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I. PRESENTACIÓ 
 
 
Benvolgudes i Benvolguts, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us presentem la memòria d’activitats corresponents a l’any 2019 de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), consorci creat el 1988 entre la Diputació 
de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des d’aleshores ha estat 
un punt de trobada d’investigadors i estudiosos de les ciències socials, i s’ha 
guanyat un nom en el concert dels centres generadors de pensament, recerca i 
transferència de coneixement. 
 
En aquest any 2019 les diverses àrees de treball han desenvolupat un nombre  
important d’activitats, des de la gestió del Sondeig d’opinió política de 
Catalunya, un dels nostres productes més emblemàtics, fins a cursos i 
seminaris sobre gènere, seguretat vs. llibertat, pensament polític o el màster en 
màrqueting polític. Totes les activitats han estat amarades d’una triple 
preocupació per tal de generar publicacions, docència i recerca, com podeu 
consultar a la present memòria.  
 
Situats al bell mig del món universitari català, sempre en transformació, volem 
ser útils a les dues institucions que ens donen sentit, l’àmbit local i la 
universitat, per la qual cosa ens considerem una atalaia privilegiada per tal 
d’aportar elements singulars, de sinèrgia i de cooperació, connectats a la vida 
política i social, també sempre canviant. 
 
La nostra vocació és donar a conèixer a la societat els avenços de les ciències 
polítiques i socials, i d’aquesta manera portar a terme una tasca de 
responsabilitat social corporativa. És aquesta la nostra darrera raó d’ésser: 
servir al país mitjançant el coneixement, tot contribuint així al progrés col·lectiu.  
 
 
 
 
 

Joan Lluís Pérez Francesch 
Catedràtic de Dret Constitucional (UAB) 

Director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials    





 
 

7 
 

 
 
 

II. OBJECTIUS 
 
 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) fomenta la recerca en Ciència 
Política i, en general, en les Ciències Socials a Catalunya. Les activitats de 
l’ICPS s’inclouen en tres apartats: recerca, docència i publicacions. 
 
Els objectius a aconseguir i els serveis a prestar per l’Institut són els 
següents: 
 

a) L'anàlisi dels fenòmens polítics i socials contemporanis, amb atenció 
particular a la societat catalana, al sector local i a les seves connexions 
amb la societat espanyola i internacional. 

b) La formació especialitzada de postgraduats en les disciplines que s'ocupen 
dels fenòmens socials i polítics. 

c) La formació continua en les esmentades disciplines adreçada als dirigents 
i quadres de les administracions públiques, molt especialment de les 
locals, i de les organitzacions socials, polítiques i culturals. 

d) La recerca sobre qüestions d'interès social i polític, ja sigui per iniciativa del 
propi Institut, ja sigui per encàrrec de les diferents administracions 
públiques, especialment de les locals, o d'altres organismes públics i 
privats. 

e) El foment de les relacions i del treball en xarxa entre especialistes de 
diverses àrees científiques relacionades amb els fenòmens socials i 
polítics, així com de la seva relació amb centres i especialistes de la resta 
de l'Estat i de l'estranger. 

f) Qualsevol altre relacionat amb la seva finalitat principal, i que tendeixi a 
completar-la o perfeccionar-la. 
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III. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 
 
CONSELL DE GOVERN 
 
Presidència del Consorci: 

 Sr. Marc Castells Berzosa, President de la Diputació de Barcelona 

Vicepresidència del Consorci: 

 Sra. Margarita Arboix i Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sr. Joaquim Colominas i Ferran 
 Sr. F. Xavier Forcadell i Esteller 
 Sr. Eduard López i Domènech 
 Sra. Montserrat Tordera i Vigas 

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 

 Sr. Joan Botella i Corral 
 Sr. Isidre Molas i Batllori 
 Sr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB), com a director de l'ICPS 

 
 
A partir del 23 de juliol de 2019: 
 
Presidència del Consorci: 

 Sra. Núria Marín i Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona 

Vicepresidència del Consorci: 

 Sra. Margarita Arboix i Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Diputació de Barcelona 
 Sra. Pilar Díaz Romero, Diputació de Barcelona 
 Sr. F. Xavier Forcadell i Esteller, Diputació de Barcelona 
 Sr. Eduard López i Domènech, Diputació de Barcelona 

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 

 Sr. Joan Botella i Corral 
 Sr. Isidre Molas i Batllori 
 Sr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB), com a director de l'ICPS 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Presidència del Consorci: 

 Sr. Marc Castells Berzosa, President de la Diputació de Barcelona 

Vicepresidència del Consorci: 

 Sra. Margarita Arboix i Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sra. Montserrat Tordera i Vigas 

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 

 Sr. Joan Botella i Corral 
 Sr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB), com a director de l'ICPS 

 
 
A partir del 23 de juliol de 2019: 
 
Presidència del Consorci: 

 Sra. Núria Marín i Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona 

Vicepresidència del Consorci: 

 Sra. Margarita Arboix i Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sra. Pilar Díaz Romero, Diputació de Barcelona 

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 

 Sr. Joan Botella i Corral 
 Sr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB), com a director de l'ICPS 
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IV. EQUIP HUMÀ 
 
 

 Joan Lluís Pérez Francesch 
Director 

 Andrea Noferini 
Secretari 

 Montserrat Tosquella i Angrill 
Gerent 

 

 Lucía Medina i Lindo 
Investigadora 

 Silvia Carrillo i Gómez 
Investigadora 

 

 Montserrat Porroche i Olagüe 
Responsable de comptabilitat 

 Marc Vidal i Quintero 
Responsable del web 

 Susana Alcaide Murciano 
Responsable de Màsters i Postgraus 

 
 
 

mailto:freixanetmm@diba.cat
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LÍNIES DE TREBALL 
 
 
COMPORTAMENT POLÍTIC I ELECTORAL 
 
Coordinadora: Lucía MEDINA 
 
La línia de treball sobre Comportament Polític i Electoral té com a objectiu 
principal l’anàlisi de les actituds i els comportaments polítics de la ciutadania 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 2019 
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) 2018 
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 
Quintanilla, Ferran, Jordi Mariné i Lucía Medina. 2019. "L'Opinió pública 
catalana davant la independència i altres qüestions. Preferències i expectatives 
sobre el procés sobiranista", en Anuari Polític de Catalunya 2018. Barcelona, 
Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Coordinació 
Medina, Lindo. 2019. Anuari Polític de Catalunya 2018. 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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Participació al XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Ciència Política 
(AECPA) “Ciencia Política en la Nueva Política” celebrat a la Universitat de 
Salamanca del 10 a 12 de juliol de 2019. Presentació de la ponència “La 
opinión y la calle: ¿por qué los unionistas catalanes son menos activos 
políticamente que los secesionistas?”, a càrrec de Lucía Medina. 
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CIUTATS I PERSONES (gènere)  
 
Coordinadora: Silvia CARRILLO GÓMEZ 
 
La línia de treball 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 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”, la línia de 
treball 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 “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 2019 ha finalitzat la 12a edició del Curs de Lectures de Teoria 
Política Feminista (iniciat al setembre de 2018) titulat “Del maig del 68 a la 
globalització”, on es tracta d’ordenar els principals conceptes de teòrics que 
emmarquen les polítiques de gènere de la segona onada feminista fins a 
l’actualitat 
 
Al mes de setembre de 2019 s’ha iniciat la 13ª edició, anomenada “Dels 90 a 
l’actualitat: grans debats del pensament feminista”, que fa una aproximació a 
alguns dels temes i debats que han estat presents en el pensament polític 
feminista, tant des de l’activisme com des de l’acadèmia, aproximadament, des 
dels anys 90 fins a l’actualitat. Concretament, s’aborden els següents àmbits de 
debat: (1) el gènere i les identitats, (2) les interseccions i opressions, (3) les 
(inter)dependències, (4) les condicions manterials i (5) algunes mirades cap al 
futur (ecofeminisme i posthumanisme). Aquesta edició finalitzarà el mes juliol 
del 2020. 
  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/ciutats-i-persones
http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
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Seminari Ciutats i Persones 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, a través de la línia de treball 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.  
 
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, polítiques 
de la memòria, polítiques per abordar l’exclusió social, polítiques de cures 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 la línia de treball ha organitzat el XVIII Seminari que s’ha titulat 
“Abordant la crisi de les cures: polítiques, treballs i experiències locals”. S’ha 
dedicat a la cura, un terreny central que  s’ha vinculat tradicionalment a les 
famílies i, especialment, a les dones. En anys recents, però, s’han evidenciat 
diverses transformacions que han promogut l’anomenada crisi de les cures. 
Alhora, ens trobem en un moment on han sorgit polítiques i propostes locals 
innovadores per fer-ne front. D’acord amb aquests canvis, s’ha promogut una 
anàlisi al voltant de la crisi de les cures, fent èmfasi en la dimensió de la 
provisió d’aquestes, i s’han presenten iniciatives i propostes a escala local, tant 
des dels col·lectius de treballadores de la llar i de les cures com des dels 
municipis catalans. Aquest Seminari es va començar a preparar durant el mes 
de Gener de 2019 i ha culminat exitosament amb la sessió pública de 
presentació dels resultats, el dia 15 de Novembre de 2019, i amb una 
publicació que recull els capítols resultants d'un any de treball dels i les 
investigadores escollides. Conjuntament s’ha acabat construint el 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. 
  

http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones
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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 Polítiques i Socials el 
dia 12 d’Abril del 2019. 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: 
Sandra Ezquerra (Uvic), Mireia Roca (UB), Magdalena Díaz Gorfinkiel (Uc3m), 
Wendy Espiona (Mujeres Pa’lante), Xavier Rubio (Ajuntament de Barcelona), 
Christel Keller (Uvic) i Miriam Sol (Spora Sinergies). 
 

