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I. PRESENTACIÓ 
 
 
Benvolgudes i Benvolguts, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us presentem la memòria d’activitats corresponents a l’any 2020 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. 
 
Aquest any 2020 ha estat un any atípic, marcat per la pandèmia i una nova 
modalitat en la feina com és el teletreball i les reunions telemàtiques. Però la 
pandèmia no ha aturat  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.  
 
 

Gabriel Colomé 
Professor de Ciència Política (UAB) 

Director acadèmic i de recerca de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials
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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) La recerca sobre qüestions d’interès social i polític, ja sigui per iniciativa del 
propi Institut, ja siguin per encàrrec de les diferents administracions 
públiques, especialment de les locals, o d¡altres organismes públics i 
privats. 

b) 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. 

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

d) 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. 

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: 

 Sra. Margarita Arboix Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. A partir del 30/10/2020 el Sr. Javier Lafuente Sancho, Rector. 

Vicepresidència del Consorci: 

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

 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sr. Jaume Collboni Cuadrado fins el 25 de novembre de 2020, que el 
substitueix el Sr. Daniel Fernández González 

 Sra. Pilar Díaz Romero 
 Sr. F. Xavier Forcadell Esteller 
 Sr. Eduard López Domènech 

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, fins el 16 de 
juliol de 2020: 

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

A partir del 16 de juliol de 2020: 

 Sr. Joan Botella Corral 
 Sr. Guillem Rico Camps 
 Sr. Gabriel Colomé Garcia (UAB), com a director de l'ICPS 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
 
Presidència del Consorci: 

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

Vicepresidència del Consorci: 

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

 

Vocals: 

- En representació de la Diputació de Barcelona: 

 Sra. Pilar Díaz Romero  

- En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 

 Sr. Joan Botella Corral 

- Director de l’ICPS 

 Sr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB), fins 16.07.2020 

 Sr. Gabriel Colomé Garcia (UAB), a partir del 16.07.2020 
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IV. EQUIP HUMÀ 
 

 Joan Lluís Pérez Francesch 
Director, fins el 16 de juliol de 2020 

 Gabriel Colomé Garcia,  
Director Acadèmic i de Recerca, a partir del 16 de juliol de 2020 

 Andrea Noferini 
Secretari, fins el 26 de novembre de 2020 

 Montserrat Tosquella i Angrill 
Gerent 

 

 Lucía Medina i Lindo 
Investigadora 

 Maria Freixanet Mateo 
Investigadores 

 

 Montserrat Porroche i Olagüe 
Responsable de comptabilitat 

 Marc Vidal i Quintero 
Responsable del web 

 Susana Alcaide Murciano 
Responsable del Màster i Postgraus 

 
 
 



 

 
 

 

V. ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

RECERCA 
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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 2020 
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) 2019 
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. 
 
 

     
 
  

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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GÈNERE I POLÍTICA 
 
Coordinadora: Maria FREIXANET MATEO 
 
La línia de treball Gènere i Política 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. 
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 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 tot 2020 s’ha realitzat la 13a edició del curs, que s’ha dedicat a “Dels 90 
a l’actualitat: grans debats del pensament feminista”, i ha fet 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’han abordat 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).  
 
Degut a la incidència de la COVID-19, s’hagué d’interrompre temporalment la 
realització d’aquesta edició per poder adequarla al nou format telemàtic. Per 
aquest motiu, la seva realització s’estengué més enllà de l’habitual en edicions 
anteriors. 
  

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 2020, hem dedicat al Seminari a treballar i aprofundir sobre les 
violències sexuals, i concretament a repensar, de forma propositiva, les 
polítiques públiques (i especialment les locals) que es porten a terme de lluita 
contra les violències sexuals, i a provar de fer propostes sobre què podríem fer 
diferent, buscant ser més efectives. 
 
El desenvolupament del Seminari ha estat segons el previst: gairebé un any de 
recerca, dues sessions de treball, una de presentació pública i el producte final, 
que és el libre virtual, si bé alhora ha patit canvis (virtualització) vinculats a la 
pandèmia de la Covid-19.  
 
Presentem com a resultat un material complert i propositiu, centrat en ser 
suport a la política pública, que va ser exposat via Zoom el 30 de Novembre en 
una jornada de tot un dia de conferències (que es poden recuperar al Youtube 
de l’ICPS). El material en sí, el llibre virtual, està actualment penjat al web de 
l’ICPS i ha estat difós via mailing a totes les administracions locals per tal que 
en puguin fer ús com a recurs.  
Veure aquí:  
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf?noga=1 
 
 
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
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf?noga=1
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Workshops de treball  
Aquest és un projecte de recerca que va començar el 15 de Gener de 2020 i es 
tanca ara a mitjans de novembre de 2020, i que compta amb tres activitats 
senyalades: 
 
Primer seminari-workshop tancat per a contrastar les propostes bàsiques 
de ponència: 27/03/2020. Virtual. 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:  
- Patsili Toledo Vásquez, jurista, investigadora del grup Antígona i doctora en Dret 
Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona 
- Bárbara Tardón Recio, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, 
especialitzada en violències sexuals i autora de l’Informe d’AI “Ya es hora que me 
creas” 
- Montse Pineda Lorenzo, coordinadora de la ONG Creación Positiva i coautora de 
l’informe per l’ICD “L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya” 
- Laia Rosich Solé, psicòloga especialitzada en l’abordatge de les violències 
masclistes. 
- Edurne Jiménez Pérez, sociòloga investigadora de Candela, Cooperativa d’Acció 
comunitària i feminista, especialitzada en formació de professionals. 
- María Naredo Molero, jurista experta en drets humans i violència de gènere, 
exdirectora general en Prevenció i Atenció a la Violència Sexual de l’Ajuntament de 
Madrid. 

 
 
Segon seminari-workshop tancat de presentació dels esborranys: 
25/06/2020. Virtual. 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. Seminari Ciutats i Persones: 
30/10/2020. Virtual. Obert al públic especialitzat i general. 
 
