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

El grup ha obtingut el reconeixement de Grup de Recerca Emergent, pel 
període 2014-2016, en la convocatòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya. 
(2014 SGR 1118) 
 
 
Les activitats principals del grup han consistit a: 
 
Sondeig d’Opinió Catalunya  
Coordinació del Sondeig d’Opinió Catalunya 2014, treball que comporta la 
concreció del qüestionari amb l’empresa adjudicatària, seguiment de l’execució 
del treball de camp i la recepció i anàlisi de les dades, com també l’elaboració i 
difusió d’informes. 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)  
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. 
L’APC omple un buit, existent fins llavors, en la literatura acadèmica i de 
divulgació que analitza i explica els fenòmens polítics de la societat catalana. 
Adreçat a un públic ampli i divers, des dels especialistes fins als ciutadans que 
d’una manera general s’interessen pel que succeeix en la política catalana, 
l’APC vol ser un nou instrument d’aproximació a aquesta realitat política. 
  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/comportament-politic-i-electoral
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
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Publicació 
Medina, Lucía i Jordi Muñoz. 2014. “¿Quiénes y porqué cambiaron su voto? El 
análisis de las transferencias de voto entre las elecciones generales de 2008 y 
2011”, a Eva Anduiza, Agustí Bosch, Lluís Orriols i Guillem Rico (eds), 
Elecciones generales 2011. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 
 
Publicació 
Santamaría, Julián i Joan Marcet. 2014. “El referéndum para la reforma del 
Estatut de 2006. La ocasión perdida”, a Braulio Gómez Fuentes i Joan Font 
(eds.), ¿Cómo votamos en los referéndums?. Madrid, Los Libros de las 
Catarata y Fundación Alternativas.  
 
Publicació 
Alliès Paul i Joan Marcet. 2014. “La Catalogne sur le chemin de 
l’indepéndance?”. Pôle Sud. Revue de science politique de l’Europe 
méridionale, 40, 5-12. 
 
Publicació 
Marcet, Joan, Lucía Medina i Robert Liñeira. 2014. “35 ans d’élections en 
Catalogne: de l’autonomisme à l’indépendantisme”. Pôle Sud. Revue de 
science politique de l’Europe méridionale, 40, 81-97. 
 
Publicació 
Medina, Lucía. 2014. “Més partits i més polarització. Els canvis en la 
competència electoral a Catalunya”. Quaderns de l’ICPS núm. 5. Barcelona: 
Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
 
Participació  en la Conferència Internacional “A crise das democracias liberais”, 
organitzada per l’Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL) i celebrada del 8 
al 10 de maig a Lisboa (Portugal). 
Presentació de la ponència Political Crisis, Political Parties and Institutions: 
Southern Europe (Greece, Italy, Portugal and Spain) in comparative 
perspective, a càrrec de Lucía Medina (en col·laboració amb André Freire, 
Marco Lisi i Emmanouil Tsatsanis). 
 
Participació  en la VI Trobada “La opinión pública en el Estado Autonómico”, 
organitzada pel Centro de Investigaciones Sociológicas i celebrada el 10 de 
juny a Sevilla. 
Presentació de la ponència El record de vot en els sondeigs de l’ICPS, a càrrec 
de Lucía Medina. 
  

http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q05_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q05_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/40_anos_25_abril_flyer.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_encuentro_segovia_2014.pdf
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Participació en el seminari "La question catalane: Société, polítique, État?" 
organitzat pel Centre d'Études Politiques de l'Europe Latine (CEPEL) de la 
Universitat de Montpellier y l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), en 
partenariat amb l'Association Française de Science Politique amb ocasió de 
l'aparició del n°40 de la revista de Ciència Políti ca «Pôle Sud». Seminari 
celebrat el 18 de setembre a París (Francia). 
Presentació de la ponència De l'autonomisme à l'indepéndantime: 20 ans 
d'élections en Catalogne, a càrrec de Joan Marcet. 
 
 

� � � � � 
 
  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/Recerca/seminari-a-sciences-po.pdf
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GRUP DE RECERCA CIUTATS I PERSONES 
 
Coordinadora: Maria FREIXANET 
 
El Grup de recerca Ciutats i Persones (CiP) treballa sobre la realitat política i 
sobre la quotidianitat de la ciutadania catalana des d’una perspectiva de 
gènere, parant especial atenció a les polítiques públiques d’àmbit local i els 
seus impactes. Preferentment el Grup investiga, assessora i divulga sobre la 
qualitat de vida de les persones, i en concret de les dones, als pobles i ciutats 
de Catalunya.  
Així, des de l’encreuament de les temàtiques “gènere” i “àmbit local”, el Grup de 
Recerca CiP té consolidades les següents activitats i productes: El Curs de 
Lectures de Teoria Política Feminista, els Seminaris Ciutats i Persones, els 
Materials CIP, el Diccionari “Dones i Món Local” i el Banc de Dades “Dones i 
Homes protagonistes a les institucions democràtiques catalanes”. 
 