Segon seminari-workshop tancat de presentació dels esborranys. Es va 
realitzar a la mateixa seu de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials el dia 21 
de Juny. 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 15 de Novembre a l’Auditori del Pati Manning, de 9h-
14hs.  
 
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: Abordant la crisi de les cures: polítiques, treballs i 
experiències locals 
Autor/res: Carrillo Gómez, Silvia (coord.), Magdalena Díaz Gorfinkiel, Wendy 
Espinosa Sánchez, Sandra Ezquerra Samper, Christel Keller Garganté, Mireia 
Roca i Escoda, Xavier Rubio Cano, Miriam Sol Torelló.  
Col·lecció grana núm. 37.  
ISBN: 978-84-09-14802-8 
Aquesta publicació està disponible a:  
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g37carrillo.pdf?noga=1 
 
 

   
 
  

https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g37carrillo.pdf?noga=1
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Banc de Dades:  
 
S’ha continuat realitzant tasques per la renovació i millora del banc de dades 
“Dones i Homes, protagonistes a les institucions polítiques catalanes”, de cara 
a tenir-ne una versió depurada i actualitzada amb les noves eleccions de l’any 
2019. 
 
Participació en jornades:  
 
Silvia Carrilló participà a la I Jornada d'innovació docent Noves perspectives 
docents a l'ensenyament del dret social al S. XXI, que tingué lloc el 3 de juny 
de 2019 a la Seu de l'ICPS, presentant la ponència "Cap a la inclusió de la 
perspectiva de gènere a la docència universitària sobre el mercat”. 
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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) 
Dr. Francesc Guillén Lasierra (UAB) 
Dra. Laura Soberanis Solís (UAB) 
Sr. Xavier Verge Mestre (UAB) 
Dr. Jofre Montoto Manent (UAB) 
Sr. Joaquim Adrià Roselló (UAB) 
Sr. Marc Valls Estefanell (UAB) 
Sra. Montserrat Campos Quesada (UAB) 
 
 

   
 
 
23 de gener Conferència 
 Administració electrònica i lluita contra la corrupció, 

Agustí Cerrillo Martínez 
 

febrer Curs 
El Gihadisme: ideologia i mitjans d'actuació 

  

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/2aconferenciaperspectivescorrupcio2018.pdf
http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismefebrer2019.pdf
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13 de març Conferència 
Responsabilitat jurídica i política dels partits a 
Espanya, Joan Botella 

 
20 de març Workshop 

Instituto de Derecho Español, 2019  

29 de març Jornada 
 El dret dels infants al desenvolupament de la 

personalitat, a l'educació i a l'habitatge 
 
10 d’abril Conferència 

Mecanismes de prevenció de la corrupció en els partits 
polítics, Joan Baucells 

 
març - abril Curs 

L'Islamisme Gihadista, un fenòmen global a Catalunya, 
(2ª edició) 
 

8 de maig Workshop 
Campanyes electorals, spam i privacitat 

 
16 de maig Jornada 

Catalunya i els drons: una estratègia en clau de país, 
(4ª edició) 

 
21 de maig Jornada 

Convivència intercultural i democràcia. Vers unes 
polítiques públiques preventives i proactives 

 
23 de maig Workshop 
 Fake news i llibertat d'expressió a l'era de la postveritat 
 
27 de maig Workshop 

"Open Data" entre França i Espanya com a nou model 
de transparència administrativa 

 
30 de maig Workshop 

Assessing the outcome of an ambiguous and 
conflictual large-scale policy in Southern Europe 

 
maig – juny Seminari 

La cultura de seguretat a l'Estat espanyol i a Catalunya 
(3ª edició) 
 

18 de juny Presentació del llibre 
La corrupción política en la España Contemporánea. 
Un enfoque interdisciplinar 
 

https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=97&contentid=1157
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=97&contentid=1157
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc3bccdec790ef67888e2e029e4c55e384d491bbeda5044b553a77f8221f97c5b15
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc3bccdec790ef67888e2e029e4c55e384d491bbeda5044b553a77f8221f97c5b15
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursislamismegihadistamarc2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadadronsmaig2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaconvivenciainterculturademocracia2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaconvivenciainterculturademocracia2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/seminaris/semculturaseguretat2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibrecorrupciopoliticaespana.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibrecorrupciopoliticaespana.pdf
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juny Curs 
 El Gihadisme: ideologia i mitjans d'actuació 
 
24 d’octubre V Jornada 

La cultura de seguretat i defensa, i els valors cívics. 
L'Estratègia de Seguretat Nacional de 2017 i la 
implicació ciutadana 

 
8 de novembre Jornada 
 El dret dels infants al desenvolupament de la 

personalitat, al dret de la salut i a la participació 
 

26 de novembre Workshop 
 La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia 

 
 

   
 
Publicacions: 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. "El posthumanismo. Los derechos de los seres 
vivos. La naturaleza y la humanidad en el horizonte 2050". Documentos de 
Investigación 04/2019. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
Madrid, 2019. 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. "MENA: on és el risc?" Pensem. Barcelona, 2019. 
 
Pérez Francesch. Joan Lluís. "Democràcia continguda i en regressió" El Matí 
Digital. Barcelona, 2019 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. Seguridad humana y derechos fundamentales. 
En defensa del Estado de Derecho. (comp.), amb Viridiana Molinares 
Hassan, Universidad del Norte y Grupo Editorial Ibañez, Barranquilla, 2019. 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. LE BOT, O. Droit constitutionnel de l’animal 
(Wroclaw 2018), dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 10/3 
(2019), pp. 104-106 
 
  

http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismejuny2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0403885f7e6473320743e9fa6f8d7992dadf0bac2dd969b076baa7a1a23bb182b991dfe8e7e6b526b71
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0403885f7e6473320743e9fa6f8d7992dadf0bac2dd969b076baa7a1a23bb182b991dfe8e7e6b526b71
https://www.icps.cat/archivos/workshops/workshopcolombia2019.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2019/DIEEEINV04-2019Poshumanismo.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2019/DIEEEINV04-2019Poshumanismo.pdf
https://www.pensem.cat/noticia/14/mena/es/risc
https://elmati.cat/democracia-continguda-i-en-regressio/
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Participacions: 
 
Joan Lluís Pérez Francesch participà en el seminari Localizing the 
sustainable development goals: regional governments amid challenges 
and opportunities, celebrat el 18 de gener i organitzat per l'Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals (IBEI). 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, membre del Consell Certificador del Segell 
Infoparticipa, assistí a la reunió d'aquest consell que tingué lloc el 26 de febrer 
a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, fou discussant de la ponència 
Perspectiva consitucional dels avançaments tecnològics en seguretat, en el 
XVII Congrés de la Asociación de Constitucionalistas de España que es celebrà 
el 5 d'abril a la Facultat de Dret de la Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en el Cicle de 
Conferències Answers to the Constitutional State Global Threats orgnanizat per 
la University of Tbilisi impartint la conferència "Rule of Law. National Security 
and Spanish Security Culture". Aquest esdeveniment tingué lloc els dies 17 i 18 
d'octubre a Tbilisi, Geòrgia. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, presentà la ponència "Els 
infants en els nous escenaris de la guerra: les guerres híbrides" en la V 
Jornada Drets dels Infants organitzada per la Universitat Abat Oliba CEU i que 
tingué lloc el 20 de novembre a la UAO Sala de Graus. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en el diàleg Educació, 
ciutat i civisme emmarcat dins de l'acte d'entrega de la 15ª Beca Maria Gaja. 
Aquest acte fou organitzar pel Consell Escolar Municipal de Granollers i tingué 
lloc el 4 de desembre al Museu de Granollers. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en la Taula Rodona 
Mecanismes de reacció jurídica davant una eventual vulneració de Drets 
Humans en el procés penal, presentant la ponència "Anàlisi de les eventuals 
vulneracions de DDFF per avançament de la intervenció punitiva, via 
procés penal, sobre fets "delictius" molt embrionaris o no iniciats". Aquest 
acte fou organitzat per la Comissió Justícia Penal Internacional i Drets Humans 
i celebrada el 10 de desembre a l'Aula 63 de l'ICAB. 
 