 
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: Violències sexuals. Política pública perseguint-ne l’erradicació. 
Col·lecció grana núm. 38.  
Aquesta publicació està disponible a:  
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf?noga=1 
 
 

   

https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf?noga=1
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Banc de Dades:  
 
A data d’octubre de  2020, s’ha procedit a l’actualització per part de l’equip 
liderat per la Marta Corcoy del banc de dades “Dones i Homes, protagonistes a 
les institucions polítiques catalanes”. 
 
Així, a dia d’avui aquest banc de dades conté informació sobre totes les dones i 
homes que han estat electes a les diverses institucions polítiques de Catalunya 
des de l’any 1977 fins a l'actualitat. Això inclou informació referent a 
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Parlament de Catalunya, 
Congrés de Diputats, Senat i Parlament Europeu. 
 
Les dades s’acompanyen d’un informe explicatiu, i ambdues coses es poden 
descarregar des de la web de l’ICPS: https://www.icps.cat/recerca/banc-de-
dades-de-carrecs-electes 
 

   
 
Participacions externes i divulgació:  
 
Participació 
Maria Freixanet, investigadora de l'ICPS, moderà la sessió "La crisi de la 
COVID-19 i les dinàmicques de gènere", celebrada telemàticament el 29 de 
juny, i quarta sessió del Webinar de l’ICPS anomenat "COVID-19, política i 
polítiques públiques". 
 
Participació 
Maria Freixanet Mateo, investigadora de l'ICPS, participà a la II Jornada 
d'innovació docent “Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret: a 
propòsit de la crisi del COVID-19”, presentant la ponència "La perspectiva de 
gènere en un nou context". La jornada fou organitzada conjuntament per la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) i l'Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) i es celebrà telemàticament el 5 de maig. 
 
Divulgació 
Maria Freixanet Mateo, investigadora de l'ICPS, ha atès mitjans de 
comunicació radiofònics i escrits diverses vegades durant 2020 en relació a 
temàtiques relacionades amb els canvis que s’han produit durant les últimes 
dècades per que fa a les polítiques d’igualtat.  
 
Divulgació 
Maria Freixanet Mateo, investigadora de l'ICPS, participa d’un llibre de recerca 
col·lectiu que sortirà publicat a principis de 2021 anomenat “Vidas en transición. 
(Re)construir la ciudadanía social”, coordinat des de la UAB; i hi participa amb 
un capítol anomenat “Género, relaciones, cuidados y cambios en la 
cotidianidad”. 
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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) 
 

   
 
5 de febrer Conferència 
 La lluita contra l'estat profund, David Fernández 
 

27 de maig Conferència 
Sobre la corrupció urbanística: el Dret, les terres i les 
persones, Joan Amenós 

 
2 de juny Conferència 
 Existeix l'estat profund o 'deep state'? Anàlisi històrica 

i actual, Joan Lluís Pérez Francesch i Lluís Ferran 
Toledano 

 
   

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/seguretat
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
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Participacions: 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, coimpartí la conferència 
"Existeix l'estat profund o 'deep state'? Anàlisi històrica i actual", que es celebrà 
el 2 de juliol telemàticament. 
 
 

      

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
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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) 

 
   

 
 
12 de febrer Conferència 

El Procés i el xoc institucional. Una anàlisi des de la 
política i el dret, Damià del Clot Trias 

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

Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret: 
a propòsit de la crisi del COVID-19 
 

juny Webinar (4 sessions) 
COVID-19, política i polítiques públiques 

 
   

 
Participacions: 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en el Cicle 
"Institucions del nostre dret" organitzat per la Societat Catalana d'estudis 
Jurídics (SCEJ-IEC), impartint la conferència "Dos mecanismes poc 
deferents amb l'autonomía política: l'art. 155 CE i l'art. 161,2 CE", que es 
celebrà el 26 de febrer a la Saló de Graus de la Facultat de Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà telemàticament el 3 de 
juliol en el Foro Virtual "La regió Carib en el marc dels 29 anys de la Constitució 
Política de 1991" organitzat per la Facultat d'Humanitats de la Universidad del 
Magdalena, presentat la ponència "Simetria o asimetria en el 
desenvolupament de l'Estat de les Autonomies a Espanya. La constitució 
territorial a debat". 
 

https://www.icps.cat/recerca/linies-de-treball/teoria-estat
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conprocesxoc2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conprocesxoc2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursvisioncatalunyaespanya3.pdf
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.uab.cat/doc/cicle-conferencies-scej
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/VerNoticia/95183
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/VerNoticia/95183
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Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà telemàticament el 9 de 
juliol en el Seminari "Coronavirus i animals. La relació humana-animal a la 
societat de la pandemia" organitzat per l'Internacional Center for Animal Law 
and Policy (ICALP), presentant la ponència "Elements per un nou paradigma 
polític després de la crisi de la COVID-19. L'ètica de la cura a debat". 
 
 

      

https://www.derechoanimal.info/es/icalp/congresos/covid-animals-2020/programa
https://www.derechoanimal.info/es/icalp/congresos/covid-animals-2020/programa
https://derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/P%C3%89REZ%20FRANCESCH_2.pdf
https://derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/P%C3%89REZ%20FRANCESCH_2.pdf
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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 19 – desembre 20 Màster  

Marketing Polític edició Barcelona (17ª edició)  
 
octubre 19 – octubre 20 Postgrau  
 Anàlisi i Comunicació Política (12ª edició) 
 
febrer – desembre Postgrau 
 Comunicació Política i Institucional (13ª 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
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
L'agenda 2030 i els ODS: Reptes i oportunitats per la ciutadania i els governs 
16 de gener 
 
Andrea Noferini, secretari acadèmic de l'ICPS, impartí aquesta conferència dins 
del cicle de sopars d'anàlisi d'actualitat europea que organitza l'Associació 
Amics UAB. Aquest acte es celebrà a l'Hotel Claris de Barcelona. 
 