 
Les activitats principals del grup han consistit en: 
 
Curs de Lectures de Teoria Política Feminista  
 
Aquest curs facilita a totes les persones interessades una entrada teòrica al 
món del gènere i a la història del feminisme. 
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.  
Durant l’any 2014 hem acabat el Curs de Lectures centrat exclusivament en 
autores catalanes i espanyoles (7a edició); i hem començat un nou Curs de 
Lectures especialitzat en autores i debats contemporanis (8a edició). 
 
Seminari Ciutats i Persones: el projecte d’un any 
 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, a través del grup de recerca Ciutats i 
Persones, cada any organitza una recerca anual sobre un tema vinculat al 
gènere i adreçat a persones d'àmbit acadèmic i de gestió política, especialment 
de nivell local: Els Seminaris Ciutats i Persones.  
Fins al moment, hem treballat temes de sostenibilitat, d’espai públic i seguretat, 
migracions, polítiques dels temps, participació ciutadana, polítiques socials, 
pressupostos, la relació dels homes amb el seu gènere, i les polítiques 
específiques encarades a les dones (sempre des d’una perspectiva de gènere i 
local). 
Aquest tretzè Seminari s'ha dedicat de forma molt específica a analitzar els 
patrons de gènere que avui operen en les relacions entre joves i adolescents. 
S'han analitzat els rols, els estereotips, els mecanismes d’abús i els espais de 
llibertat, i s'ha treballat què cal fer, com podem actuar quan existeix violència de 
gènere entre els nois i les noies joves. Les ponents d'aquest Seminari i que són 
les autores del llibre virtual que l'acompanya, són dones que estan treballant 

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/ciutats-i-persones
http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf7-set13.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf8-set14.pdf
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sobre el terreny amb noies joves que es veuen atrapades en aquesta situació 
extrema que és la violència de gènere. 
Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Workshops de treball sobre les relacions de gènere entre joves i 
adolescents 
 
A través de dos Seminaris tancats s’han posat en comú les ponències 
preparatòries del XIII Seminari del Programa Ciutats i Persones: 
Ponències de Rosa Sanchís, Pepa Horno Goicoechea, Leticia Sánchez Moy, 
Míriam Aleman Calatayud, Rosa Rosa i Rahola i Rosa Mela. 
24 de Febrer: De 16h a 19h a l’ICPS  – Workshop tancat. Cada ponent 
presentà l'esquema del seu capítol. Compartí les seves tesis principals i exposà 
els problemes o dubtes que li havien sorgit. La resta d’expertes van fer 
aportacions per tal que els capítols tinguessin un fil conductor i que no es 
trepitgessin els uns als altres. 
16 de Juny: De 16h a 19h a l’ICPS  – Workshop tancat. Cada ponent presentà 
el seu capítol ja pràcticament acabat. La resta d’expertes van fer aportacions i 
vam acabar de tancar el contingut del material. 
 
Seminari de presentació de resultats  
XIII Seminari Ciutats i Persones 
Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha 
violència? 
Dia: 14 de novembre de 2013 
Presentació pública del llibre, en un Seminari obert encarat a polítiques i 
tècniques locals, així com a especialistes dels serveis de proximitat. Cada 
ponent explicà durant mitja hora el seu capítol i després s'organitzà un debat 
sobre les qüestions més polèmiques que havien sorgit durant el matí. 
El seminari es va celebrar a la primera planta del Pavelló Migjorn, Bloc A del 
Recinte Mundet. 
Els resultats d’aquest treball es publiquen dins la col·lecció Grana de l’ICPS. 
Veure llibre virtual: http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf 
 
Publicació  
Col·lecció Informes núm. 10 
Material: La educación de las mujeres hacia el liderazgo político. Eficacia y 
valor de la mentoría. 
Autores: María Luisa Rodríguez-Moreno 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, GR Ciutats i Persones 2014, 
20 pàg. 
  

http://www.icps.cat/archivos/CiP/CiPnovembre14.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiP/CiPnovembre14.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i10rodriguezmoreno.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i10rodriguezmoreno.pdf
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Publicació  
Col·lecció Informes núm. 9 
Material: Mujeres sin hojar: aproximación teórica a una situación de 
desportección, vulnerabilidad y exclusión 
Autores: Mireia Díaz Farré 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, GR Ciutats i Persones 2014, 
48 pàg. 
 
Publicació  
Col·leccio Articles Feministes núm. 15 
Material: La perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos laborals. El cas 
de les Administracions Públiques Catalanes. 
Autor i autora: M. Carme Catalán 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, GR Ciutats i Persones 2014, 
9 pàg. 
 
Publicació  
Col·leccio Articles Feministes núm. 14 
Material: Interés por la política y posiciones ideológicas de hombres y mujeres 
en Cataluña 
Autor i autora: Ricardo Ellis 
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, GR Ciutats i Persones 2014, 
25 pàg. 
 
Publicació  
Freixanet, Maria. 2014. “El miratge de la igualtat”. Jovent. Revista juvenil 
alternativa. 
 