 

      

http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
https://www.acoes.es/congreso-xvii/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Perspectivas-constitucionales-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas-en-seguridad-.pdf
https://www.acoes.es/congreso-xvii/ponencias-y-comunicaciones/
https://www.icps.cat/archivos/altres/jornadatbilisi2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/altres/jornadadretsinfants2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/altres/jornadadretsinfants2019.pdf
http://www.granollers.cat/agenda/cultura/lliurament-15a-beca-maria-gaja-i-dia-internacional-ciutats-educadores
http://www.granollers.cat/agenda/cultura/lliurament-15a-beca-maria-gaja-i-dia-internacional-ciutats-educadores
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0406ea6467dc4708e7b4b327b9107ef4b4f53e9409c05f9265ceacb4520706f2f61fa4249f7ade3a351
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0406ea6467dc4708e7b4b327b9107ef4b4f53e9409c05f9265ceacb4520706f2f61fa4249f7ade3a351
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TEORIA DE L’ESTAT 
 

En la línia de treball sobre Teoria de l’Estat desenvolupem activitats de recerca 
i de docència relatives al pensament polític català, amatents a les relacions 
Catalunya/Espanya/Europa, tant des de la perspectiva històrica com la de la 
projecció del pensament de cara a nous escenaris de futur en l’actual món 
interdependent i globalitzat. 
Estudiem els elements que basteixen el concepte d’Estat social i democràtic de 
dret. 
 
Coordinador: 

Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB) 

 
   

 
 
febrer - març Curs (6 sessions) 
 Visons de Catalunya i d’Espanya (II) 
 
3 de juny I Jornada d’innovació docent 

Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret 
social al S. XXI 

 
11 de juny Workshop 

Konstantine Chokoraia: Constitutional evolution in the 
former Soviet space and the influence of Eastern 
Europe in this process, case of Georgia 
 

12 de juny Conferència 
Efectes electorals de la corrupció: per què els votants 
la castiguen poc?, Jordi Muñoz 

 
23 d’octubre Conferència 

La reestructuració del sistema de partits a Catalunya: a 
work in progress, Joan B. Culla 
Amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2019-2020 

 
29 d’octubre Presentació del llibre 

Socialisme i justícia distributiva. G.A. Cohen, el 
marxisme analític i la igualtat 

 
21 de novembre Conferència 

Repressió de la dissidència política i corrupció 
institucional, Damià del Clot 
 

 
   

  

https://www.icps.cat/recerca/linies-de-treball/teoria-estat
http://www.icps.cat/archivos/cursos/cursvisionscatalunyaespanya2018-2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
http://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs19-20.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs19-20.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibresocialismejusticiadistributiva.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibresocialismejusticiadistributiva.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
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Publicacions: 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. "El dret de gràcia, l'indult i la política". Estat de 
dret. Pensem. Barcelona, 2019 
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. “Enric Prat de la Riba i la Mancomunitat de 
Catalunya, cent anys després”, a Joaquim Colominas (ed.), Enric Prat de 
la Riba (1870-1917), Home de pensament, d’acció i de govern, Diputació de 
Barcelona, 2019, pp. 97-99.  
 
Pérez Francesch, Joan Lluís. “El país que tenim”, Calidoscopi, n. 44. Estiu 
2019, pp. 25-29 
 
Participacions: 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí la conferència 
Posthumanisme, ecocidi i precariat, organitzada per l’Institut Emmanuel 
Mounier de Catalunya, que es va celebrar el 17 de gener a la Sala Sant Jordi 
de la Facultat de Filosofia de Catalunya. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en el Seminari 
Plurilegislació civil: Primeres reflexions sobre la STC de 13 de novembre 
de 2019 (Llibre VI CCCat), anaitzant la Perspectiva Constitucional del seu 
contingut. L'acte es celebrà el 16 de desembre a la Facultat de Dret de la UAB. 
 

     
  

https://www.pensem.cat/noticia/37/dret/gracia/indult/politica
https://mouniercatalunya.wordpress.com/2019/01/06/posthumanisme-ecocidi-i-precariat/
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-acull-el-seminari-plurilegislacion-civil-primeras-reflexiones-sobre-la-stc-de-13-de-noviembre-de-2019-libro-vi-cccat--1345711517479.html?noticiaid=1345802839888
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-acull-el-seminari-plurilegislacion-civil-primeras-reflexiones-sobre-la-stc-de-13-de-noviembre-de-2019-libro-vi-cccat--1345711517479.html?noticiaid=1345802839888
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COMUNICACIÓ POLÍTICA 
 
La línia de treball sobre comunicació política parteix de la base que la política 
es professionalitza deixant enrere vells mètodes per passar a ser un subjecte 
actiu i participatiu en el qual la comunicació, l’estratègia, l’anàlisi i el màrqueting 
tenen molt a dir. En aquest sentit el Màster en Marketing Polític treballa en la 
formació dels nous professionals que la política demanda amb l’objectiu 
d’aconseguir que estiguin preparats per cobrir les necessitats que exigeix la 
pràctica de la política, a nivell personal i professional. La línia de treball de la 
comunicació i el màrqueting polític, en la qual es basa el Màster, analitza les 
variables i ofereix les diferents solucions que consoliden una nova cultura 
professional, consolidant la figura de l’assessor/a polític com una eina 
imprescindible per entendre i portar a terme una nova manera de fer política. 
 
Coordinador: 

Dr. Gabriel Colomé (UAB) 

 
   

 
octubre 18 – octubre 19 Màster  

Marketing Polític edició Barcelona (16ª edició)  
i edició Miami 

 
octubre 18 – abril 19 Postgrau  
 Anàlisi i Comunicació Política (11ª edició) 
 
abril – octubre Postgrau 
 Comunicació Política i Institucional (12ª edició) 
 
setembre – desembre Curs d’especialització 
 Govern Municipal i Gabinet d’Alcaldia (4ª edició) 
 

 
     

  

https://www.icps.cat/recerca/linies-de-treball/comunicacio-politica
https://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
https://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
https://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
https://www.icps.cat/docencia/cursos/coordinacio-gabinet-alcaldia
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
Posthumanisme, ecocidi i precariat 
17 de gener 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí aquesta conferència 
organitzada per l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, que tingué lloc a la 
Sala Sant Jordi de la Facultat de Filosofia de Catalunya. 
 

   
 
Localizing the sustainable development goals: regional governments 
amid challenges and opportunities 
18 de gener 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, i Andrea Noferini, el seu 
secretari acadèmic, participaren en aquest seminari que organitzà l'Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). 
 

   
 
La vessant jurídica del perdó 
1 de març 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, impartí aquesta conferència la 
qual estava emmarcada en el curs "Pot fer front el sentit del perdó al nihilisme 
del món actual?", organitzat pel Centre d'estudis Cristianisme i Justícia. 
 

   
 
Segell Infoparticipa 
13 de març 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, formà part del Consell 
Certificador del Segell Infoparticipa la tasca del qual fou seleccionar els 
guanyadors de l'edició 2019 d'aquest distintiu a la qualitat i la transparència de 
la comunicació de les administracions públiques. 
 

   
  

https://mouniercatalunya.wordpress.com/2019/01/06/posthumanisme-ecocidi-i-precariat/
https://www.cristianismeijusticia.net/es/civicrm/event/info?id=253
https://www.cristianismeijusticia.net/es/civicrm/event/info?id=253
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
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Perspectiva constitucional dels avançaments tecnològics en seguretat 
5 d'abril 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, fou discussant d'aquesta 
ponència presentada en el XVII Congrés de l'Asociación de Constitucionalistas 
de España que es celebrà a la Facultat de Dret de la Universidade de Santiago 
de Compostela. 
 

   
 
Menors no acompanyats a Catalunya: preguntes i respostes des de les 
polítiques públiques i des del Dret 
29 d'abril 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest seminari 
moderant la seva segona taula rodona "Menors no acompanyats: una mirada 
des de les polítiques públiques sobre immigració, infància i adolescència, i 
seguretat a Catalunya. Aquest seminari fou organitzat per l'Institut d'Estudis 
Europeus (IEE-UAB), i tingué lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de la 
UAB 
 

   
 

Answers to the Constitutional State Global Threats 
17 i 18 d'octubre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest Cicle de 
Conferències organitzat per la University of Tbilisi impartint la conferència "Rule 
of Law. National Security and Spanish Security Culture". Aquest esdeveniment 
tingué lloc a Tbilisi, Geòrgia. 
 

   
 
V Jornada Drets dels Infants 
20 de novembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, presentà la ponència "Els 
infants en els nous escenaris de la guerra: les guerres híbrides". Aquesta 
jornada fou organitzada per la Universitat Abat Oliba CEU i tingué lloc a la Sala 
de Graus. 
 