   
 
Institucions del nostre dret 
26 de febrer 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest Cicle de 
Conferències organitzat per la Societat Catalana d'estudis Jurídics (SCEJ-IEC), 
impartint la conferència "Dos mecanismes poc deferents amb l'autonomía 
política: l'art. 155 CE i l'art. 161,2 CE", que tingué lloc al Saló de Graus de la 
Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

   
 
Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret: a propòsit de la crisi del 
COVID-19 
5 de maig. 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquesta II Jornada 
d'innovació docent, presentant la ponència "Algunes lliçons de la crisi del 
COVID-19". La jornada fou organitzada conjuntament per la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) i es celebrà telemàticament. 
 

   
 
Noves perspectives docents a l'ensenyament del dret: a propòsit de la crisi del 
COVID-19 
5 de maig. 
 
Maria Freixanet Mateo, investigadora de l'ICPS, participà en aquesta II Jornada 
d'innovació docent presentant la ponència "La perspectiva de gènere en un 
nou context". La jornada fou organitzada conjuntament per la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) i es celebrà telemàticament. 
 

   
  

https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=95&contentid=1255&contenido=L%27agenda%202030%20i%20els%20ODS:%20reptes%20i%20oportunitats%20per%20la%20ciutadania%20i%20els%20governs
https://www.uab.cat/doc/cicle-conferencies-scej
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/workshops/jornadainnovaciodocent2020.pdf
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COVID-19, política i polítiques públques 
13 de juny 
 
Andrea Noferini, secretari acadèmic de l'ICPS, moderà la segona sessió 
d’aquest webinar titulada "Ciutats, Agenda 2030 i COVID-19", celebrada 
telemàticament i organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 

   
 

COVID-19, política i polítiques públques 
22 de juny 
 
Lucía Medina, investigadora de l'ICPS, moderà la tercera sessió d’aquest 
webinar titulada "La política democràtica en temps de la COVID-19", 
celebrada telemàticament i organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS). 
 

   
 
COVID-19, política i polítiques públques 
29 de juny 
 
Maria Freixanet, investigadora de l'ICPS, moderà la quarta sessió d’aquest 
webinar titulada "La crisi de la COVID-19 i les dinàmiques de gènere", 
celebrada telemàticament i organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS). 
 

   
 
Existeix l'estat profund o 'deep state'? Anàlisi històrica i actual 
2 de juliol 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, coimpartí aquesta conferència 
junt amb Lluís Ferran Toledano, celebrada telemàticament i organitzada 
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). 
 

   
 
La regió Carib en el marc dels 29 anys de la Constitució Política de 1991 
3 de juliol 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest Foro Virtual 
organitzat per la Facultat d'Humanitats de la Universidad del Magdalena, 
presentat la ponència "Simetria o asimetria en el desenvolupament de 
l'Estat de les Autonomies a Espanya. La constitució territorial a debat". 
 

    

https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/VerNoticia/95183
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Coronavirus i animals. La relació humana-animal a la societat de la pandemia 
9 de juliol 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, participà en aquest Seminari 
organitzat per l'Internacional Center for Animal Law and Policy (ICALP), 
presentant telemàticament la ponència "Elements per un nou paradigma polític 
després de la crisi de la COVID-19. L'ètica de la cura a debat". 
 

   
 
Eleccions al Parlament de Galícia 2020. Debat postelectoral 
15 de juliol 
 
Joan Lluís Pérez Francesch, director de l'ICPS, moderà aquesta sessió 
celebrada telemàticament i organitzada conjuntament entre el Col·legi de 
Professionals de la Ciència Política i la Sociologia (COLPIS) i l'Institut de 
Ciències Polítiques i Socials. 
 

   
 
XI Seminari sobre Populisme i Xenofòbia 
7 d’octubre 
 
Gabriel Colomé, director de l'ICPS, participà com moderador en aquest 
seminari, organitzat per la Fundació Internacional Olof Palme, i celebrat al 
Palau Macaya, de Barcelona. 
 

   
 
Eleccions Presidencials als EUA 2020. Debat postelectoral 
9 de novembre 
 
Gabriel Colomé, director de l'ICPS, moderà aquesta sessió celebrada 
telemàticament i organitzada conjuntament entre el Col·legi de Professionals de 
la Ciència Política i la Sociologia (COLPIS) i l'Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. 
 

    

https://www.derechoanimal.info/es/icalp/congresos/covid-animals-2020/programa
https://derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/P%C3%89REZ%20FRANCESCH_2.pdf
https://derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/P%C3%89REZ%20FRANCESCH_2.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsgalicia2020.pdf
file:///C:/archivos/altres/xiseminaripopulisme2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/convelecceua2020.pdf
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PROJECTES I+D+I 
 
 
Investigadors/es de l’ICPS participen en diversos Projectes de I+D+I. 
 

 
 Participació de Lucía Medina en el projecte Ideologías e instituciones 

participativas, ¿qué relaciones? (PID2019-106731GB-I00) finançat pel 
Ministeri de Ciència i Innovació. 
Investigador principal: Joan Font Fàbregas (IESA-CSIC). 
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AJUTS DE RECERCA 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
En el mes de juny de 2020 finalitzà la prórroga per un any atorgada el 2019 de 
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 2019-2020 
Óscar ESPINAR ORTIZ 
Darío Humberto MONTES CÁRCAMO 
 
Curs 2020-2021 
Núria NAVARRO FRANQUESA 
Jana POUS SOLÉ 
 

 
   

 
 
ACORD AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES  
 
Curs 2019-2020 
Andreu BERNELL LÓPEZ 
Sarai PÉREZ FERRANDO 
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ACORD AMB LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE VALÈNCIA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES  
 
Curs 2020-2021 
Mariona COSTA VELASCO 
 
 

     
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 

DOCÈNCIA 
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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. 

