amb les intervencions de: 

Lluís BASSETS, director adjunt del diari El País 

Esther VERA, directora del diari ARA 

Joan MARCET, professor de Dret Constitucional a la UAB 

Lucía MEDINA, coordinadora de recerca de l’ICPS i 
professora de Ciència Política a la UAB 
 
Moderació a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

 
 
L’acte es realitzà a la Sala annexa a Plens de la Diputació de Barcelona, amb 
l’assistència d’unes 25 persones. 

 
 

    
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentaciob28.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentaciob28.pdf
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4 de juliol Jornada de formació 

El RGPD: de la teoria a la pràctica 
  
 A càrrec de: 

Òscar ALONSO LLOMBART, Data management & 
Analytics knowledge leader 

Mireia NÁGER PIAZUELO, Data & Analytics consultant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acte fou organitzat conjuntament per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
ISACA Barcelona Chapter i InformàTICs, i es realitzà a la Sala annexa a Plens 
de la Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 50 persones. 

 
   

 
 
6 de juliol Sessió de treball 
 Perspectives d’anàlisi de la corrupció política 
 
 Amb les intervencions de les autores: 

Gemma RUBÍ CASALS, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Albert LLORCA ARIMANY, Institut Emmanuel Mounier 

Damià DEL CLOT I TRIAS, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 
Moderació a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

 
L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 20 persones. 
 
 

   

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadargpd.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioperspectivescorrupcio2017.pdf
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10 d’octubre Conferència 

Història de la corrupció política a Espanya: unes 
reflexions 

  
 A càrrec de: 

Borja DE RIQUER, catèdràtic emèrit d’Història 
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de l’ICPS 

L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 20 persones. 
 
 

   
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs17-18.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs17-18.pdf
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22 de novembre  

Jornada 

Menors, conflictes armats i amenaces globals. Aspectes jurídics, 
geoestratègics i humanitaris 

 
Presentació de la Jornada a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

Taula rodona: 

Reflexions sobre el tracte als menors en els conflictes armats i en els 
processos de migració forçosa i refugi 

Àngel MIRET, Generalitat de Catalunya 
Jaume CASTRO, Comunitat de Sant Egidi 
Santiago RIPOL CARULLA, Universitat Pompeu Fabra 
Hanan Jasim KHAMMAS, Universitat Autònoma de Barcelona 

Moderació:  

Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ, Universidad Internacional de La Rioja 

Ponència: 

Els menors en el conflicte armat colombià 

María Fany ZAPATA, Universitat Autònoma de Barcelona 

Presentació: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

 
Ponència: 

Els nens soldats en els conflictes armats 

Blanca PALACIÁN DE INZA, analista principal de l’Instituto Español de Estidios 
Estratégicos 

Presentació: 

Josep CAÑABATE PÉREZ, professor de la Facultat de Dret, UAB 

Ponència 

Els riscs del canvi climàtic per a la seguretat. Especial referència als 
menors 

Ignacio José GARCÍA CASTRO, Instituto Español de Estidios Estratégicos 
María José IZQUIERDO ALBERCA, analista de l’Instituto Español de Estidios 
Estratégicos 

Presentació:  

Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ, Universidad Internacional de La Rioja 

Clausura conclusiva de la Jornada a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

 
 

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadamenorsnov2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadamenorsnov2017.pdf
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L’acte fou organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i el Centre per 
al Desenvolupament Humà i Comunitari, i comptà amb la col·laboració de 
l’Instituto Español de Estudios Estratègicos. Es realitzà a la seu de l’ICPS amb 
una assistència d’unes 40 persones. 
 
 

   
 
14 i 15 de desembre 
 
I Congrés Internacional sobre 

Història de la corrupció política a l’Espanya contemporania (segles XIX-
XXI) 
 
Programa: 
 
Dijous 14 de desembre 

10.00 Inauguració oficial del congrés 

10.30 Conferència inaugural.  “La corrupció política a l’Europa Contemporània: 
estat de la qüestió, debats i línies de recerca actuals”. Jens Ivo Engels  
(Universitat Tècnica de Darmstadt, Alemanya) 

11.15 Pausa 

11.45 Ponència. “Panoràmica històrica de la corrupció política a l’Espanya 
contemporània”. Grup d’Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

12.45 Tallers de debat de les comunicacions 

Taller 1: Corrupció al poder i a les diferents administracions públiques (Sala 
Annex). Coordinació: Joan Lluís Pérez Francesch (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