   
  

https://www.acoes.es/congreso-xvii/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Perspectivas-constitucionales-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas-en-seguridad-.pdf
https://www.acoes.es/congreso-xvii/ponencias-y-comunicaciones/
https://www.acoes.es/congreso-xvii/ponencias-y-comunicaciones/
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/una-conferencia-a-la-facultat-de-dret-parlara-de-la-situacio-juridica-dels-menas-1345711517479.html?noticiaid=1345786896133
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/una-conferencia-a-la-facultat-de-dret-parlara-de-la-situacio-juridica-dels-menas-1345711517479.html?noticiaid=1345786896133
https://www.icps.cat/archivos/altres/jornadatbilisi2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/altres/jornadadretsinfants2019.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2019 

Línies de Treball 

 

28 
 

Educació, ciutat i civisme 
4 de desembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest diàleg 
emmarcat dins de l'acte d'entrega de la 15ª Beca Maria Gaja. Aquest acte fou 
organitzar pel Consell Escolar Municipal de Granollers i tingué lloc al Museu de 
Granollers. 
 

   
 
Mecanismes de reacció jurídica davant una eventual vulneració de Drets 
Humans en el procés penal 
10 de desembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta Taula 
Rodona presentant la ponència "Anàlisi de les eventuals vulneracions de 
DDFF per avançament de la intervenció punitiva, via procés penal, sobre 
fets "delictius" molt embrionaris o no iniciats", organitzada per la Comissió 
Justícia Penal Internacional i Drets Humans i celebrada a l'Aula 63 de l'ICAB. 
 

   
 
Plurilegislació civil: Primeres reflexions sobre la STC de 13 de novembre de 
2019 (Llibre VI CCCat) 
16 de desembre 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest Seminari 
anaitzant la Perspectiva Constitucional del seu contingut. L'acte es celebrà a la 
Facultat de Dret de la UAB. 
 
 

     
 

http://www.granollers.cat/agenda/cultura/lliurament-15a-beca-maria-gaja-i-dia-internacional-ciutats-educadores
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0406ea6467dc4708e7b4b327b9107ef4b4f53e9409c05f9265ceacb4520706f2f61fa4249f7ade3a351
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec0406ea6467dc4708e7b4b327b9107ef4b4f53e9409c05f9265ceacb4520706f2f61fa4249f7ade3a351
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-acull-el-seminari-plurilegislacion-civil-primeras-reflexiones-sobre-la-stc-de-13-de-noviembre-de-2019-libro-vi-cccat--1345711517479.html?noticiaid=1345802839888
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-acull-el-seminari-plurilegislacion-civil-primeras-reflexiones-sobre-la-stc-de-13-de-noviembre-de-2019-libro-vi-cccat--1345711517479.html?noticiaid=1345802839888
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WORKSHOPS 
 

 
 
Workshop 2019 del Instituto de Derecho Español 
 
20 de març 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
 
 
Campanyes electorals, spam i privacitat 
 
8 de maig 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
 
 

Fake news i llibertat d'expressió en l'era de la postveritat 
 
23 de maig 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
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"Open Data" entre França i Espanya com a nou model de transparència 
administrativa 
 
27 de maig 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
 
 
Assessing the outcome of an ambiguous and confictual large-scale policy 
in Southern Europe 
 
30 de maig 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
 
 
I Jornada d'innovació docent 
Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret social al S. XXI 
 
3 de juny 

Organitzat per la Línia de treball Teoria de l’Estat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2019.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2019 

Workshops 

 

31 
 

 
Konstantine Chokoraia: Constitutional evolution in the former Soviet 
space and the influence of Eastern Europe in this process, case of 
Georgia 
 
11 de juny 

Organitzat per la Línia de treball Teoria de l’Estat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

   
 
 
La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia 
 
26 de novembre 

Organitzat per la Línia de treball Llibertat i Seguretat 
 
Participen: 
 
Els membres de la Línia de treball i convidats. 
 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/workshops/workshopcolombia2019.pdf
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PROJECTES I+D+I 
 
 
Investigadors/es 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 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: Lluís Ferran Toledano (UAB) 
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AJUTS DE RECERCA 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
L’any 2019 s’ha prorrogat per un any la Beca de Col·laboració en la Recerca 
concedida l’any 2018 a Ferran QUINTANILLA FELIP. 
 
 

     
 
 
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 2018-2019 
Alícia Íngrid ARDENY 
Jordi MARINÉ JUBANY 
Pol ROVIRA 
Jesús SIERRA GADEA 
Wafae YAAKOUBI 
 
Curs 2019-2020 
Óscar ESPINAR ORTIZ 
 

 
   

 
 
ACORD AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES  
 
Curs 2019-2020 
Andreu BERNELL LÓPEZ 
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN 
COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE 
CATALUNYA 
 
En el marc del conveni signat amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
com ha centre adscrit a la Universitat de Barcelona, ha realitzat pràctiques 
acadèmiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2018-2019 
Jorge SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
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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. 

 

12a edició 

octubre de 2018 - juliol de 2019 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament 
amb entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Silvia CARRILLO 
15 hores lectives 
 
En aquesta edició es van abordar alguns conceptes polítics centrals des de la 
segona onada fins a l’actualitat (tals com l’opressió, la política, els drets, la 
nació, la globalització, la violència, la decolonialitat, la identitat o la vulnerabilitat 
entre d’altres), com sempre des del punt de vista de les aportacions fetes per la 
teoria feminista. 
 
18 de gener de 2019 

El pensamiento heterosexual, Monique Witting 

Ponent: Joana Masó 

 

15 de febrer de 2019 

La tiranía de la falta des estructuras, Jo Freeman 

Ponent: Mariona Ferrer 

 

22 de març de 2019 

Género y nación, Nira Yuval-Davis 

Ponent: Marta Jorba 

 

26 d’abril de 2019 

Contrageografías de la globalización, Saskia Sassen 

Ponent: Rosa Ortiz 

 

17 de maig de 2019 

Cuerpos aliados y lucha política, Judith Butler 

Ponent: Begonya Sáez Tajafuerce 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
https://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf12-set18.pdf?noga=1
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14 de juny de 2019 

Colonialidad y género, María Lugones 

Ponent: Úrsula Santa Cruz 

 
5 de juliol de 2019 
La guerra contra las mujeres, Rita Segato 

Ponent: Patsilí Toledo 
 
 
 
13a edició 
octubre de 2019 - juliol de 2020 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament amb entitats  
d’àmbit local) 
Coordinació: Silvia CARRILLO 
15 hores lectives 
 
 
 

A partir de la lectura i l’anàlisi d’una selecció d’obres i autores es realitzarà una 

aproximació a alguns dels temes i debats que han estat presents en el pensament 

polític feminista, tant des de l’activisme com des de l’acadèmia, aproximadament, 

des dels anys 90 fins a l’actualitat. Aquest curs planteja abordar els següents debats:  

- El gènere i les identitats 

- Les interseccions i les opressions 

- Les (inter)depèndencies 

- Les condicions materials  

- Mirades cap al futur: l’ecofeminisme i el posthumanisme  

 
25 d’octubre de 2019 
Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Teresa de Lauretis 
Ponent: Sara Torres 

 
22 de novembre de 2019 
Masculinidad femenina, Jack Halberstam 
Ponent: Miquel Missé 

 
20 de desembre de 2019 
Nuevas ciencias. Feminismo cyborg y metodologí de los oprimidos, Chela Sandoval 
Ponent: Paola Contreras 

 
(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre – juliol; per tant, la 
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2020). 

 
 

    

https://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf13-set19.pdf?noga=1
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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. 
 
4a edició 
setembre - desembre de 2019 (11 sessions) 
27 alumnes inscrits/es  
Directors: Pau CANALETA i Gabriel COLOMÉ 
44 hores lectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de setembre 
Funcionament d’un govern i del gabinet polític 
Pau Canaleta 

7 d’octubre 
Comunicació interna i comunicació de crisi 
Marta Camps 

14 d’octubre 
Estratègia política-estratègia comunicativa 
Pau Canaleta 

21 d’octubre 
Participació ciutadana 
Daniel Tarragó 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/coordinacio-gabinet-alcaldia
https://www.icps.cat/archivos/cursos/ccga2019-programa.pdf?noga=1
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18 d’octubre 
Gestió pública municipal 
Francesc Coral 

4 de novembre 
Gestió de governs de coalició 
Josep M. Reniu 

11 de novembre 
Governança i direcció política 
Carmen Andrés 

18 de novembre 
Política 3.0 
Pau Canaleta 

25 de novembre 
Protocol i representació del govern 
Txell Grané 
Toni Aira 

2 de desembre 
El control de l’agenda política 
Gabriel Colomé 

16 de desembre 
Cloenda amb Taula rodona 
Pau Canaleta 
Gabriel Colomé 
Dolors Sabaté 
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Visions de Catalunya i d’Espanya 
 
L’objectiu d’aquest curs és conèixer el pensament polític i l’obra de govern dels 
presidents estudiats, posant aquests aspectes en relació al context històric i les 
relacions institucionals. 

Aquest curs fou organitzat conjuntament amb el Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya (COLPIS). 
 