 

13a edició 

octubre de 2019 - novembre de 2020 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament amb 
entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET i Silvia CARRILLO 
15 hores lectives 
 
A partir de la lectura i l’anàlisi d’una selecció d’obres i autores s’ha realitzat 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. Aquesta edició del curs ha plantejat 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  

 
24 de gener de 2020 

Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista / El feminismo es para todo el mundo, bell 

hooks 

Ponent: Anyely Marín 

 

21 de febrer de 2020 

Crítica al penamiento amoroso, Mari Luz Esteban 

Ponent: Patricia González 

 

12 de juny de 2020 

Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Judith Butler 

Ponent: Begonya Sáez 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
https://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf13-set19.pdf
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10 de juliol de 2020 

Sobre el trabajo de cuidados de las personas mayores y los límites del marxismo, Silvia 

Federici 

Ponent: Sara moreno 

 
18 de setembre de 2020 

Feminisme per al 99%, Nancy Fraiser et al. 

Ponent: Lorena Garrido 

 

23 d’octubre de 2020 

Feminism and the mastery of Nature, Val Plumwood 

Ponent: Amaranta Herrero 

 
13 de novembre de 2020 
Lo posthumano, Rosi Braidotti 

Ponent: Teresa López Pellisa 
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Visions de Catalunya i d’Espanya 
 
La tercera edició del curs “Visions de Catalunya i d’Espanya” abordà les 
aportacions de diferents corrents ideològiques i la seva vinculació amb el 
catalanisme. Analitzà, de la mà d’experts, com el carlisme, l’anarquisme, el 
republicanisme, el socialisme, el comunisme i la democràcia cristiana han estat 
ideologies que han fornit el pensament catalanista i, en conseqüència, les 
reflexions i les accions polítiques per a concebre d’una determinada manera els 
conceptes de Catalunya i d’Espanya, així com, en el seu cas, l’iberisme o 
l’europeisme.  
Cal fer constar que la catalanitat és un fet plural, com tota la referència al país, 
la nació o l’estat. Per això entenem que ha estat d’interès aquesta difusió de les 
idees que hi ha al darrera.  
Els curs ha tingut una conferència introductòria de tipus conceptual, perquè 
calia contrastar els termes de la política abans i després de la desfeta de 1714.  
Aquest curs fou organitzat conjuntament amb el Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya (COLPIS). 
 
3a edició 
febrer - juny de 2020 (6 sessions) 
12 alumnes inscrits/es  
Directors: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH i Joaquim COLOMINAS FERRAN 
12 hores lectives 
 
19 de febrer 
Sessió introductoria: “Catalunya i Espanya” 1479-1714. Conceptes i 
concepcions de l’Antic Règim 
Cristian Palomo Reina, tècnic investigador, Universitat Jaume I 

4 de març 
El carlisme a Catalunya, segles XIX i XX 
Lluís Ferran Toledano González, professor d’Història Contemporània, UAB 

29 d’abril 
Democràcia cristiana i catalanisme 
Francesc Canosa Farran, professor de Periodisme, Blanquerna-URL 

13 de maig 
Anarquisme i catalanisme 
Teresa Abelló Güell, professora d’Història Contemporània, UB 

20 de maig 
Socialisme, comunisme i catalanisme 
Andreu Mayayo i Artal, catedràtic d’Història Contemporània, UB 

3 de juny 
Republicanisme i catalanisme 
Enric Pujol i Casademont, professor d’Història Contemporània, UAB 

 
    

https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursvisionscatalunyaespanya2018-2019.pdf
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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 dels casals civics de 
la Generalitat de Catalunya 
 
Coordinador: Jofre MONTOTO 
10 hores lectives 
 
Primera edició 
novembre - desembre de 2020 (4 sessions) 
17 alumnes inscrits/es  
 
Segona edició 
desembre de 2020 (4 sessions) 
20 alumnes inscrits/es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa: 
 

- Introducció a l’Islam: De la figura del Profeta als diferets islams. L’Islam 
avui. Ideòlegs del gihadisme. La composició intel·lectual i organitzativa. 
Al-Qaeda i Daesh. Detecció de la radicalització, missatge i contra 
narrativa. Jofre Montoto (2:30 h.) 

- Plans de prevenció de l’extremisme violent a la UE i a Catalunya: 
mesures legals, detecció i prevenció. Actuacions en educació, seguretat. 
Xarxa RAN , Proderae. Mosso d’Esquadra, Comissaria General 
d’Informació. (2:30 h.) 

- Taller de multiculturalitat i convivència. Rafa Crespo (2:30 h.) 

- El cas de la cèl·lula de Ripoll. Anàlisi de la radicalització. Composició de 
la cèl·lula. Conseqüències personals i entorn. Anna Teixidor (2:30 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/cursgihadismenovdes2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursgihadismedes2020.pdf
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
5 de febrer Conferència 

La lluita contra l'estat profund  
 A càrrec de:  

David FERNÁNDEZ, periodista i activista social 

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” (2ª ed.) 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 seu de l’ICPS, amb 
l’assistència d’unes 35 persones. 

 
 

    
 
 
12 de febrer Conferència 

El procés i el xoc institucional. Una anàlisi des de la 
política i el dret 
 
A càrrec de: 

Damià DE CLOT TRIAS, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 
L’acte fou organitzat conjuntament per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 
(SCEJ-IEC) 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/2aconferenciaperspectivescorrupcio2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conprocesxoc2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conprocesxoc2020.pdf
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27 de maig Conferència 
 Sobre la corrupció urbanística: el Dret, les terres i les 

persones 
 
 Amb càrrec de: 

 Joan AMENÓS, Universitat Autònoma de Barcelona 

  

 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” (2ª ed.) 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 telemàticament amb la 
connexió d’unes 40 persones 

 
 

   
 
 
2 de juliol Conferència 

Existeix l'estat profund o 'deep state'? Anàlisi històrica 
i actual 

 
 A càrrec de: 

Lluís Ferran TOLEDANO, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de 
Barcelona i Institut de Ciències Polítiques i Socials 
 

 
 