Taller 2: Corrupció electoral, clientelisme i denúncia contra pràctiques 
immorals. Coordinació: Gemma Rubí (Universitat Autònoma de Barcelona) 

  

http://jornades.uab.cat/congresinternacionalcorrupcio/ca/
http://jornades.uab.cat/congresinternacionalcorrupcio/ca/
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14.00 - 16.00 Pausa 

16.00 Ponència. “Corrupción política e institucional en torno a la Hacienda del 
Estado en la España contemporània: propiedades, rentas, impuestos, gastos, 
concesiones y deuda”. Francisco Comín (Universitat d’Alcalà de Henares) 

17.00 Taula rodona. “Els grans grups econòmics i la corrupció.” Moderador: 
Carles Sudrià (Universitat de Barcelona). Participants: Mercedes Cabrera 
(Universitat Complutense de Madrid), Miguel A. López Morell (Universitat de 
Múrcia) i Pablo Díaz Morlán (Universitat d’Alacant) 

18.00 Pausa 

18.30 Taula rodona. “Monarquia,  corrupció i escàndols a l’Espanya 
contemporània”. Moderador: Emilio La Parra (Universitat d’Alacant). 
Participants:  Isabel Burdiel (Universitat de València) i Javier Moreno Luzón 
(Universitat Complutense de Madrid). 
 
Divendres 15 de desembre 

10.00 Ponència. “Las visiones de la ciència política sobre la corrupció 
espanyola”. Fernando Jiménez Sánchez  (Universitat de Múrcia) 

11.00 Pausa 

11.30 Taula rodona. “La corrupció als governs i a les administracions locals a 
l’Espanya Contemporània”. Moderador: Joan A. Llinares (Agència antifrau 
valenciana). Participants: Jean-Philippe Luis (Universitat Clermont-Auverge, 
França), Xavier Huetz de Lemps (Université Nice-Sophia Antipolis, França) i 
Xavier Forcadell (Diputació de Barcelona). 

12.30 Presentació de la base de dades “Història de la corrupció política a 
l’Espanya contemporània”. Grup d’Història del Parlamentarisme (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

12.50 Taller 3 de debat de les comunicacions: Relacions entre el poder polític i 
econòmic. La construcció social del concepte de corrupció: mirades i canvis en 
la delimitació entre espai públic i espai privat. Coordinació: Lluís Ferran 
Toledano (Universitat Autònoma de Barcelona) 

14.00 - 16.00 Pausa 

16.00 Taula rodona. “La persecució penal de la corrupció a Espanya: una visió 
històrica (segles XIX, XX i XXI)”. Moderadora: Mercedes García Arán 
(Universitat Autònoma de Barcelona). Participants: Miguel Pino (Universitat de 
Còrdova), Emilia Iñesta-Pastor (Universitat d’Alacant) i Juan Carlos Ferré Olivé 
(Universitat de Huelva) 

17.00 Taula rodona. “Concepte i actualitat de la corrupció política a Espanya”. 
Moderador: Josep M. Vallès (Universitat Autònoma de Barcelona). Participants: 
Francisco Andújar (Universitat d’Almeria), Frédéric Monier (Université 
d’Avignon, França) i Manuel Villoria (Universitat Rey Juan Carlos de Madrid) 

18.00 Pausa 

18.30 Conferència de cloenda. “Hambre, corrupción y sobornos en el primer 
Franquismo”. Ángel Viñas (Universitat Complutense de Madrid) 

19.30 Cloenda del Congrés 
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El congrés fou organitzat conjuntament per el Grup d’Història del 
Parlamentarisme (UAB), l’Institut dels Passats Presents (Aj. de Barcelona), El 
Born Centre de Cultura i Memòria (Aj. de Barcelona), l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, i la Diputació de Barcelona. Es realitzà a El Born Centre de 
Cultura i Memòria. 
 