2a edició 
febrer - març de 2019 (6 sessions) 
13 alumnes inscrits/es  
Directors: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH i Joaquim COLOMINAS FERRAN 
12 hores lectives 
 
25 de febrer 
Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya, 1914-
1917 
Enric Pujol, professor d’Història Contemporània, UAB 

27 de febrer 
Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, 1931-1933 
Josep Maria Roig i Rosich, professor d’Història Contemporània, URV 

4 de març 
Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, 1933-1940 
Josep Maria Solé Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània, UAB 

6 de març 
Josep Tarradellas: president de la Generalitat de Catalunya, 1954-1980 
Carles Santacana, professor d’Història Contemporània, UB 

11 de març 
Jordi Pujol: president de la Generalitat de Catalunya, 1980-2003 
Joan B. Culla, professor d’Història Contemporània, UAB 

13 de març 
Pasqual Maragall: president de la Generalitat de Catalunya, 2003-2006 
Montserrat Tura, consellera d’Interior (2003-2006) i de Justícia (2006-2010) del 
govern de la Generalitat 

 
 

    
  

https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursvisionscatalunyaespanya2018-2019.pdf
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A Portrait of the PhD student as a Young Man/Woman 
Tip & Tricks for entering (and surviving) into the academic world in Political 
Science and Sociology 
 
Aquesta acció formativa és fruit de la col·laboració institucional entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Pompeu Fabra i el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials. 

L’objectiu d’aquest curs de formació, adreçat als estudiants/tes matriculats/des 
en els respectius Doctorats de Recerca en Ciències Polítiques i Sociologia, és 
que adquireixin una sèrie de competències transversals útils en el 
desenvolupament de la recerca com a professió així com a la transició al 
mercat laboral, en base a l’article 5 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, 
pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
2a edició 
maig - juny de 2019 (5 sessions) 
13 alumnes inscrits/es 
14 hores lectives 

Coordinació:  Andrea NOFERINI (UAB), Josep VALLBÉ (UB), María José 
GONZÁLEZ (UPF) i Marga LEÓN (UAB) 

 
13 de maig 
Introduction to the course and inaugural session 
Rosina Moreno, UB 

Ignacio Lago, UPF 

Eva Østergaard-Nielsen, UAB 

21 de maig 
¡Publish or Perish! Skills for academic publishing 

Susan Frekko 

28 de maig i 4 de juny 

Getting serious about the future: EU funded project and post-doctoral 
fellowships 
When a project proposal is a good proposal 
Josep Niubó, European Projects Manager & Research Advisor 

11 de juny 
Simulating a job interview in front of a hiring commitee 
Professors in the tribunal 
Camil Ungureano, UPF 
Mireia Grau, IEA 
Xavier Ballart, UAB 
Rosina Moreno, UAB 
 
 

    

https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2018-2019-programa.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2018-2019-programa.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2018-2019-programa.pdf
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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. 
 
2a edició 
març – abril de 2019 (5 sessions) 
21 alumnes inscrits/es  
20 hores lectives 
 
Coordinador: Jofre MONTOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 de març 
Seguretat i acció policial contra el gihadisme a Catalunya 
Jordi Graner 

14 de març 
Les estratègies de prevenció a la Unió Europea i el sistema de Nacions 
Unides 
Francisco Villacampa 

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

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/islamisme-gihadista-catalunya
http://www.icps.cat/docencia/cursos/islamisme-gihadista-catalunya
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26 de març 
Taller: Nosaltres i els altres: judicis i prejudicis 
Marta Casas Castañé 

Conferència: Dwels Foreign Fighters als atempats del 17-A 
Anna Teixidor 

2 d’abril 
Les variables explicatives de l’islamisme radical. Les causes i els 
facilitadors del terrorisme gihadista 
Xavier Torrens 
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El Gihadisme: ideologia i mitjans d’actuació 
 
Oferir referències tant de contingut com de pautes d’actuació davant el 
fenomen de la radicalització gihadista. Adreçat a personal de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Coordinador: Jofre MONTOTO 
10 hores lectives 
 
Edició Terrassa 
20 i 22 de febrer 
 
Edició Badalona 
26 i 28 de febrer 
 
Edició Manlleu 
3 i 7 de juny 
 
Edició Vilafranca del Penedès 
20 i 27 de juny 
 
Programa: 
 

- Introducció a l’Islam: De la figura del Profeta als diferets islams. L’Islam 
avui. Jofre Montoto (1:30 h.) 

- Prevenció de l’extremisme violent a Catalunya. Proderae, mesures 
legals (legislació antiterrorista, conseqüències legals de l’activitat 
terrorista o de suport al terrorisme). Jordi Graner. (2 h.) 

- Detecció de la radicalització, missatge i contra narrativa. Jofre Montoto 
(1:30 h.) 

- Ideòlegs del gihadisme. La composició intel·lectual i organitzativa. Al-
Qaeda i Daesh. Jofre Montoto (1.30 h) 

- Taller de multiculturalitat i convivència. Rafa Crespo (2 h.) 

- El cas de la cèl·lula de Ripoll. Anàlisi de la radicalització. Composició de 
la cèl·lula. Conseqüències personals i entorn. Anna Teixidor (1:30 h.) 

 
Aquests cursos han estat un encàrrec del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 
 

 
     

https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismefebrer2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismefebrer2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismejuny2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismejuny2019.pdf
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
23 de gener Conferència 

Administració electrònica i lluita contra la corrupció 
  
 A càrrec de:  

Agustí CERRILLO MARTÍNEZ, catedràtic de Dret 
Administratiu de la UOC. 

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” que l’ICPS realitza al llarg del curs 
acadèmic 2018-2019. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca (SGR) Política, 
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània (PICEC-UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a la seu de l’ICPS, amb 
l’assistència d’unes 20 persones. 

 
 

    
 
 
10 d’abril Conferència 

Mecanismes de prevenció de la corrupció en els partits 
polítics 
 
A càrrec de: 

Joan BAUCELLS, Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” que l’ICPS realitza al llarg del curs 
acadèmic 2018-2019. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca (SGR) Política, 
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània (PICEC-UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a la seu de l’ICPS, amb 
l’assistència d’unes 25 persones. 

 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2aconferenciaperspectivescorrupcio2018.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
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16 de maig IV Jornada 
Catalunya i els drons: una estratègia en clau de país 

  
 Coordinador: Marc VALLS ESTEFANELL 
  
 Presentació a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del LSTE-Grup 
UAB; i director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) 

Taula rodona 1 “L’impacte de la intel·ligència artificial i 
el 5G en els drons” amb les intervencions de: 

Josep LLADÓS, director del Centre de Visió per 
Computador (CVC) 

Enric PASTOR, professor titular i membre del GR ICARUS-
UPC 

Daniel CAMPS, manager of Mobile ans Wireless Internet 
Group a i2CAT 

Jaume SASTRE, gestor de projectes de SmartCatalonia de 
la Generalitat de Catalunya 

Moderada per: 

Dani MARCO, director de SmartCatalonia a la Generalitat 
de Catalunya 

Taula rodona 2 “Els drons com a eina de millora de la 
seguretat” amb les intervencions de: 

Mario OLIVARES, Sergent i Cap d’Unitat Central Tècnica 
Operativa dels Mossos d’Esquadra 

Dèlia SERRA, membre del Grup de Suport Aeri del Cos 
d’Agents Rurals de Catalunya 

Daniel SERRANO, Head of Autonomous Systems a 
Eurecat 

Moderada per: 

Josep CAÑABATE PÉREZ, membre del GR LSTE-Grup 
UAB 

  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadadronsmaig2019.pdf
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Taula rodona 3 “Startups i empreses catalanes com a 
casos d’èxit” amb les intervencions de: 

Xavier LABRADOR, pilot del departament comercial 
d’Hemav 

Nicolás MARÍ HERNÁNDEZ, CMO & Co-founder de Venturi 
Unmanned Technologies 

Bernardo SÁ PEREIRA, director & partner d’Octocamvision 

Moderada per: 

Pere CONDOM-VILÀ, director del Programa Catalunya 
Emprèn a la Generalitat de Catalunya 

Taula rodona 4 “Propostes estratègiques per a la 
indústria catalana dels drons” amb les intervencions de: 

Conrad DELGADO, Project Manager del BCN Drone 
Center 

Dani MARCO, director de SmartCatalonia a la Generalitat 
de Catalunya 

David BAJONA, coautor del llibre “Política de defensa i 
Estat propi” 

Moderada per: 

Marc VALLS ESTEFANELL, coordinador de la jornada, 
membre del GR LSTE-Grup UAB i Business Developer de 
BeeSafe 

 

Cloenda a càrrec de: 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director del GR LSTE-
Grup UAB; i director de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) 
 
 

L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca LSTE-Grup UAB i 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a l’Auditori del Pati 
Manning, Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 80 persones. 
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21 de maig Jornada 
Convivència intercultural i democràcia. Vers unes 
polítiques públiques preventives i proactives 

 Presentació a càrrec de: 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 

Conferència “Processos de radicalització i resposta 
cívica”, Joan ANTÓN MELLÓN, Universittat de Barcelona 