Aquesta conferència s’emmarca dins del Cicle de Conferències “Perspectives 
d’anàlisi de la corrupció política” (2ª ed.) 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 telemàticament amb la 
connexió d’unes 40 persones 
 
Nota de premsa: 
“Las cloacas del Estado también son las subvenciones a dedo y el ‘caso 
Palau’” (Crónica Global, 5-7-2020) 
 
 

      

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/4aconferenciaperspectivescorrupcio2020.pdf
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cloacas-estado-tambien-son-subvenciones-dedo-caso-palau_364443_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1593981293
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cloacas-estado-tambien-son-subvenciones-dedo-caso-palau_364443_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1593981293
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
14 de juliol Eleccions a Euskadi 2020. Anàlisi dels resultats 
 

 Amb les intervencions de: 

 María SILVESTRE CABRERA, Universidad de Deusto 

 Martín ARANBURU CARRERA, analista polític 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La sessió es realitzà telemàticament amb la connexió d’unes 30 persones 
 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionseuskadi2020.pdf
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15 de juliol Eleccions al Parlament de Galícia 2020. Debat 

postelectoral 
 

 Intervingueren: 

 Nieves LAGARES DÍEZ, Univesidade de Santiago de 
Compostela 

 Antón LOSADA TRABADA, Univesidade de Santiago de 
Compostela 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, director de l’ICPS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

La sessió es realitzà telemàticament amb la connexió d’unes 25 persones 
 
 

   
  

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsgalicia2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/conveleccionsgalicia2020.pdf
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9 de novembre Eleccions Presidencials als EUA 2020. Anàlisi dels 
resultats 

 

 Amb les intervencions de: 

 Esther VERA, diari ARA.CAT 

 Ferran FERNÁNDEZ-PINTÓ, CEO de Fernandez-Pinto 

 
 Presentació i moderació a càrrec de: 

 Jordi PACHECO, degà del COLPIS 

 Gabriel COLOMÉ, director de l’ICPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

La sessió es realitzà telemàticament amb la connexió d’unes 100 persones. 
 
 

     

https://www.icps.cat/archivos/conferencies/convelecceua2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/convelecceua2020.pdf
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SEMINARIS 
 
 
XIX Seminari Ciutats i Persones 
Violències sexuals: Política pública perseguint-ne l’erradicació 
 
 
Coordinació: Maria FREIXANET 
30 d’octubre 
 

Programa: 

Connexió i benvinguda 
Maria Freixanet, coordinadora de la línia de treball “Génere i política” 
Alba Barnusell, diputada delegada per les Polítiques d’Igualtat de la Diputació 
de Barcelona 
Gabriel Colomé, director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 

 

 

Primera taula: 
Ampliar la mirada, enfortir el marc institucional 

De què parlem quan parlem de violències sexuals. Des dels conceptes, 
les lleis i els drets humans 
Patsili Toledo Vásquez, jurista, investigadora del grup Antígona i doctora en 
Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona 

La violencia sexual en las políticas públicas estatales: el caso español 
Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, 
especialitzada en violències sexuals i autora de l’informe d’ AI “Ya es hora que 
me creas”  

https://www.icps.cat/archivos/CiP/cipoctubre2020.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiP/cipoctubre2020.pdf
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Què podríem estar fent diferent. L’abordatge de les violències sexuals a 
Catalunya 
Montse Pineda Lorenzo, coordinadora de la ONG Creación Positiva, 
especialitzada en violències sexuals i autora de diverses publicacions  

 

 
Segona taula: 
El paper clau de l’acció municipal 

Històric, debats i propostes per a l’atenció i treball en xarxa de les 
violències sexuals des de l’acció municipal 
Laia Rosich Solé, psicòloga especialitzada en l’abordatge de les violències 
masclistes 

No és una poma podrida, és el cistell sencer! 9 bones pràctiques i un 
grapat de recomanacions per tensar l’(hetero)patriarcat des de l’acció 
local 
Edurne Jiménez Pérez, sociòloga investigadora de Candela, Cooperativa 
d’Acció Comunitària i Feminista, especialitzada en formació de professionals 

La responsabilidad municipal frente a las violencias sexuales. La 
experiencia local a la luz del marco internacional de derechos humanos 
María Naredo Molero, jurista experta en drets humans i violèn cia de gènere, 
ex-directora general en Prevenció i Atenció a la Violència Sexual de 
l’Ajuntament de Madrid 
 
Preguntes, debat i tancament del Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats d’aquest treball s’han publicat dins la col·lecció Grana de l’ICPS, 
núm. 38. 
El seminari es va celebrar telematicament, amb un màxim de més de 70 
persones connectades, 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. 
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Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Notes de premsa: 
Butlletí Igualtat i Ciutadania nº 180. Diputació de Barcelona (novembre 2020) 
Violències contra les dones, reptes pendents (En Comú Podem Rubí, 
17/11/2020) 
Violències contra les dones, reptes pendents (Naciódigital, 18/11/2020) 
 
 
 

   
 
 
COVID-19, política i polítiques públiques. 
Diàlegs al voltant dels impactes de la “nova normalitat” sobre la societat, 
la política, les polítiques públiques i les persones 
 
La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha sacsejat la nostra 
vida individual i social. Es tracta del punt d'inflexió d’una etapa diferent, una 
ruptura definitiva vers una  'nova normalitat'? O en canvi, persones i institucions 
s’oblidaran aviat del que ha passat i res canviarà? 
Amb la voluntat de nodrir un debat plural, crític i informat sobre els possibles 
escenaris de la post COVID-19, l'ICPS va oferir un cicle de diàlegs en línia 
sobre quatre temes crucials: els drets i llibertats,  l’Agenda 2030; la política 
democràtica i la perspectiva de gènere. 
El cicle s’adreçà a totes les persones que tenien interès en comprendre les 
tensions actuals generades per la gestió de la pandèmia de la COVID-19. 
 