Notes de premsa: 
Els historiadors debaten a El Born sobre la corrupció política a Espanya  
(Ara.cat, 29-11-2017) 

 
 

   
  

https://www.ara.cat/cultura/historiadors-corrupcio-politica-Espanya-Born_0_1915008631.html
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18 de desembre Presentació dels llibres 

Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966). Homenatge. 
Actes de la Jornada d’Estudis 
Enric Prat de la Riba (1870-1917). Homenatge. Actes de 
la Jornada d’Estudis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb les intervencions de: 

Pep CRUANYES i TOR, president de la Societat Catalana 
d’Estudis Jurídics 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials 

Antoni VAQUER ALOY, catedràtic de Dret Civil de la 
Universitat de Lleida i membre de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya 

Agustí COLOMINES COMPANYS, director de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i professor de la 
Universitat de Barcelona 

 
 
L’acte fou organitzat conjuntament per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i la Diputació de Barcelona, i es realitzà 
a la seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 15 persones. 
 
 

     
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presentacionsllibresdesembe2017.pdf
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
10 de maig Eleccions presidencials franceses 2017. Anàlisi dels 

resultats 
 

 Intervingueren: 

 Montserrat BESSES, periodista, presentadora, guionista i 
directora de documentals. Corresponsal de TV3 a París 
(1983-1994) 

 Joaquim COLOMINAS, professor de ciència política (UB). 
Membre del Consell Català del Moviment Europeu i de la 
Comissió Acadèmica de l’ICPS 

 Dídac GUTIÈRREZ-PERIS, EU Research Manager del 
Centre d’Estudis d’Opinió Viavoice (París) 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Astrid BARRIO, professora de ciència política (UV)  

 

 
 

 
En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

La sessió es va celebrar a la Sala annexa a Plens, Edifici Can Serra, Diputació 
de Barcelona i hi van assistir més de 60 persones. 
 
 

     

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsfranceses2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsfranceses2017.pdf
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12 de juny Eleccions al Regne Unit 2017. Anàlisi dels resultats 
 

 Intervingueren: 

 Berta BARBET, investigadora posdoctoral al Departament 
de Ciència Política de la UAB 

 Carme COLOMINA, periodista 

 Ernesto Manuel PASCUAL, professor de Ciència Política a 
la UAB 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

La sessió es va celebrar a la Sala Annexa a Plens de la Diputació de 
Barcelona, i hi van assistir més de 50 persones. 
 
 

    
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsuk2017.pdf
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27 de setembre Eleccions a Alemanya 2017. Anàlisi dels resultats 

  

 Intervingueren: 

 Kolja BIENERT, past-president d’Horitzó Europa 

 Peter KRAUS, professor de Ciència Política i director del 
Centre d’Estudis Canadencs de la Universitat d’Augsburg 

 Klaus-Jürgen NAGEL, professor de Política Comparada de 
la UPF 

 
 Presentà i moderà la sessió: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

La sessió es va celebrar a la Sala annexa a Plens, Edifici Can Serra, Diputació 
de Barcelona, i hi van assistir més de 40 persones. 
 
 

     

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/eleccionsalemanyes2017.pdf
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SEMINARIS 
 
 
XVI Seminari Ciutats i Persones 
Polítiques de memòria, gènere i ciutat 
 
 
 
 
Coordinació: Maria DE LA FUENTE 
17 de novembre 
 
 
 
 
 

Programa detallat: 

Benvinguda, presentació del Seminari i del llibre 
Maria de la Fuente, coordinadora del grup de recerca Ciutats i Persones de 
l’ICPS 
Sílvia Casola Salvatella, assessora tècnica de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials 

Conferència inaugural 
Fantasmas, género, memoria y políticas públicas en la reciente historia 
española 
Lucas Platero, docent en intervenció sociocomunitaria 
María Rosón, investigadora a la Universitat de València 

Primera taula: 
Polítiques de la memòria des d’una perspectiva de gènere 

Justícia transicional espanyola i gènere 
Margarita Bonet, professora a la Universitat Autònoma de Barcelona 
Daniel Vallès, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Memorias, espacio público y mujeres. (In)visivilidad y construcción 
Zaida Muxí, professora a la Universitat Politècnica de Catalunya 
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Segona taula: 
Recuperació feminista de la memòria a escala local 

Género y memoria en las ciudades 
Luz Maceira, experta en gènere 
 

Imaginaris, memòries i dissenys visuals 
Marta Selva, codirectora de Drac Màgic 
Anna Solà, codirectora de Drac Màgic 
 

La casa museu com a espai de memòria amb perspectiva de gènere. 
L’exemple de la Casa Duran i Sanpere de Cervera 
Carme Bergés, directora de la Casa Museu Duran i Sanpere 
 