Taula rodona  
 “La perspectiva securitària”, Joan Miquel CAPELL, 

Diputació de Barcelona 
 “Polítiques públiques en matèria de 

convivència”, Lluïsa MORET, alcaldessa de Sant 
Boi de Llobregat 

 “El paper de la mediació comunitària”, Joan 
JORDÁN, Ajuntament de Sabadell; i Óscar 
NEGREDO, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  

 
Cloenda a càrrec de: 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acte fou organitzat conjuntament per l’Observatori sobre la Convivència i el 
Civisme a Catalunya (OCCCAT) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i es 
realitzà a la Seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 30 persones. 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaconvivenciainterculturademocracia2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/jornadaconvivenciainterculturademocracia2019.pdf
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23 de maig Conferència 

Populismes, nacionalismes i els nous actors de cara a 
les eleccions al Parlament Europeu 

  
 Amb les intervencions de: 

Ángel RIVERO, Universidad Autónoma de Madrid 

Salvador LLAUDES CAÑETE, Real Instituto Elcano 

Javier ARREGUI, Càtedra Jean Monnet en Governança 
Europea, Universitat Pompeu Fabra 

 
Aquesta conferència s’emmarcà dins del Cicle de Conferències “Diàlegs sobre 
Europa. Present i futur de les polítiques europees davant l’escenari de les 
eleccions al Parlament Europeu” que es realitzà al llarg del curs acadèmic 
2018-2019. 

 
L’acte fou organitzat conjuntament per la Càtedra Jean Monnet en Polítiques 
Europees (UAB), la Càtedra Jean Monnet en Governança Europea (UPF), i 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a l’Auditori del Pati 
Manning de la Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 60 persones. 
 

 
   

 
 
12 de juny Conferència 
 Efectes electorals de la corrupció: per què els votants 

la castiguen poc? 
 
 Amb càrrec de: 

 Jordi MUÑOZ, Universitat de Barcelona 

  

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” que l’ICPS realitza al llarg del curs 
acadèmic 2018-2019. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca (SGR) Política, 
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània (PICEC-UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a la Seu de l’ICPS, amb l’assistència 
d’unes 20 persones. 

 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
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13 de juny Conferència 

El futur d’Europa davant el nou escenari polític 
  
 Amb les intervencions de: 

Gianfranco PASQUINO, Università degli Studi di Bologna 

Joan BOTELLA, Universitat Autònoma de Barcelona 

Ana Mar FERNÁNDEZ PASARÍN, Càtedra Jean Monnet en 
Polítiques Europees, Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Diàlegs sobre 
Europa. Present i futur de les polítiques europees davant l’escenari de les 
eleccions al Parlament Europeu” que es realitzà al llarg del curs acadèmic 
2018-2019. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament per la Càtedra Jean Monnet en Polítiques 
Europees (UAB), la Càtedra Jean Monnet en Governança Europea (UPF), i 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a l’Auditori del Pati 
Manning de la Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 40 persones. 
 
Nota de premsa: 
Premsa i mitjans, UAB (13/6/2019) 
 

   
 
 
18 de juny Presentació del llibre 
 La corrupción política en la España Contemporánea. 

Un enfoque interdisciplinar 
 
 Amb les interveciions de: 

 Lourdes PARRAMON, Oficina Antifrau de Catalunya 

 David FERNÁNDEZ, periodista i activista social 

 Borja DE RIQUER, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Lluís Ferran TOLEDANO, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 
 
 
 

L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de Recerca (SGR) Política, 
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània (PICEC-UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, i es realitzà a l’Auditori del Pati Manning de la 
Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 50 persones. 
 

    

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3asessioeuropees2019.pdf
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/gianfranco-pasquino-debat-el-futur-d-europa-amb-joan-botella-i-ana-mar-fernandez-1345667174054.html?noticiaid=1345791297496
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibrecorrupciopoliticaespana.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/presllibrecorrupciopoliticaespana.pdf
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23 d’octubre Conferència 

La reestructuració del sistema de partits a Catalunya: a 
work in progress 

  
 A càrrec de: 

Joan B. CULLA, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de l’ICPS. 

L’acte es realitzà a la seu de l’ICPS amb l’assistència d’unes 35 persones. 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs19-20.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/targetoinaugcurs19-20.pdf
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29 d’octubre Presentació del llibre 

 Socialisme i justícia distributiva. G.A. Cohen, el 
marxisme analític i la igualtat 
 
Amb les interveciions de: 

Marina SUBIRATS MARTORI, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Héctor SILVEIRA GORSKI, Universitat de Barcelona 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de 
Barcelona i director de l’ICPS 

Raül DIGÓN MARTÍN, Universitat de Barcelona i autor del 
llibre 

 
 
 
L’acte es realitzà a la Seu de l’ICPS, amb l’assistència d’unes 40 persones. 

 
 

   
 
 

21 de novembre Conferència 
Repressió de la dissidència política i corrupció 
institucional 

 
 A càrrec de: 

Damià DEL CLOT, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política (2ª edició)” que l’ICPS realitza al llarg del 
curs acadèmic 2019-2020. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament pel Grup de recerca (SGR) “Política, 
Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània” (PICEC-UAB) i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a la Sala annexa a Plens de la 
Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 15 persones. 
 
 

     
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
30 d’abril Eleccions al Generals 2019. Anàlisi dels resultats 
 

 Amb les intervencions de: 

 Joan BOTELLA, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Jordi MUÑOZ, Universitat de Barcelona 

 Àngels PONT, GESOP  

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS 

 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 l’Auditori del Pati Manning, Diputació de Barcelona i 
hi van assistir més de 65 persones. 
 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsgenerals19.pdf
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28 de maig Eleccions a Municipals 2019. Anàlisi dels resultats 
 

 Intervingueren: 

 Xavier FORCADELL, Diputació de Barcelona i Universitat 
Rovira i Virgili 

 Jaume MAGRE, Fundació Pi i Sunyer i Universitat de 
Barcelona 

 Monterrat NEBRERA, Universitat Internacional de 
Catalunya 

 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS 

 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 l’Auditori del Pati Manning, Diputació de Barcelona i 
hi van assistir més de 60 persones. 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsmunicipals19.pdf
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30 de maig Diàleg sobre els resultats de les eleccions al Parlament 
Europeu 

  
 Amb les intervencions de: 

Enrique HERNÁNDEZ, Universitat Autònoma de Barcelona 

Astrid BARRIO, Universitat de València 

Nuria FONT, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Diàlegs sobre 
Europa. Present i futur de les polítiques europees davant l’escenari de les 
eleccions al Parlament Europeu” que es realitzà al llarg del curs acadèmic 
2018-2019. 
 
L’acte fou organitzat conjuntament per la Càtedra Jean Monnet en Polítiques 
Europees (UAB), la Càtedra Jean Monnet en Governança Europea (UPF), i 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), i es realitzà a l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, amb l’assistència d’unes 50 persones. 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
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14 de novembre Eleccions al Generals 2019. Anàlisi dels resultats 
 

 Amb les intervencions de: 

 Oriol BARTOMEUS, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Àngels PONT, GESOP 

 Toni RODÓN, Universitat Pompeu Fabra 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS 

 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 del Edifici Can Serra de la 
Diputació de Barcelona, i hi van assistir més de 60 persones. 

 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsgenerals19ii.pdf
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10 de desembre Entre dues eleccions... 
 

 Amb les intervencions de: 

 Antonio FRANCO, El Periódico de Catalunya 

 Esther VERA, Diari ARA 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Joan BOTELLA, Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En col·laboració amb l’Associació Amics UAB. 

La sessió es va celebrar a l’Auditori del Pati Manning de la Diputació de 
Barcelona, amb l’assistència d’unes 50 persones. 
 

 
     

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/sessioanalisidesembre2019.pdf
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SEMINARIS 
 
 
XVIII Seminari Ciutats i Persones 
Abordant la crisi de les cures: Polítiques, treballs i experiències locals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinació: Silvia CARRILLO 
15 de novembre 
 

Programa: 

Benvinguda, presentació del Seminari i del llibre 
Silvia Carrillo, coordinadora de la línia de treball “Ciutats i Persones” 
Alba Barnusell, diputada delegada per les Polítiques d’Igualtat de la Diputació 
de Barcelona 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials 

Conferència inaugural 
Cartografiant la crisi de les cures en l’àmbit català: polítiques socials, 
familiars i mercat 
Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra Unesco Dones, Desenvolupament i 
Cultures de la UVic- UCC 

Primera taula: 
Anàlisi i reptes davant les desigualtats en la provisió de cures 

Desogualtats de gènere en el sector ocupacional de les cures 
Mireia Roca, professora de  la Universitat de Barcelona i coordinadora tècnica 
de Serveis d’Ajuda a Domicili 

Vulneracions i (des)protecció legal en el treball de la llar i de les cures 
Magdalena Díaz Gorfinkiel, professora de la Universidad Carlos III de Madrid i 
consultora de la OIT. 