Publicació  
Col·lecció Grana número 32, Ciutats i Persones Relacions de gènere entre 
joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència?. Maria FREIXANET 
MATEO (coord.) Míriam ALEMAN CALATAYUD, Sara BARRIENTOS 
CARRASCO, Pepa HORNO GOICOECHEA, Edurne JIMÉNEZ PÉREZ, Rosa 
MELA MORCILLO, Rosa ROS I RAHOLA, Leticia SÁNCHEZ MOY, Rosa 
SANCHÍS CAUDET. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2014 

 

Docència 
La perspectiva de gènere. Com l’apliquem als projectes socials? 
Per a alumnat del projecte Activa’t 
De l’associació NOVA http://nova.cat/ 
 
 

� � � � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i9diaz.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i9diaz.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af15catalan.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af15catalan.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af14ellis.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af14ellis.pdf
http://www.revistajovent.cat/2014/05/el-miratge-de-la-igualtat/#comments
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf
http://activat.org/wp-content/uploads/2014/06/activat.jpg
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PARTITS POLÍTICS 
 
Grup de Recerca sobre Elits i Partits Polítics, GRE P 
 
Financien el GREP: 
Ministeri d’Innovació i Ciència i Generalitat de Catalunya  
 
Directora:  Montserrat BARAS, professora titular de Ciència Política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Els investigadors/es que conformen aquest grup de recerca són professors de 
Ciència Política i altres branques del coneixement de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en col·laboració amb altres universitats que participen des de fa 
uns anys en projectes d’investigació, tant sobre elits polítiques com sobre 
partits polítics i el seu paper en el conjunt del sistema polític.  
 
Membres del grup: 
Jordi Argelaguet, Universitat Autònoma de Barcelona 
Òscar Barberà, Universitat de València 
Àstrid Barrio, Universitat de València  
Joan Botella, Universitat Autònoma de Barcelona 
Patrícia Correa, doctoranda, Universitat Autònoma de Barcelona 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, Universitat de Barcelona 
Juan Rodríguez Teruel, Universitat de València 
 
Col·laboradors: 
Xavier Cóller UPO,  
Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona 
Joan Marcet, Institut de Ciències Polítiques i Socials, UAB 
 
 
Seminari de Recerca 
El Seminari de Recerca va comptar al llarg del 2014 amb la presència estable 
d’investigadors com la Dra. Christina Zuber i dels doctorands Jéremy Dodeigne 
i Josipa Rizankoska que realitzaven estades de recerca a diferents universitats 
de Barcelona. 
 
Ponències presentades: 
 
17 de gener La evolución de la financiación de los partidos en 

España 
 Astrid BARRIO 
14 de febrer Comparing incentives and party activism in US and 

Europe: PSOE, PP and the California Democratic Part y 
 Patricia CORREA 
7 de març Analytical Framework for the Study of Career Patter ns 

in Multi-level Systems 

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/elits-i-partits
http://elitesypartidos.uab.cat/
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 Jéremy DODEIGNE 
11 d’abril Devolution, regional party competition and immigran t 

integration. Theory ans research design for a 
comparative case study explaining integration polic y in 
Catalonia (Spain) and South Tyrol (Italy) 

 Christina ZUBER 
9 de maig Think globally, act locally? Measuring the diachron ic 

change of radicalization of ethno-regionalist parti es in 
Europe 

 Josipa RIZANKOSKA 
23 de maig Political Representation in Central America 
 Mar MARTÍNEZ ROSÓN 
24 d’octubre From autonomism to secessionism: the case of 

Convergència i Unió 
 Astrid BARRIO 
 
 

� � � 
 
 
Publicació 
RODRÍGUEZ TERUEL, J.  i OÑATE, P. “The political recruitment to the 
Spanish Constitutional Court (1980-2014)”, paper presented at ECPR Joint 
Session, Salamanca, 10-14  abril de 2014 
 
Publicació 
REAL-DATO, J., RODRÍGUEZ TERUEL, J. i JEREZ, M. “Executive 
Appointments At The Top: Recruitment, Political Careers and Expertise of the 
Spanish Junior Ministers” Paper prepared for the Panel ‘Greasy Poles towards 
Queasy Roles? The Politics of Selection at the Top of Ministerial Bureaucracies’ 
23rd World Congress of Political Science, Montréal, 19-24 juliol de 2014. 

Publicació 
RODRÍGUEZ TERUEL, J. i RÉIGNS, Dandoy “Does decentralization obstruct or 
enhance women’s political opportunities? Multilevel government, cabinet 
appointments and ministerial durability in Spain”, paper presented at ECPR 
General Conference, Glasgow. 3-6- setembre 2014. 
 
Publicació 
BARRIO, A. i RODRÍGUEZ TERUEL, J. “Does leaders' radicalization make 
more radical voters? Party elites, outbidding competition and secessionism in 
Catalonia”, paper presented at Workshop ‘The Dynamics of Nationalist 
Evolution in Contemporary Spain’,  in Workshop Nationalisms in 
Spain , CIDOB,Barcelona, 25-26 setembre de 2014. 
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Publicació 
BARRIO, A. 'Partidos nacionalistas y voto en la Comunidad de Valencia', 
Seminario de Investigadores del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Las bases electorales de los partidos nacionalistas en las 
Comunidades Autónomas, Madrid 4-5 de desembre de 2014. 
 