Conclusions del Seminari 
Maria de la Fuente, coordinadora del grup de recerca Ciutats i Persones de 
l’ICPS 
 

 
 
Els resultats d’aquest treball s’han publicat dins la col·lecció Grana de l’ICPS, 
núm. 34. 
El seminari es va celebrar a la Sala La Cuina de L’Espai Francesca 
Bonnemaison, i hi van assistir més de 120 persones, de les quals una part 
significativa procedents d’ajuntaments i d’altres ens locals o entitats que 
desenvolupen la seva tasca dins del món local. 
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Notes de premsa: 
Xarxanet.org (21-11-2017) 
 

 
     

http://xarxanet.org/cultural/noticies/memoria-genere-i-ciutat
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MÀSTERS (UAB) 
 
 
Màster en  
MARKETING POLÍTIC:  
ESTRATÈGIES I COMUNICACIÓ POLÍTICA 
 
Màster professional interuniversitari de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb la Universidad de Granada i la Universidade de 
Santiago de Compostela, coordinat i gestionat per l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials. 
Està destinat a formar a futurs professionals de la consultoria 
política, a partir de les eines teòriques i pràctiques. Es tracta d’una 
disciplina amb una llarga trajectòria en el món acadèmic 
anglosaxó però d’escassa presència en els programes 
universitaris catalans i espanyols. L’objectiu és oferir una formació 
específica en marketing i comunicació política a llicenciats en 
ciències polítiques, sociologia, ciències de la informació i ciències 
socials, així com a professionals en exercici. 

 
El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls: 
Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes 
Actors: Escenaris electorals, Actors en la política 
Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans 
de comunicació 
Campanyes: Campanyes, Política i imatge 
Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern 
 
13a edició curs 2016-2018 
28 d’octubre de 2016 - 27 d’octubre de 2017 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
9 estudiants matriculats 
6 estudiants matriculats de crèdits del MMP 
 

 
 
14a edició curs 2017-2019 
27 d’octubre de 2017 - 26 d’octubre de 2018 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
27 estudiants matriculats 
 

 
informació addicional 

www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic 
 

     

http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp13programacat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp14programacat.pdf
http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
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DIPLOMATURES DE POSTGRAU (UAB) 
 
 
Postgrau en 
ANÀLISI I COMUNICACIÓ POLÍTICA 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs. 
 
Curs 2016-2017 
Anàlisi, del 28 d’octubre al 17 de desembre de 2016 
Actors, del 12 de gener al 17 de febrer de 2017 
Comunicació, del 20 de febrer al 23 d’abril de 2017 
5 alumnes matriculats 
 

 
 
Curs 2017-2018 
Anàlisi, del 27 d’octubre al 20 de desembre de 2017 
Actors, del 11 de gener al 16 de febrer de 2018 
Comunicació, del 17 de febrer al 21 d’abril de 2018 
2 alumnes matriculats 
 
 
 
 
Postgrau en  
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs 
 
Curs 2017 
Comunicació, del 18 de febrer al 22 d’abril  
Campanyes, del 27 d’abril al 15 de juny  
Institucional, del 7 de setembre al 27 d’octubre 
8 alumnes matriculats 
 
 

Postgraus 

informació addicional 
http://www.icps.cat/docencia/postgraus 
 
 

   
  

http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp16-17programacat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp17-18programacat.pdf
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp16-17programacat.pdf
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CURSO DE POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING POLÍTICO 
 
Aquest Curs  realitzat des de l’any 2009 conjuntament pel Centro 
Interamericano de Gerencia Política de Miami (www.centropolitico.org) i l’institut 
de Ciències Polítiques i Socials, està adreçat a la formació de professionals per 
a dirigir i assessorar les campanyes polítiques i programes de comunicació de 
govern, adaptats als nous temps amb la incorporació de les noves tecnologies. 
Consta de 7 mòduls, sis dels quals es realitzen a la seu del Centro 
Interamericano de Gerencia Política de Miami, i l’últim  mòdul es realitza a 
Barcelona, del 13 al 17 de març de 2017, amb 12 participants. 
 
Des del curs 2015-2016 i, fruit del conveni signat entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el Centro Interamericano de Gerencia Política i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials,  aquest Curs d’Especialización en Marketing 
Político s’inclou dins el  Postgrau en Comunicació Política i Institucional (UAB). 
 