 

https://www.icps.cat/archivos/CiP/cipoctubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiP/cipoctubre2019.pdf
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Segona taula: 
Experiències i propostes per l’abordatge de les cures a escala local 

Estratègies de resistència i propostes loals de les treballadores de la llar i 
de les cures 
Wendy Espinosa, coordinadora de projectes i assessoria jurídica a Mujeres 
pa’lante 

Reconeixement, corresponsabilitat i reducció de les desigualtats: la 
Mesura de Govern de Democratització de la cura a Barcelona (2017-2020) 
Xavier Rubio, cap de departament d’Economia Social i de les Cures i Polítiques 
Alimentàries Urbanes de l’Ajuntament de Barcelona 

Polítiques locals per millorar les condicions, el reconeixement i la 
provisió de cures des d’una perspectiva feminista 
Christell Keller, investigadora predoctoral i membre de la Càtedra Unesco 
Dones, Desenvolupament i Cultures de la UVic - UCC 
 
Conclusions i tancament del Seminari 
Silvia Carrillo, coordinadora de la línia de treball “Ciutats i Persones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats d’aquest treball s’han publicat dins la col·lecció Grana de l’ICPS, 
núm. 37. 
El seminari es va celebrar a l’Auditori del Pati Manning de la Diputació de 
Barcelona, i hi van assistir més de 50 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: 
Premsa i Comunicació. Diputació de Barcelona (15/11/2019) 
La privatización de residencias crece “de forma desproporcionada” en Cataluña 
(Crónica Global, 20/11/2019) 
 

   

https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/alba-barnusell-hem-d-integrar-la-cura-en-el-repte-de-les-ciutats-i-reduir-les-desigualtats-?utm_source=home_diba&utm_medium=carrusel&utm_content=alba-barnusell-hem-d-integrar-la-cura-en-el-repte-de-les-ciutats-i-reduir-les-desigualtats-
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/privatizacion-residencias-crece-desproporcionada-cataluna_293894_102.html
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La cultura de seguretat a l’Estat espanyol i a Catalunya 
 
Amb aquest seminari hem volgut contribuir al desenvolupament d'una cultura 
de seguretat en el marc de la societat democràtica, difondre els valors cívics i 
analitzar les capacitats de prevenció, detecció, reacció, anàlisi, recuperació, 
resposta, investigació i coordinació davant amenaces greus com el terrorisme, 
la criminalitat organitzada o la delinqüència en el ciberespai. 

 

3a edició 
maig - juny de 2019 (5 sessions) 
4 alumnes inscrits/es  
Director: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH 

 

7 de maig 
Crisi de valors, desordre social i seguretat 
Tomás Gil Márquez, Universitat Autònoma de Barcelona 

15 de maig 
La seguretat a l’esfera digital 
Xavier Rubiralta Costa, Universitat Autònoma de Barcelona 

22 de maig 
La cultura del càstig 
Francesc Guillén Lasierra, Generalitat de Catalunya 

29 de maig 
Les competències de la Generalitat en seguretat abans i després de 
l’aplicació de l’article 155 CE: una perspectiva jurídica però també fàctica 
Àlex Bas Vilafranca, Universitat Autònoma de Barcelona 

5 de juny 
L’1 d’octubre de 2017: dues visions confrontades sobre seguretat 
Jaume Bosch Mestres, Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/seminaris/semculturaseguretat2019.pdf
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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 
 
16a edició curs 2018-2020 
26 d’octubre de 2018 - 25 d’octubre de 2019 (finalització de la part presencial) 

Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona 

15 estudiants matriculats 
1 estudiant matriculat de crèdits del MMP 
 

 

17a edició curs 2019-2021 
25 d’octubre de 2019 - 6 de novembre de 2020 (finalització de part presencial) 

Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona 

18 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
https://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp15programacat.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp17programacat.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 
 
Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona 

Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs. 
 
Curs 2018-2019 
Anàlisi, del 26 d’octubre al 22 de desembre de 2018 
Actors, del 10 de gener al 15 de febrer de 2019 
Comunicació, del 18 de febrer al 13 d’abril de 2019 
2 alumnes matriculats 
 

 
 
Curs 2019-2020 
Anàlisi, del 25 d’octubre al 21 de desembre de 2019 
Actors, del 9 de gener al 21 de febrer de 2020 
Comunicació, del 22 de febrer al 23 d’abril de 2020 
4 alumnes matriculats 
 
 
 
 
Postgrau en  
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL 
 
Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
José Manuel PÉREZ TORNERO, Universitat Autònoma de Barcelona 

Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs 

Curs 2019 
Comunicació, del 22 de febrer al 23 d’abril  
Campanyes, del 8 de maig al 27 de juny  
Institucional, del 3 de setembre al 6 de novembre 
6 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
https://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp18-19programacat.pdf
https://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp19-20programacat.pdf
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
https://www.icps.cat/archivos/postgraus/pcpi19-20programacat.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2019 

Diplomatures de Postgrau 

 

70 
 

 
 
 

     

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PCPI 10 7 8 8 7 4 5 6 6 8 6 6

PACP 2 7 7 2 2 5 5 11 5 2 2 4

MMP 20 23 27 18 11 18 14 13 10 27 15 18

Històric Matrícules MMP-PACP-PCPI 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 

PUBLICACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Institut de Ciències Polítiques i Socials MEMÒRIA 2019 

Publicacions On Line 

 

73 
 

ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
Anuari Polític de Catalunya 2018. núm. 12. Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, 2019. Edició digital.  
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer i l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern. 
 
 
 
 
 
Nota de premsa: 
“La frustación se apodera de dos de cada tres independentistas” (Crónica 
Global, 12/10/2019) 
 
 

   
 
 
SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 2019  

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 d’octubre i de novembre de 2019 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 2019) 
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 2019, l’ICPS 
publicà l’informe: 

Dossier Opinions, comportaments i percepcions sobre la independència de 
Catalunya 
 
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del Sondeig: 

El “sí” a la independència guanyaria amb el 58,6% dels vots en un referèndum 
(Nació Digital, 30/10/2019) 

La independència guayaria amb claredat un referèndum, segons un sondatge 
de l’ICPS 
(Vilaweb, 30/10/2019) 

 

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
https://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2018.pdf
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/frustracion-apodera-independentistas_282777_102.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Post
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/dossiersc2019cat.pdf
https://www.icps.cat/archivos/sondeigs/dossiersc2019cat.pdf
https://www.naciodigital.cat/noticia/190118/si/independencia/guanyaria/amb/58/dels/vots/referendum
https://www.vilaweb.cat/noticies/independencia-referendum-sondatge-icps/
https://www.vilaweb.cat/noticies/independencia-referendum-sondatge-icps/
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El sobiranisme creu que el Procés no acabarà amb independència 
(Ara.cat, 27/11/2019) 

Casi la mitad de los catalanes quiere que “El Procés” acabe con un pacto para 
un mayor autogobierno 
(La Vanguardia, 3/11/2019) 

El sí a la independència fregaria el 60% si se celebrés un referèndum 
(El Nacional, 30/10/2019) 

Catalogne: 58,6% des Catalans voteraient pour l’indépendance selon un 
sondage 
(La Semaine du Roussillon, 30/10/2019) 

 
 

   
 
 

COL·LECCIÓ GRANA 
 
37  
 
Ciutats i Persones 
Abordant la crisi de les cures: 
polítiques, treballs i experiències locals 
Edició digital 
 
Silvia CARRILLO GÓMEZ (coord.)  

DÍAZ GORFINKIEL, Magdalena; ESPINOSA SÁNCHEZ, Wendy 

Raquel, Sara; EZQUERRA SAMPER, Sandra; KELLER 

GARGANTÉ, Christel; ROCA i ESCODA, Mireia; RUBIO CANO, 

Xavier; SOL TORELLÓ, Miriam 

 
 
 
     

https://www.ara.cat/politica/catalans-que-Proces-independencia-referendum_0_2132786895.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191031/471293687448/catalanes-quieren-proces-acabe-pacto-autogobierno.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=politica
https://www.lavanguardia.com/politica/20191031/471293687448/catalanes-quieren-proces-acabe-pacto-autogobierno.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=politica
https://www.elnacional.cat/ca/politica/independencia-guanyaria-14-5-punts-referendum_436407_102.html
https://www.lasemaineduroussillon.com/2019/10/30/catalogne-catalans-lindependance-sondage/?amp&__twitter_impression=true
https://www.lasemaineduroussillon.com/2019/10/30/catalogne-catalans-lindependance-sondage/?amp&__twitter_impression=true
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g37carrillo.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g37carrillo.pdf
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WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2019 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
355 MARCET, Joan 
 Eight years of pro-independence effort in Catalonia: elections, actors 

and the political process 

356 FERREYRA, Silvana 
 Usos políticos de la corrupción en el enfrentamiento peronismo-

antiperonismo. Una lectura desde las comisiones investigadoras de 
1955 en Argentina 

357 PÉREZ FRANCESCH, Joan Lluís; CAMPOS QUESADA, Montserrat 
 La Ley de Seguridad Nacional y la cultura de seguridad en España 