Publicació 
CASAL BÉRTOA, F., RODRÍGUEZ TERUEL,  J., BARBERÀ, O i BARRIO, A. 
 (2014):  “The carrot and the stick: party regulation and politics in democratic 
Spain”, South European Society & Politics, Vol. 19, No. 1, 89-112. 
 
Publicació 
BARRIO, A. i RODRÍGUEZ TERUEL, J.  (2014) “Pour quelles raisons les partis 
politiques en Catalogne se sont-ils radicalisés? Le système des partis et la 
montée du souverainisme (1999-2012)”, Pôle Sud, Vol. 38, No. 2, 99-112 . 
 
Publicació 
BARBERÁ, O,  RODRÍGUEZ  TERUEL, J., BARRIO, A.  i BARAS, 
M. (2014): “The selection of party leaders in Spain”, in  Pilet, J.B. y  Cross, 
W. The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary 
Democracies. A Comparative Study, London: Routledge. 
 
Publicació 
BARRIO, A. (2014): “CiU del nacionalismo moderado al secesionismo: cambio 
de posición de los partidos nacionalistas y sistemas de partidos multinivel” 
ICPS, Working Papers núm. 330. 
 
Participació 
Realització de l'Enquesta eleccions primàries del PSC per escollir candidat a 
l'alcaldia de Barcelona celebrades el 29 de març. 
 
 

� � � � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp330.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp330.pdf
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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. José Carlos Remotti Carbonell (UAB) 
Dr. Miguel Revenga Sánchez (U. Cádiz-Jerez) 
Dr. Endrius E. Cocciolo (URV) 
Dr. David O. de Caixal i Mata (ECOSED) 
Dra. Viridiana Molinares Hassan (U. del Norte-Barranquilla) 
Sra. Cristina Dietrich Plaza (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) 
Sr. Francesc Guillén Lasierra (UAB) 
Sra. Paula Ruiz Alfaro (UAB) 
Sra. Laura Soberanis Solís (UAB) 
Sr. Xavier Verge Mestre (UAB) 
 
 

� � � � � 
 
 
Grup de Seguretat ICPS  
 
Director: Jesús M. RODÉS 
 
El grup de recerca de Seguretat discuteix i investiga sobre els nous aspectes 
de les polítiques de seguretat, tant des del punt de vista teòric com de les 
estratègies d'aplicació en els països de tradició democràtica.  
 
 

� � � � �  

http://www.icps.cat/recerca/grups-de-recerca/seguretat
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
http://grupsderecerca.uab.cat/llibersegur/
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES, CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
Lucía Medina participà a la Conferència Internacional "40 anos depois do 25 
de abril. A crise dos sistemas demoliberais do ocid ente ”, organitzada per el 
Instituto Universitário de Lisboa, que tingué lloc entre els dies 8 i 10 de maig a 
Lisboa; dins la taula de debat "Crise política, Partidos e Instituiçoes" 
copresentant la ponència: "Crise Política, Partidos e Instituiçoes: A Europa do 
Sui (Espanha, Grécia e Portugal) em perspetiva comparada".  
 
 

� � � 
 
 
Lucía Medina participà a la VI Trobada "La opinión pública en el Estado 
Autonómico ", organitzada pel Centro de Investigaciones Sociológicas, i 
celebrada el 10 de juny a Sevilla, presentant la ponència "El record de vot en 
els sondeigs de l'ICPS". 
 
 

� � � 
 
 

Joan Marcet participà en el Seminari “La question catalane: Societé, 
politiqué, État? ”, organitzat pel Centre d’Étdues Politiques de l’Europe Latine 
(CEPEL) de la Université de Montpellier i l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS), en paternitat amb la Association Française de Science Politique 
amb ocasió de l’aparició del nº 40 de la revista de ciència política Pôle Sud, i 
celebrat el 18 de setembre a París (França); presentant la ponènica “De 
l’autonomisme à indepéndantime: 20 ans d’élections en Catalogne”. 
 
 

� � � � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/Recerca/40_anos_25_abril_flyer.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/40_anos_25_abril_flyer.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_encuentro_segovia_2014.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/programa_encuentro_segovia_2014.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/seminari-a-sciences-po.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Recerca/seminari-a-sciences-po.pdf
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS 
 
Estrategia de Seguridad Nacional: un instrumento de  equilibrio, cohesión 
social, nuevos derechos y seguridad  

30 d’octubre 
 
Activitat emmarcada dins del Proyecto MDE. 059/01 
 
L’ICPS donà suport a la realització d’aquesta jornada cedint l’espai d’acollida i 
els equips necessaris per la realització de l’esdeveniment organitzat 
conjuntament per el Grup de recerca “Llibertat, Seguretat i Transformacions de 
l’Estat”, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Instituto Español de Estudios 
Estratégicos i el Ministerio de Defensa. 
 