juliol de 2020 (4 sessions) 
110 alumnes inscrits/es  
Coordinació: Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Andrea NOFERINI, Lucía 

MEDINA, Maria FREIXANET 

8 de juny 
Crisi de la COVID-19, estat d’alarma i afectació als drets fonamentals 
Montserrat Iglesias-Lucía, Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI-UAB) 
Francesc Guillén Lasierra, Línia de treball Llibertat i Seguretat (ICPS) 
Ricard Brotat Jubert, Ajuntament de Barcelona 

15 de juny 
Ciutats, Agenda 2030 i COVID-19. 
La reactivació de l’economia local i les polítiques púbiques per a la 
implementació de l’ODS a escala local: oportunitats i reptes de la nova 
normalitat 
Pilar Díaz Romero, Diputació de Barcelona 
Miquel Rodríguez, Ajuntament de Barcelona 
Agustí Fernández de Losada, Fundació CIDOB 
Andrea Noferini, Universitat Pompeu Fabra 

  

https://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/llistabutlletins/-/newsletter/39168560/180/344609555/la-diputada-alba-barnusell-i-ortu%C3%B1o-inaugur%C3%A0-el-19%C3%A8-seminari-ciutats-i-persones-de-l-icps
http://encomupodemrubi.cat/2020/11/17/violencies-contra-les-dones-reptes-pendents/
https://www.naciodigital.cat/opinio/22350/violencies-contra-dones-reptes-pendents
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
https://www.icps.cat/archivos/seminaris/covid-19-webinar.pdf
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22 de juny 
La política democràtica en temps de la COVID-19 
Fernando Jiménez Sánchez, Universidad de Murcia 
Jordi Muñoz, Universitat de Barcelona 
Lucía Medina, Institut de Ciències Polítiques i Socials 

29 de juny 
La crisi de la COVID-19 i les dinàmiques de gènere. 
Sobre desigualtats i cures, presents i futures 
Sara Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona 
Libertad González, Universitat Pompeu Fabra 
Maria Freixanet, Institut de Ciències Polítiques i Socials 
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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 
 
17a edició curs 2019-2021 
25 d’octubre de 2019 - 19 de desembre de 2020 (finalització de la part 
presencial) 

Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
18 estudiants matriculats 
 

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

 
El calendari del MMP 17ena edició ha sofert variacions en les dates lectives, a 
conseqüència de la COVID19.  
 
 

     

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/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 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs. 
 
 
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 10 d’octubre de 2020 
4 alumnes matriculats 
 
 
 
 
Postgrau en  
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL 
 
Coordinadors:  
Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs 

Curs 2020 
Comunicació, del 22 de febrer al 10 d’octubre  
Campanyes, del 15 d’octubre al 14 de novembre  
Institucional, del 19 de novembre al 19 de desembre 
6 alumnes matriculats 
 

Postgraus 

informació addicional 
http://www.icps.cat/docencia/postgraus 
 
Els calendaris dels Postgraus han sofert variacions en les dates lectives, a 
conseqüència de la COVID19.  
 
 

     
  

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/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/pcpi19-20calendaricat.pdf
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ANUARI POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
Anuari Polític de Catalunya 2019. núm. 13. Barcelona, 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2020. Edició digital.  
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer i 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 2020  

Edició digital 

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un sondeig anual 
sobre la cultura política dels catalans. El sondeig recull les actituds i les 
opinions polítiques de la ciutadania i conforma una de les sèries històriques 
més antigues d’aquest tipus. 
Entre els mesos de setembre i d’octubre de 2020 l’empresa 
GESOP, adjudicatària del contracte, va realitzar 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 
2020) 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 
2020, l’ICPS publicà l’informe: 

Dossier de premsa 
 
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del Sondeig: 

El “sí” guanyaria en un referèndum am el 57% dels vots, segons una enquesta 
(Nació Digital, 17/11/2020) 

El “sí” a la independència guanyaria un referèndum amb el 44,4% dels vots 
(Aldia.cat, 17/11/2020) 

El apoyo a la independencia en un referéndum toca fondo 
(Crónica Global, 17/11/2020) 

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb una intenció de vot del 22,9%, 
segons un sondeig 
(Público, 17/11/2020) 

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
https://www.icps.cat/archivos/APC/anuari-2019.pdf
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
https://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
https://www.icps.cat/archivos/sondeigs/dossiersc2020cat.pdf
https://www.naciodigital.cat/noticia/211740/si-guanyaria-referendum-amb-57-dels-vots-segons-enquesta
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-si-independencia-guanyaria-referendum-amb-444-dels-vots-segons-licps-20201117114707.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/apoyo-independencia-en-referendum-toca-fondo_408000_102.html
https://www.publico.es/public/erc-guanyaria-les-eleccions-parlament-amb-intencio-vot-22-9-segons-sondeig.html
https://www.publico.es/public/erc-guanyaria-les-eleccions-parlament-amb-intencio-vot-22-9-segons-sondeig.html
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La independència guanyaria un referèndum amb el 57% dels vots, segons un 
sondatge de l’ICPS 
(Vilaweb, 17/11/2020) 

La incomprensió d’Espanya: el principal motiu dels independentistes per voler 
marxar 
(Ara.cat, 17/11/2020) 

El 65,9% de los catalanes teme problemas de convivencia en caso de 
independencia, según una encuesta 

(El Liberal.cat, 17/11/2020) 

La valoración de Puigdemont entra en caída libre entre los catalanes 
(Vozpopuli, 17/11/2020) 

El 51,3% de los catalanes, a favor de seguir en España según un sondeo 
(La Vanguardia, 17/11/2020) 

ERC guanyaria les eleccions al Parlament, segons un sondeig de l’ICPS 
(Diari de Girona, 17/11/2020) 

Los Mossos, la institución más valorada por los catalanes, según un sondeo 
(La Vanguardia, 17/11/2020) 

El “sí” a la independencia ganaría un referéndum con el 44,4% de votos en 
Cataluña, según el ICPS 
(COPE, 17/11/2020) 