 

     

http://www.centropolitico.org/
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS 
 
 
L’ICPS col·laborà en l’organització de l’acte de presentació del llibre “Cataluña 
en proceso. Las elecciones autonómicas del 2015”, que tingué lloc el 2 de març 
a l’Aula I del Pati Manning, a Barcelona. 
 

   
 
L’ICPS acullí en la seva sala Aula el dia 28 de setembre la realització del 
seminari “Tracing the origins of the gender gap in political interest: a dynamic 
approach”, a càrrec de Marta Fraile (Europan University Institute/CSIC). 
 

   
 
L’ICPS acullí en la seva sala Aula el dia 28 de setembre la realització de la 
Lliçó inaugural del Màster en Ciència Polítiva de la UAB “Have experiments 
helped us to understand US contemporary politics?” a càrrec de Alexander Kuo 
(University of Oxford).  
 

   
 
En col·laboració amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, l’ICPS acollí en la seva sala Aula el dia 29 
de setembre, el tribunal de defensa de la tesi doctoral del Sr. Roberto Pannico 
titulada “Party cues i les Actituds dels Ciutadans cap a la Unió Europea”. 
 

   
 
L’ICPS col·laborà en l’organització de la “Jornada sobre l’ús de drons (RPAS), 
robòtica i intel·ligència artificial en conflictes armats. Balanç entre seguretat, 
ètica i legalitat”, que tingué lloc el 4 d’octubre a l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral (EPSI-UAB). 
 

   
 
En col·laboració amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, l’ICPS acollí en la seva sala Aula el dia 27 
d’octubre, el tribunal de defensa de la tesi doctoral del Sr. Alejandro Godino 
Pons titulada “La calidad del empleo. La calidad del empleo externalizado. 
Análisis de la fragmentación de las RR de empleo”. 
 

   
  

http://www.icps.cat/archivos/altres/presllibcatalunaprocesomarc2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/presllibcatalunaprocesomarc2017.pdf
http://grdec.uab.cat/index.php/2017/09/18/seminar-tracing-origins-gender-gap-political-interest-dynamic-approach/
http://grdec.uab.cat/index.php/2017/09/18/seminar-tracing-origins-gender-gap-political-interest-dynamic-approach/
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/jornada-sobre-drones-robotica-e-inteligencia-artificial-en-conflictos-armados-1345725661556.html?noticiaid=1345735721970
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/jornada-sobre-drones-robotica-e-inteligencia-artificial-en-conflictos-armados-1345725661556.html?noticiaid=1345735721970
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/jornada-sobre-drones-robotica-e-inteligencia-artificial-en-conflictos-armados-1345725661556.html?noticiaid=1345735721970
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L’ICPS acullí en la seva sala Aula els dies 13 i 15 de novembre les reunions 
preparatòries dels organitzadors del Projecte CrE. eA sobre mediació social, 
que es celebrà a Barcelona dels dies 15 a 17 de novembre.  
 

   
 
L’ICPS col·laborà en l’organització de la Jornada de Formació d’ISACA: "Quan 
és necessari un Peritatge informàtic a la meva empresa?" que tingué lloc el dia 
12 de desembre a la sala Aula de l'ICPS. 
 

     
  

http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaperitatgeinformaticdesembre2017.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaperitatgeinformaticdesembre2017.pdf
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
 

- Vinculats amb la realització de pràctiques del Màster en Marketing 
Polític (MMP), signats durant el 2017, amb: 
 

 Ideograma (BCN) 

 Partit dels Socialistes de Catalunya (BCN) 

 Minded Factory (BCN) 

 Sensory Comunicación (BCN) 

 Public Affairs (BCN) 

 Juan López Comunicación (BCN) 

 El cuiner de la vila (BCN) 

 Equis Equis Ele On line (BCN) 

 Havas Media Group (BCN) 

 Tinkle Consultants (BCN) 

 Asociación Mundial de Grandes Metrópolis (BCN) 
 

- Vinculats amb la realització d’altres activitats docents, signats el 
2017, amb: 
 

 L’Institut Interuniversitari d’Estudis de dones i gènere (UAB, UB,UdG, 
UdL, UVIC-UCC, UPC i URV) 

 Pau Canaleta,  per a la realització del curs d’especialització en govern 
municipal i gabinet d’alcaldia 

 La Biblioteca UAB per a la incorporació de la producció científica als 
dipòsits digitals de la UAB i del CSUC. 