 

� � � 
 
 
España en el Consejo de Seguridad de la ONU: reflex iones y retos de 
futuro  
 
10 de desembre 
 
L’ICPS donà suport a la realització d’aquesta jornada cedint l’espai d’acollida i 
els equips necessaris per la realització de l’esdeveniment organitzat 
conjuntament per el Grup de recerca “Llibertat, Seguretat i Transformacions de 
l’Estat”, el Centre d’Estudis per al Desenvolupament Humà i Comunitari, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Instituto Español de Estudios Estratégicos 
i el Ministerio de Defensa. 
 
 

� � � 
 
 
L’ICPS ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, i l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (IGOP) amb l’objectiu de convocar un ajut a la recerca 
sobre els governs locals a Catalunya. 
 
 

� � � � � 
 
 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/programajornada30octubre.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/programajornada30octubre.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/programajornada10desembre.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/programajornada10desembre.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2014 
Workshops 

 

19 
 

WORKSHOPS 
 
Workshop sobre “Populisme i Democràcia” 
Organitzat conjuntament per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i el Grup 
de Recerca LSTE-UAB 

Ia sessió 
Barcelona, 1 d’abril 

Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH 
“L’amenaça del populisme en la construcció europea” 
Xavier CASALS 
“Els partits d’extrema dreta i el populisme a Espanya i a Catalunya” 
Joan MARCET 
“El populisme a França. Espacial referència al cas del F.N.” 
Endrius COCCIOLO 
“El populisme a Itàlia entre la segona i la tercera república” 
Maria MUT 
“L’auge de l’euro esceptisime i el discurs anti immigració i populista al Regne 
Unit” 
Tomàs GIL 
“Les polítiques de seguretat com a eina del populisme” 
Albert AIXALÀ 
“Previsions electrorals de les opcions populistes en les eleccions del 25 de 
maig” 
 
IIa sessió 
Barcelona, 3 de juny 

Albert AIXALÀ 
“Aproximació general als resultats de les eleccions al Parlament europeu. 
Especial referència a la incidència en la composició de la Comissió 
Cesáreo RODRÍGUEZ-AGULERA DE PRAT 
“Aproximació general als resultats de les eleccions al Parlament europeu. 
Especial referència als resultats dels partits euroescèptics” 
Astrid BARRIO 
“Els resultats a Europa dels Partits d’Àmbit No Estatal 

Anàlisi dels resultats de les eleccions per Estats: 
- Joan MARCET. França 
- Xavier CASALS. Espanya 
- Maria MUT. Regne Unit 
- Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Itàlia 
- Tomàs GIL, Holanda i Països Nòrdics 
 
 

� � � 
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Relacions entre canvi social i canvi polític a Cata lunya 
6 de maig 

Coordinador: Dr. Josep M. VALLÈS 

Participen: 

Eva ANDUIZA, UAB 
Oriol BARTOMEUS, UAB 
Ismael Iván BLANCO, UAB 
Joan BOTELLA, UAB 
Joaquim BRUGUÉ, UAB 
Joan MARCET, ICPS-UAB 
Lucía MEDINA, ICPS-UAB 
Fausto MIGUELEZ, UAB 
Jordi MUÑOZ, UAB 
Oriol NEL·LO, UAB 
Jordi SÁNCHEZ, UB 
Marina SUBIRATS, UAB 

 
� � � 

 
Jornada de Comportament Polític  
4 de juny 

Jornada celebrada a la seu de l’ICPS a partir de la iniciativa i la coordinació 
dels professors Eva Anduiza (UAB), Agustí Bosch (UAB) i Ignació Lago (UPF). 
 
En els últims anys, la recerca en ciència política –i en particular en comportament 
polític– que es realitza a Catalunya ha progressat notablement. Hi ha un nombre 
important d’investigadors i d’investigadores que assisteixen als millors congressos 
de la disciplina i que publiquen en revistes nacionals i internacionals punteres. 
Malgrat això, la interacció entre els departaments universitaris  i els grups de recerca 
és més aviat limitada. 
Amb la intenció de canviar aquesta situació, aquesta jornada aplega per primer cop 
grups de recerca en comportament polític de diferents Universitats i Centres de 
Recerca catalans, amb l’objectiu d’intercanviar experiències, i presentar i discutir els 
seus treballs. 
La jornada neix, a més, amb una voluntat de repetir-se periòdicament tot propiciant 
la creació d’un fòrum estable que promogui la comunicació intel·lectual, la 
transferència de coneixement, i la formulació de projectes comuns. 
 
La jornada va comptar amb la participació de les següents institucions: 

• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
• Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
• Universitat de Girona (UdG) 
• Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) 
• Institute for Political Economy and Governance (IPEG) 

 
� � � � � 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/Recerca/jornada_comportament_politic_juny2014.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2014 
Ajuts de Recerca 

 

21 
 

AJUTS DE RECERCA 
 
 
AJUTS D’INICIACIÓ A LA RECERCA 
 
 
AJUT D’INICIACIÓ A LA RECERCA, ICPS 
 
No s’ha convocat l’any 2014. 
 