ERC guanyaria les eleccions al Parlament, segons un sondeig de l’ICPS 
(Diari Més, 17/11/2020) 

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb una intenció de vot del 22,9%, 
segons un sondeig de l’ICPS 
(El Punt Avui, 17/11/2020) 

El “sí” a la independència guanyaria amb un 57% de vots, segons una 
enquesta 
(El Nacional, 17/11/2020) 

Un 51,3% de catalanes defiende seguir en España, según un sondeo 
(Eldiario.es, 17/11/2020) 

El “sí” a la independencia de Cataluña cae al 42% en la cuenta atrás electoral 
(Economía Digital, 17/11/2020) 

El apoyo a la independencia cae a los niveles más bajos desde 2011 
(El País, 17/11/2020) 

Independentistas contra independentistas 
(El Periódico, 17/11/2020) 

ERC ganaría las elecciones catalanas con el 23%, según el Instituto de 
Ciencias Políticas 
(El Confidencial, 17/11/2020) 
El independentismo pierde la fe en el “procés” 
(La Provincias, 17/11/2020) 

La independència guanyaria a Catalunya en un referèndum amb el 57% dels 
vots, segons l’ICPS 

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-independencia-guanyaria-un-referendum-amb-el-57-dels-vots-segons-un-sondatge-de-licps/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-independencia-guanyaria-un-referendum-amb-el-57-dels-vots-segons-un-sondatge-de-licps/
https://www.ara.cat/politica/ERC-guanyaria-eleccions-Parlament-IPCS_0_2565343562.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.ara.cat/politica/ERC-guanyaria-eleccions-Parlament-IPCS_0_2565343562.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.elliberal.cat/2020/11/17/el-659-de-los-catalanes-teme-problemas-de-conviviencia-en-caso-de-independencia-segun-una-encuesta/
https://www.elliberal.cat/2020/11/17/el-659-de-los-catalanes-teme-problemas-de-conviviencia-en-caso-de-independencia-segun-una-encuesta/
https://www.vozpopuli.com/espana/valoracion-puigdemont-cataluna_0_1411059477.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201117/49522340847/sondeo-icps-513-atalanes-seguir-espana-independencia-cataluna.html
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/11/17/erc-guanyaria-eleccions-al-parlament/1074210.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201117/49522353460/los-mossos-la-institucion-mas-valorada-por-los-catalanes-segun-un-sondeo.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/independencia-ganaria-referendum-con-444-votos-cataluna-segun-icps-20201117_1000896
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/independencia-ganaria-referendum-con-444-votos-cataluna-segun-icps-20201117_1000896
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/catalunya/2020/11/17/erc_guanyaria_les_eleccions_parlament_segons_sondeig_icps_92678_3029.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1880877-erc-guanyaria-les-eleccions-al-parlament-amb-una-intencio-de-vot-del-22-9-segons-un-sondeig-de-l-icps.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1880877-erc-guanyaria-les-eleccions-al-parlament-amb-una-intencio-de-vot-del-22-9-segons-un-sondeig-de-l-icps.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/independencia-guanyaria-segons-enquesta_557175_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/independencia-guanyaria-segons-enquesta_557175_102.html
https://www.eldiario.es/politica/un-51-3-de-catalanes-defiende-seguir-en-espana-segun-un-sondeo_1_6438306.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-si-a-la-independencia-de-cataluna-cae-al-42-en-la-cuenta-atras-electoral_20106961_102.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-17/el-apoyo-a-la-independencia-cae-a-los-niveles-mas-bajos-desde-2011.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201117/independentistas-contra-independentistas-articulo-luis-mauri-elecciones-catalanas-14-f-puigdemont-jxcat-erc-pdecat-8209234
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2020-11-17/erc-ganaria-elecciones-catalanas-instituto-ciencias-politicas_2835831/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2020-11-17/erc-ganaria-elecciones-catalanas-instituto-ciencias-politicas_2835831/
https://www.lasprovincias.es/politica/independentismo-pierde-proces-20201117131341-ntrc.html
https://www.dbalears.cat/tendencies/2020/11/17/345753/independencia-guanyaria-catalunya-referendum-amb-vots-segons-icps.html
https://www.dbalears.cat/tendencies/2020/11/17/345753/independencia-guanyaria-catalunya-referendum-amb-vots-segons-icps.html
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(dBalears, 17/11/2020) 

Un 51,3% de catalanes defiende seguir en España, según un sondeo 
(Agencia EFE, 17/11/2020) 

La incomprensió d’Espanya: el principal motiu dels independentistes per voler 
marxar 
(AraBalears, 17/11/2020) 

Els Mossos són la institució més ben valorada pels catalans 
(Diari Més, 17/11/2020) 

Los independentistas pierden la fe en el “procés” y solo el 9% confían en la 
secesión 
(La Voz de Galicia, 17/11/2020) 

Un 51,3% de catalanes són favorables a seguir en España, según un sondeo 
de la UAB 
(Diari de Tarragona, 18/11/2020) 

Setmana d’enquestes: l’independentisme creix o cau? què passarà el 14-F? 
entrarà el PDeCAT? 
(Nació Digital, 22/11/2020) 
 

   
 
 

COL·LECCIÓ GRANA 
 
38  
 
Ciutats i Persones 
Violències sexuals: 
política pública perseguint-ne l’erradicació 
Edició digital 
 
Maria FREIXANET MATEO (coord.)  