 La Universitat Autònoma de Barcelona, per les tasques d’assessorament 
i coordinació acadèmica (direcció de l’ICPS). 

 L’Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació (ISACA 
BARCELONA ) 

 El Consell dels Il·lustres Col·legi d’advocats de Catalunya. 

 El departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes en entitats col·laboradores. 

 La Universitat de València per a la realització de pràctiques 
extracurriculars a l’ICPS. 

 La Universitat de Barcelona per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores. 

 La Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 

 Acord amb el Màster en gènere de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes al 
Grup de Recerca Ciutats i Persones de l’ICPS. 
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ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
Anuari Polític de Catalunya 2016. núm. 10. Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, 2017. Edició digital. 
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals. 
 
 
 
 

   
 
 
SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 2017  

Edició digital 

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un 
sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. El sondeig 
recull les actituds i les opinions polítiques de la ciutadania i 
conforma una de les sèries històriques més antigues d’aquest 
tipus. 
Entre els mesos de setembre i d’octubre de 2017 es realitzà el 
treball de camp corresponent al sondeig d’aquest any per a una 
mostra de 1.200 entrevistats. 
Les bases de dades del Sondeig d’Opinió Catalunya (1991 a 
2017) són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de 
l’ICPS, per a un tractament estadístic lliure. 
 
Derivat de la interpretació de les dades del Sondeig d’Opinió 2017, l’ICPS 
publicà l’informe: 

Dossier Catalunya davant de les eleccions al Parlament del 21D. Preferències i 
percepcions sobre el procés sobiranista 
 
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del Sondeig: 

C’s, PSC y comunes se beneficiarían de una participación récord, según 
sondeo 
(La Vanguardia, 13-12-2017) 

L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) publica el Sondeig d’Opinió 
sobre el procés sobiranista 
(Butlletí de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia - UAB, 15-12-2017) 

ERC i Junts per Catalunya, al capdavant en intenció de vot, segons una 
enquesta de l’ICPS 
(Vilaweb, 12-12-2017) 

 
   

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2016.pdf
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
https://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
https://www.icps.cat/archivos/sondeigs/eleccionscatalanes2017icpscat.pdf
https://www.icps.cat/archivos/sondeigs/eleccionscatalanes2017icpscat.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20171213/433607143528/cs-psc-y-comunes-se-beneficiarian-de-una-participacion-record-segun-sondeo.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171213/433607143528/cs-psc-y-comunes-se-beneficiarian-de-una-participacion-record-segun-sondeo.html
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-8217-institut-de-ciencies-politiques-i-socials-icps-publica-el-sondeig-d-8217-opinio-sobre-el-proces-sobiranista-1345722293548.html?noticiaid=1345740945911
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-8217-institut-de-ciencies-politiques-i-socials-icps-publica-el-sondeig-d-8217-opinio-sobre-el-proces-sobiranista-1345722293548.html?noticiaid=1345740945911
https://www.vilaweb.cat/noticies/erc-i-junts-per-catalunya-al-capdavant-en-intencio-de-vot-segons-una-nova-enquesta-de-licps/
https://www.vilaweb.cat/noticies/erc-i-junts-per-catalunya-al-capdavant-en-intencio-de-vot-segons-una-nova-enquesta-de-licps/
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COL·LECCIÓ GRANA 
 
35  
 
Ciutats i Persones 
POLÍTIQUES DE MEMÒRIA, GÈNERE I CIUTAT 
Edició digital 
 
Maria DE LA FUENTE VÁZQUEZ (coord.)  

ROSÓN, María; PLATERO, R. Lucas; BONET, Margarita; 

VALLÈS, Daniel; MUXÍ, Zaida; MACEIRA, Luz; SELVA, 

Marta; SOLÀ, Anna; BERGÉS, Carme 

 
Notes de premsa: 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia UAB (22-11-2017) 
 
 
    
 
 
2007-2017 
10 anys de lectures de Teoria Política Feminista a l’ICPS 
Edició digital 
 
Maria DE LA FUENTE VÁZQUEZ (coord.)  