 

� � � � � 
 
FORMACIÓ PER A LA RECERCA 
 
 
BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA RECERCA 
 
L’any 2014 s’ha convocat una beca de col·laboració en la recerca 2014-2015, 
regulada per les bases corresponents, que va ésser atorgada a Mario RÍOS 
FERNÁNDEZ. 
 
 

� � � 
 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN COL·LABORAC IÓ 
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 2013-2014 
Alejandro RODRÍGUEZ 
Enrique RODRÍGUEZ 
Marta SOLER 
 
Curs 2014-2015 
Eloi CORTÉS 
Georgina MARTÍN 
Miquel VILA 
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En el marc del conveni signat amb la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, han realitzat pràctiques professionals 
a l’ICPS els estudiants: 
 
 
Curs 2013-2014 
Adrià CANO 
 
 

� � � 
 
COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTI QUES 
EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES 
 
En el marc del conveni signat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 
realitzat pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2013-2014 
Mireia DÍAZ 

 
 

� � � 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AM B LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA  
 
En el marc del conveni signat amb la Universitat de Barcelona, ha realitzat 
pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2013-2014 
Eva BONET 
 
Curs 2014-2015 
Sara MAS 
 
 

� � � 
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN COL·LABORACIÓ AM B LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 
En el marc del conveni signat amb la Facultat de Dret de la Universitat de 
València, ha realitzat pràctiques a l’ICPS l’estudiant: 
 
Curs 2013-2014 
Fernando NTUTUMU 
 
Curs 2014-2015 
Víctor NAVARRO 
 
 

� � � 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES EN COL·LABORACIÓ  AMB 
LA UNIVERSITY OF CALIFORNIA-ILLINOIS 
 
Atès el conveni de formació en pràctiques per als estudiants de la University of 
California-Illinois, han col·laborat amb l’ICPS els estudiants: 
 
Curs 2013-2014 
Jakob ROUSSOS 
Nandi TAYLOR 
 
 

� � � � � 
 

 
ESTADES DE RECERCA A L’ICPS 
 

• La Dra. Astrid Barrio, professora de la Facultat de Ciències Polítiques de 
la Universitat de València, participa de manera regular en les activitats 
de recerca de l’ICPS en el marc del Grup de Recerca Elits i Partits 
(GREP) de la UAB. 
 

 
� � � � � 
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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. 

7a edició  

octubre de 2013 - juliol de 2014 
135 alumnes inscrits/es  
(una part important vinculats/des directament 
amb entitats d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET 
 
17 de gener de 2014 
Autora: Clara Campoamor Rodríhuez 
Ponent: Conxa Llinàs, CSIC 
 
21 de febrer de 2014 
Autora: Maria Aurèlia Campany i Farnés 
Ponent: Agnès Toda Bonet, URV 
 
14 de març de 2014 
Autora: Victòria Sau i Sánchez 
Ponent: Alba Garcia, CONC 
 
11 d'abril de 2014 
Autora: Maria-Ángeles Duran 
Ponent: Maria de la Fuente, UAB 
 
9 de maig de 2014 
Autora: Amelia Valcárcel 
Ponent: Sara Berbel, Barcelona Activa 
 
6 de juny de 2014 
Sessió especial: Les feministes republicanes i el seu llegat 
Ponent: Maribel Cárdenas, Diputació de Barcelona 
 
4 de juliol de 2014 
Autora: Fina Birulés 
Ponent: Laura Fuster, UB 
  

http://www.icps.cat/docencia/cursos/curs-de-lectures-de-teoria-politica-feminista
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/CiP/cip-tpf7-set13.pdf


Institut de Ciències Polítiques i Socials

 

 

 
 
 
8a edició  
octubre de 2014 - juliol de 2015
135 alumnes inscrits/es
(una part important vinculats/des
d’àmbit local) 
Coordinació: Maria FREIXANET
 
 
 
10 d’octubre de 2014 
Autora: Julet Mithcell 
Ponent: Sonia Arribas, UPF
 
7 de novembre de 2014 
Autora: Teresa de Lauretis
Ponent: Maria de la Fuente, 
 
5 de desembre de 2014 
Autora: Joan Scott 
Ponent: Mónica Bruguera, 

 
(Aquest és un curs am
segona part d’aquest curs
 
 

Institut de Ciències Polítiques i Socials  

juliol de 2015 
alumnes inscrits/es  

(una part important vinculats/des directament amb entitats  

Coordinació: Maria FREIXANET 

UPF 

Autora: Teresa de Lauretis 
Maria de la Fuente, Observatori iQ 

Mónica Bruguera, UNED 

(Aquest és un curs amb programació de curs acadèmic octubre –
segona part d’aquest curs formarà part de la memòria 2015). 