TOLEDO VÁSQUEZ, Patsili; TARDÓN RECIO, Bárbara; 

PINEDA LORENZO, Montse; KELLER ROSICH SOLÉ, 

Laia; JIMÉNEZ PÉREZ, Edurne; NAREDO MOLERO, 

María 

 
 
Notícies de premsa relacionades amb la publicació del 
Grana 38: 

Violència contra les dones, reptes pendents 
(Nació digital, 18/11/2020) 

 
 
     

https://www.efe.com/efe/espana/politica/un-51-3-de-catalanes-defiende-seguir-en-espana-segun-sondeo/10002-4396355
https://www.arabalears.cat/politica/ERC-guanyaria-eleccions-Parlament-IPCS_0_2565343562.html
https://www.arabalears.cat/politica/ERC-guanyaria-eleccions-Parlament-IPCS_0_2565343562.html
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/catalunya/2020/11/17/els_mossos_son_institucio_mes_ben_valorada_pels_catalans_92676_3029.html
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2020/11/18/independentistas-pierden-fe-proces-solo-9-confian-secesion/0003_202011G18P22995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2020/11/18/independentistas-pierden-fe-proces-solo-9-confian-secesion/0003_202011G18P22995.htm
https://www.diaridetarragona.com/catalunya/Un-513-de-catalanes-son-favorables-a-seguir-en-Espana-segun-un-sondeo-de-la-UAB-20201118-0004.html
https://www.diaridetarragona.com/catalunya/Un-513-de-catalanes-son-favorables-a-seguir-en-Espana-segun-un-sondeo-de-la-UAB-20201118-0004.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/211978
https://www.naciodigital.cat/noticia/211978
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g38freixanet.pdf
https://www.naciodigital.cat/generapdf.php?id=22350&article=opinio
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WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2020 s’han editat en format digital els següents números d’aquesta 
col·lecció: 
 
365 PARDO SABARTÉS, Manel 
 Anàlisi multivariant; Mètode d’anàlisi per determinar la relació entre 

els conflictes convivencials amb la percepció de seguretat 

366 THIL, Pierre Jean 
 Influencia y desafíos del Open Data en la sociedad europea del siglo 

XXI: una mirada comparativa entre España y Francia 

367 MARTÍNEZ, Andreu J. 
 El Sistema Policial de Catalunya: un nou model organitzatiu policial 

368 BOSCH, Jaume 
 Crònica de l’estat d’alarma. El funcionament de les institucions i de 

la seguretat pública en temps de coronavirus (14 de març a 21 de 
juny de 2020) 

Nota de premsa: 
“Un estudi de la UAB alerta que les mascaretes compliquen les identificacions a 
la policia” (El Món, 13-8-2020) 
 
 

     

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp365.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp365.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp366.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp366.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp367.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp368.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp368.pdf
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp368.pdf
https://www.elmon.cat/successos/estudi-uab-alerta-mascaretes-compliquen-identificacions-policia_2133118102.html
https://www.elmon.cat/successos/estudi-uab-alerta-mascaretes-compliquen-identificacions-policia_2133118102.html
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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 2020 ha estat de 117.289, distribuides mensualment de la 
següent manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sessions 6.985 10.273 10.751 11.216 12.842 9.054 7.060 6.039 9.265 11.922 13.235 8.647 
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http://www.icps.cat/
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XARXES SOCIALS 
 

 Facebook 
 
A data de 31 de desembre de 2020 s’han comptabilitzat 1.411 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

 
 

 Twitter 
 
A data de 31 de desembre de 2020 s’han comptabilitzat 5.047 seguidors del 
perfil que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

 

https://www.facebook.com/InstitutICPS
https://twitter.com/InstitutICPS
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 Youtube 
 
A data de 31 de desembre de 2020 s’han comptabilitzat 64 subscripcions i 442 
visualitzacions del contingut del Canal Youtube que de l’ICPS. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCN1MMT9uJFaLfEFX-2Lvt2w/featured
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VII. RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
 

 
- L’ICPS ha signat, durant l’exercici 2020, 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: 
- ERC (2 alumnes/as) 
- PSC L’Hospitalet 
- Comuns BCN 
- PPC 
- Partit VOX a la Xunta Aragonesa 
- Formació Lliures 

 

 Consultories polítiques: 
- Think O’Clock 
- Public Affairs (3 alumnes/as) 
- Municipalis 
- Gasp 

 

 Empreses: 
- Llorente & Cuenca Asesoría 

 

 Institucions: 
- Fundació Pi i Sunyer 
- CIDEU. Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
- Fundació Cipriano García CC.OO 
- Universidad de Burgos 

 
 

- L’ICPS ha signat, durant l’exercici 2020, 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 2019/2020. 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 de la 3ª. Edició 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. 
 

 La Diputació de Barcelona, una addenda al conveni de col·laboració 
signat el 24.04.2017, per la qual es prorroga de l’1.03.2020 al 
28.02.2022 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 a la fixació de l’aportació de 
la UAB al consorci ICPS l’any 2020, pel sosteniment de l’activitat 
científica;  i la fixació de la compensació a la UAB a abonar al professor 
d’aquesta universitat per les tasques de direcció acadèmica i de recerca 
que desenvoluapa a l’ICPS. 
 
 

- 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 2019, 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. 

 
L’ICPS te convenis signats,  amb anterioritat al 2020, 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 l’Associació d’Amics de la UAB. 

 Conveni amb la Universidad de Granada, referent al MMP. 

 Conveni amb la Universidade de Santiago, referent al MMP 

 Conveni amb la Universitat de Salamanca 

 
 

     

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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VIII. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 

 
INGRESSOS 2020 

  

 
Capítol pressupostari 

 

 
3 Taxes i altres ingressos  30.578,36 

 

 
4 Transferències corrents 295.746,00 

 

 
Total d'ingressos 326.324,36 

 

 

 

   

     

     

     

      

 
 

    

     

     

     

     

  
 

  

 
DESPESES 2020 

 

 
Capitol pressupostari 

 
1 Despeses de personal 174.864,20 

 
2 Despeses de béns corrents i serveis 171.602,00 

 
3 Despeses financeres 769,19 

 
4 Transferències corrents 3.600,00 

 
Total de despeses 350.835,39 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
          Resultat pressupostàri de l’exercici: ...........   - 24.511,03 € 
          Ajustos ..................................................       5.609,08 € 
          Resultat pressupostari ajustat....................   – 18.901,95 €



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.icps.cat 
 
 
 
 

http://www.icps.cat/