358 RIVAS LEONE, José Antonio 
 Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria. El 

deterioro institucional de la democracia en Venezuela 1999-2019 

359 ALONSO, Gregorio 
¿Un país de individualistas insociables? Subjetividades políticas 
hispanas en los albores de la modernidad 

360 BOSCH NAVARRO, Nil 
 La lucha por el relato: el conflicto Árabo-Israelí y la Unión Europea 

361 TARRAGÓ, Daniel; QUIÑONES, Gerard 
Els pressupostos participatius en l’àmbit municipal a Catalunya, 
Anàlisi de 89 experiències impulsades al 2017 

362 ANTÓN-MELLÓN, Joan; ANTÓN CARBONELL, Elisenda 
Reptes de la gestió de la diversitat en les ciutats del segle XXI- una 
mirada des de l’òptica identitària, intercultural i comunitària 

Nota de premsa: 
Los riesgos del asociacionismo identitario en Cataluña (Crónica Global, 
27/1/2020) 

363 JIMÉNEZ GARCÍA, Isaac 
 La percepció de seguretat. Un model d’anàlisi alternatiu 
 

 
 

 
     

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp355.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp355.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp356.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp356.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp356.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp357.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp358.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp358.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp359.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp359.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp360.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp361.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp361.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp362.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp362.pdf
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/riesgos-asociacionismo-identitario-cataluna_312320_102.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Post
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp363.pdf
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VI. WEB I XARXES SOCIALS 
 
 

WEB 
 
 
El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a 
desembre de 2019 ha estat de 120.131, distribuides mensualment de la 
següent manera: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sessions 7.371 10.319 10.420 10.764 13.180 9.088 7.128 7.000 10.951 13.512 13.326 7.072 
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http://www.icps.cat/
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XARXES SOCIALS 
 

 Facebook 
 
A data de 31 de desembre de 2019 s’han comptabilitzat 1.383 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

 
 

 Twitter 
 
A data de 31 de desembre de 2019 s’han comptabilitzat 4.394 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

https://www.facebook.com/InstitutICPS
https://twitter.com/InstitutICPS
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VII. RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
 
L'ICPS col·laborà en la realització de la 1ª Nit de la Criminologia, organitzada 
pel Col·legi de Criminòlegs de Catalunya el 25 de gener al Teatre del Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona. 
 

   
 
L'ICPS col·laborà en l'elaboració de la Carta de Barcelona pels drets de la 
Ciutadania en l'Era digital, sent un dels seus "project partners" conjuntament 
amb d'altres institucions. L'acte de presentació d'aquesta carta es celebrà el 21 
de febrer al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). 
 

   
 
L'ICPS col·laborà en la realització de la conferència organitzada per 
l'Associació d'Amics UAB "Responsabilitat jurídica i política dels partits a 
Espanya", que impartí el Dr. Joan Botella el 13 de març a la Biblioteca de Rubí. 
 

   
 
L'ICPS col·laborà en la realització del Seminari El procés d'integració 
europea avui, organitzat conjuntament per l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya (EAPC) i el Deutsches Forchungsinstitut für öffenttliche Verwaltung 
Speyer (FÖV), i realitzat el 27 de juny a la Sala d'actes de l'EAPC. 
 

   
 
L'ICPS col·laborà en la realització del documental "Project Niños" produït per 
Lavinia Audiovisual S.L.U. cedint l'espai Sala Seminari el 18 de juliol per la 
realització de l'entrevista d'aquesta productora a la Dra. Luiza Iordache. 
 

   
 
L'ICPS ha col·laborat en la realització de la V Jornada "La cultura de 
seguretat i defensa, i el valors cívics. L'Estratègia de Seguretat Nacional 
de 2017 i la implicació ciutadana" que tingué lloc el 24 d'octubre a l'ESERP, 
Barcelona 
 

   
 
L'ICPS col·laborà en la realització del X Seminari sobre Populisme i 
Xenofòbia organitzat per la Fundació Olof Palme, cedint l'ús de la seva Sala 
Seminari el 17 de desembre per acollir l'acte. 
 

     
  

https://criminolegs.cat/1a-nit-de-la-criminologia/
http://digitalrightsbarcelona.org/
http://digitalrightsbarcelona.org/
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=97&contentid=1157
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=97&contentid=1157
http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/06_speyer
http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/06_speyer
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/programajornada24octubre2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/altres/seminaripopulismexenofobia2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/altres/seminaripopulismexenofobia2019.pdf
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
 

 
- L’ICPS ha signat, durant l’exercici 2019, diferents convenis de 

col·laboració amb institucions i entitats per a la realització de 
pràctiques dels estudis de Màster en Marketing Polític (MMP),  sense 
contingut econòmic i amb el període de vigència del curs acadèmic del 
Màster, amb: 
 

 Formacions polítiques: 
- PP Barcelona (3 alumnes) 
- ERC (3 alumnes) 
- PSC L’Hospitalet 
- Comuns BCN 
- En Comú Podem 
- Som Gramenet 
- Guanyem Sabadell 
- Lliures 
- Ara és demà 

 

 Consultories polítiques: 
- Think O’Clock 
- Public Affairs (4 alumnes) 
- Municipalis (2 alumnes) 
- Ismo Consultores 
- Comm Comunicació 
- Gasp 

 

 Empreses: 
- Youcheck 

 

 Institucions: 
- Agència Catalana de Turisme de la Generalitat 
- Fundació Pi i Sunyer 
- CIDOB 
- Cambra de Comerç 
 

- L’ICPS ha signat, durant l’exercici 2019, diferents convenis de 
col.laboració amb les institucions i entitats següents: 
 

 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, curs 2018/2019. Sense contingut 
econòmic. 
 

 La Universitat Internacional de València (VIU) el conveni de cooperació 
educativa regulador de les pràctiques externes. Sense contingut 
econòmic. 
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 La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra, per a la realització del curs de formació: “A 
Portrait of the PhD student as a Young Man/Woman. Tip & Tricks for 
entering (and surviving) into the academic world in Political Science and 
Sociology”. Vigència 1 any. Les universitats es comprometen a ingressar 
a l’ICPS l’import de fins a 1.000 € cadascuna, per  a l’organització i 
gestió de l’activitat formativa. 
 

 L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per a la realització de 
pràctiques curriculars a estudiants del seu Grau de Seguretat a l’ICPS. 
Curs 2018/19, sense contingut econòmic. 
 

 La Diputació de Barcelona, una addenda al conveni de col·laboració 
signat el 24.04.2017, per la qual es prorroga de l’1.03.2019 al 
29.02.2020 la cooperació de la funcionària de la Diputació de Barcelona, 
Montserrat Tosquella, per desenvolupar les funcions pròpies de la 
gerència del centre. Les retribucions i costos de Seguretat Social són a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 

 La Universitat Autònoma de Barcelona per la fixació de l’aportació de la 
UAB al consorci ICPS l’any 2019 i la fixació de la compensació a la UAB 
per les retribucions a abonar al professor d’aquesta universitat per les 
seves funcions, com a director de l’ICPS. 
 

 L’Associació d’Amics de la UAB, sense contingut econòmic.  
 

 Col·legi de Criminologia de Catalunya, sense contingut econòmic. 
 
 

- Relacions de col·laboració amb institucions, per a la realització 

d’activitats docents i de recerca, que no estan formalitzades a través 

d’un conveni, amb: 

 

 la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, en 

l’elaboració de l’Anuari 2018, amb el bloc corresponent a Àmbit Local. 

 

 Institut d’Estudis d’Autogovern, departament de Presidència de la 

Generalitat de Catalunya, amb el bloc corresponent a Govern. 

  

https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2017-2018-programa.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2017-2018-programa.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2017-2018-programa.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cphd2017-2018-programa.pdf
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L’ICPS te convenis signats,  amb anterioritat al 2019, amb d’altres institucions 
que continuen vigents: 

 Conveni sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió 

econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona 

 Acord de cessió de dades del Sondeig d’Opinió Política de Catalunya a 

l’associació IQ. 

 Conveni amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

 Conveni amb la Universidad de Granada, referent al MMP. 

 Conveni amb la Universidade de Santiago, referent al MMP 

 Conveni amb la Universitat de Salamanca 
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VIII. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

 
INGRESSOS 2019 

  

     

 
Capítol pressupostari 

 

 
3 Taxes i altres ingressos  169.560,81 

 

 
4 Transferències corrents 288.296,00 

 

 
Total d'ingressos 457.856,81 

 

     

  

 

  

     

     

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

 

 
DESPESES 2019 

 

 
Capitol pressupostari 

 
1 Despeses de personal 172.536,74 

 
2 Despeses de béns corrents i serveis 213.517,74 

 
3 Despeses financeres 864,48 

 
4 Transferències corrents 21.045,00 

 
6 Inversions reals 486,50 

 
Total de despeses 408.405,46 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.icps.cat 
 
 
 
 

http://www.icps.cat/