� � � � � 
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– juliol; per tant, la 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/CiP/cip-tpf8-set14.pdf
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CONFERÈNCIES, JORNADES  
I ANÀLISI DE RESULTATS ELECTORALS 
 
 
29 de gener Conferència 

Les enquestes comparatives internacionals 
periòdiques  

  
 a càrrec de: 

Anna MELICH, politòloga i antiga responsable de les 
enquestes Eurobaròmetre de la Comissió europea a 
Brussel·les 
 
Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) 
 
accés a la publicació associada 
 

� � �  
 
 
25 de febrer Conferència 

El vot electrònic com a eina de l’e-Democràcia: una  
aproximació jurídica  

  
 a càrrec de: 

Erika MONTALVÁN, advocada especialitzada en Dret de 
les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
 
Organitzat pel Grup de Recerca LSTE de la UAB 
 

 
� � �  

  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/enquestesgener14.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/enquestesgener14.pdf
http://www.icps.cat/archivos/altres/evotomontalvan.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/convconferenciae-democracia.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/convconferenciae-democracia.pdf
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4 de març Presentació del 
Observatori de la Convivència i el Civisme a Catalu nya  

  
 Intervingueren en la presentació: 

Joan MARCET, director de l’ICPS 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, responsable principal del 
Grup de Recerca LSTE de la UAB 
Joan BOTELLA, degà de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Sociologia de la UAB 
 
Intervingueren en el debat posterior: 

Josep M. LAHOSA, Ajuntament de Barcelona 
Fernando PINDADO, expert en participació ciutadana 
Xavier PASTOR, Universitat de Girona 
Francesc Xavier ALTARRIBA, ECOSED 
 
Organitzat pel Grup de Recerca LSTE de la UAB 

 
 

� � �  
 
  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/presobservatoriconvivencia14.pdf
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9 de juliol 
Presentació  del 
Anuari Polític de Catalunya 2013  
 
El 9 de juliol es presentà l’Anuari 
Polític de Catalunya 2013 (APC) a 
la seu de l’ICPS, amb les 
intervencions de Joan Marcet, 
director de l’Institut i professor de 
Dret Constitucional a la UAB; 
Jaume Magre, director de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer i 
professor de Ciència Política a la 
UB; i Lucía Medina, investigadora 
de l’ICPS i coordinadora de l’APC. 
 
 
Des de fa vuit anys, l’Anuari Polític de Catalunya analitza i explica els fenòmens 
polítics que han marcat la societat catalana durant l’any. S’adreça a un públic 
ampli i divers, que inclou tant a especialistes com a persones que d’una 
manera general s’interessen per la política.  
 
La presentació i introducció de l’acte per part de Joan Marcet fou seguida per la 
intervenció de Lucía Medina, que parlà d’alguns dels temes tractats a l’APC 
2013 com ara, l’evolució de la percepció ciutadana dels principals problemes a 
Catalunya; la centralitat de la celebració de la consulta sobre la independència; 
i les actuacions del Govern de la Generalitat de Catalunya durant 2013, 
actuacions marcades per una situació de crisi econòmico-social, institucional i 
nacional. 
 
D’altra banda, Jaume Magre es referí a les conseqüències de la nova reforma 
del règim local. En els darrers anys, la necessitat d’una reforma dels ens locals 
ha estat un tema recurrent i habitual de l’agenda política, a més d’un punt de 
disputa entre la Generalitat i l’Estat central per la distribució de competències 
en aquest àmbit. Tanmateix la reforma aprovada pel Parlament espanyol a les 
acaballes del 2013, no ha acabat amb la polèmica perquè “planteja més dubtes 
i incerteses que un veritable replantejament”.  
 
Finalment i com a cloenda, Joan Marcet destacà el caràcter divulgatiu de l’APC 
i la seva voluntat d’omplir un buit existent en l’anàlisi de la vida política 
catalana. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/APC/tarjetoapc2013.pdf
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31 d’octubre 
Acte d’Inauguració del curs acadèmic 2014-2015 
Una Visió Polièdrica de la Política  
 
una conversa entre: 
 

- Antoni FONT,  Vicesecretari General d’UDC 
 Diputat al Parlament de Catalunya 

- Lluís FOIX, Periodista, comentarista polític 
- Josep M. VALLÈS, Catedràtic de Ciència Política de la UAB 

 
Presentació i moderació a càrrec de: 
Joan MARCET Director de l’ICPS 
 Professor de Dret Constitucional de la UAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sessió es dugué a terme a l’Auditori del Pati Manning i hi assistiren unes 70 
persones. 
 
 

� � �  
  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/targetoinaugcurs14-15.pdf
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13 de novembre Conferència 
 Obama’s Final Two Years: Resetting the Conversation  

with Congress  
 
 A càrrec de: 

John HUDAK, Fellow in Governance Studies, The Brroking 
Institution, and Managing Editor, FixGov Blog 

Moderació: 
Jordi PÉREZ COLOMÉ, Periodista i blogger de Yahoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitzat conjuntament amb el Consolat General dels Estats Units d’Amèrica 
a Barcelona 
 
La sessió es dugué a terme a la sala annexa a Plens del Ed. Can Serra de la 
Diputació de Barcelona, i hi assistiren unes 80 persones. 
 