CARRILLO, Sílvia; GARCIA, Sara  

 
 
 
Notes de premsa: 
“Igualtat i Ciutadania” n. 154, juliol 2017, Diputació de 
Barcelona 
 
 
 
 

   
  

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g35delafuente.pdf
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/ja-disponible-el-llibre-politiques-de-memoria-genere-i-ciutat-1345722293548.html?noticiaid=1345739616443
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/tpf10anys.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/tpf10anys.pdf
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/llistabutlletins/-/newsletter/39168560/154/130423145/deu-anys-del-curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista?utm_source=IgualtatCiutadania&utm_medium=correu&utm_content=deu-anys-del-curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista&utm_campaign=154
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/llistabutlletins/-/newsletter/39168560/154/130423145/deu-anys-del-curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista?utm_source=IgualtatCiutadania&utm_medium=correu&utm_content=deu-anys-del-curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista&utm_campaign=154
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WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2017 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
347 JORDÁN, Joan 
 Policía, mediación y gestión de conflictos 

Notes de premsa: 
Federació de Municipis de Catalunya (30-5-2017) 

 
348 DEL CLOT i TRIAS, Damià 
 El republicanisme català. De les arrels teòriques a una visió del 

present 

349 PASTOR PÉREZ, Xavier; CARRERA FOSSAS, Eduard 
 Els serveis de mediació en oci nocturn. Inicis, reptes i límits per a 

l’equilibri entre descans veïnal i necessitat d’oci nocturn als 
municipis 

350 CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Albert 
 El régimen jurídico de las transferencias internacionales de datos 

personales. Especial mención al marco regulatorio Privacy Shield 

 
 

   
 
 

QUADERNS DE L’ICPS 
 
Quaderns de l’ICPS són breus monografies que analitzen diversos aspectes de 
les actituds i el comportament polític de la ciutadania i que tenen com a un dels 
seus objectius principals la divulgació científica dels fenòmens polítics entre un 
públic ampli, no especialitzat, però interessat a tenir-ne un millor coneixement. 
Aquesta és una publicació trimestral en format digital, dirigida i realitzada pel 
Grup de recreca en Comportament Polític i Electoral del propi Institut, en 
col·laboració amb altres investigadors/es externs/es. 
 
Durant l’any 2017 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
13 

Piulant la gent s’entén? El debat sobre la independència de Catalunya a 
les xarxes socials 

BALCELLS, Joan; PADRÓ-SOLANET, Albert 
 
 

   

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp347.pdf
http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=22171&id2=30&idc=1
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp348.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp348.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp349.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp349.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp349.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp350.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp350.pdf
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-quaderns-de-l-icps
https://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q14_cat.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q14_cat.pdf
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MATERIALS CIP 
 
Els Materials CiP són l’espai de difusió propi del Grup de Recerca Ciutats i 
Persones. Des de l’any 2008, aquests materials donen sortida a estudis en 
profunditat i a articles breus sobre Gènere i/o sobre Municipalisme, les 
temàtiques insígnia d’aquest Grup de Recerca. Totes les publicacions són de 
caràcter no periòdic, amb un objectiu divulgatiu i són escrits pel propi Grup de 
Recerca o encarregats a persones externes expertes en la matèria. 
 

1. Informes: Working papers sobre gènere 

La perspectiva de gènere als partits polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya 2015. Daniel Peiró Conde. Informe núm. 12 

La perspectiva de gènere en l’anàlisi de l’abstencionisme i 
l’interès per la política. Una exploració de les causes dels canvis 
i diferències observades entre els homes i les dones. Júlia Bolao 
Alberny. Informe núm. 13 

 
Informes és un espai digital de difusió de materials d’ investigació sobre gènere 
o feminisme. Es tracta de recerques realitzades per les persones que, com a 
part del seu periode formatiu superior en ciències polítiques, socials o estudis 
de gènere, s’han incorporat a l’equip de Ciutats i Persones. Informes és una 
col·lecció no periòdica. 
 
 

     
 

 

http://www.icps.cat/publicacions/materials-cip
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i12peiro.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i12peiro.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i13bolaoalberny.pdf
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WEB 
 
 
 
El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a 
desembre de 2017 ha estat de 129.305, distribuides mensualment de la 
següent manera: 
  
 

 
 
 
 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sessions 8.043 11.979 10.690 14.411 16.971 11.120 7.903 7.498 10.907 10.958 9.890 8.965 
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http://www.icps.cat/
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XARXES SOCIALS 
 

 Facebook 
 
A data de 31 de desembre de 2017 s’han comptabilitzat 1.287 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

 Twitter 
 
A data de 31 de desembre de 2017 s’han comptabilitzat 3.039 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
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