 

� � � � � 
  

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/convobamanov14.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/convobamanov14.pdf
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ANÀLISIS DE RESULTATS ELECTORALS 
 
4 de juny  Sessió-debat 
 Eleccions al Parlament Europeu 2014. Balanç dels 

resultats  

 Programa 

 Paraules de benvigunda i presentació 

 Maite CALVO,  cap de l’Oficina d’informació del Parlament 
Europeu a Barcelona 

 Jordi BACARIA, director del CIDOB 

 Resultats de les eleccions Unió Europea i Espanya 

 Cesáreo RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT, catedràtic de 
Ciència Política, UB 

 Martí ANGLADA, excorresponsal de TV3 a Alemanya 

 Modera: 

 Joan MARCET, director de l’ICPS; profesor de Dret 
Constitucional, UAB 

 Quins són els efectes per a la futura governança de  la 
UE? 

 Albert AIXALÀ, politòleg 
 Gemma UBASART, doctora en Ciència Política, UAB 
 Elina VIILUP, investigadora principal del CIDOB 

 Modera: 

 Anna PARÉS, degana del COLPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/eleccionsparlamenteuropeu2014.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/eleccionsparlamenteuropeu2014.pdf
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En col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, la 
Fundació CIDOB i l’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Barcelona. 

 
La sessió es va celebrar a l’Aula Europa, seu de les institucions europees a 
Barcelona i hi van assistir més de 120 persones. 
 
 

� � �  
 
 
29 de setembre  Sessió-debat 
 Referèndum per la Independència d’Escòcia. Anàlisi 

dels resultats  

 Ponents: 

John ETHERINGTON,  Professor de Ciències Polítiques, 
UAB 

 Marc VIDAL,  Cap de la secció Internacional, 
Diari Ara 

 Moderador: 

 Joan MARCET Director, ICPS; Professor de Dret 
Constitucional, UAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
La sessió es va celebrar a la Sala annexa a Plens de l’Edifici Can Serra de la 
Diputació de Barcelona, i hi van assistir més de 35 persones. 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/referendumescocia2014.pdf
http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/referendumescocia2014.pdf
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SEMINARIS 
 
 
Teoria política 
Direcció 
Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
 
13 de gener El model de Harold Laswell 
 Gabriel COLOMÉ, UAB 
3 de febrer “La nació, mite i realitat” de Karl Renner 
 Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
31 de març “La teoría política como vocación” de Sheldon Wolin  
 Silvina VÁZQUEZ, UIC 
5 de maig “La teoría de la clase ociosa” de Thorstein Veblen 
 Enric UCELAY-DA CAL,  UPF 
10 de juny “El problema de las generaciones” de Karl Mannheim 
 Oriol BARTOMEUS, UAB 
6 d’octubre “Free to choose”  de Milton i Rose Friedman 
 Josep Maria VEGARA, UAB 
3 de novembre “La Reacción y la Revolución” de Francesc Pi i 

Maragall 
 Isidre MOLAS, ICPS-UAB 
 
 

� � � 
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XIII Seminari Ciutats i Persones  
Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha 
violència?  
 
 
Coordinació: Maria FREIXANET 
14 de novembre 
 
 
 
 
 

 

Programa detallat: 

Benvinguda, presentació del Seminari i del llibre 
Maria Freixanet, coordinadora del Seminari Ciutats i Persones 
Joan Marcet, director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Conferència inaugural: El gènere i la identitat ado lescent  
Rosa Sanchís, escriptora, bloguera, professora de català i formadora 
d’adolescents i adults en educació afectivosexual. 
Veure: https://prezi.com/2sf6_h3mv6p0/el-genere-i-la-identitat-adolescent/ 
Las relaciones amorosas y el papel de la violencia en las relaciones entre 
adolescentes 
Pepa Horno Goicoechea, psicòloga i consultora independent en infància, 
afectivitat i protecció, dins el grup Espirales Consultoría de Infancia. 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-pepahornopresentacio.pdf 

La prevención de las relaciones abusivas y violenta s entre jóvenes 
Leticia Sánchez Moy, antropòloga, terapeuta, docent i part de Tamaia viure 
sense violènica, organització se suport, acompanyament i curació a dones que 
pateixen o han patit violència masclista. 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-leticiasanchezpresentacio.pdf 
El món virtual. Amor, control i violències 2.0 
Míriam Aleman Calatayud, formada en filosofia, coordina l’àrea de comunitat 
educativa de l’Associació Candela per a la Investigació i Acció Comunitària, 
entitat que treballa per a la transformació social. 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-miriamalemanpresentacio.pdf 

El cos, la salut, la imatge, la publicitat 
Rosa Ros i Rahola, metgessa i directora del Centre Jove d’Anticoncepció i 
Sexualitat (CJAS) de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears. 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-rosarospresentacio.pdf 

La intervenció en cas de relacions abusives i viole ntes entre joves 
Rosa Mela, psicòloga coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a Dones, 
SIAD del Prat de Llobregat i Coordinadfora del Circuit Contra la Violència 
Masclista del municipi. 
Veure: http://www.icps.cat/archivos/CiP/seminaricip2014-rosamelapresentacio.pdf 

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre14.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre14.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre14.pdf
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Els resultats d’aquest treball es publiquen dins la col·lecció Grana de l’ICPS. 
 
El seminari es va celebrar a la primera planta del Pavello Migjorn, Bloc A del 
Recinte Mundeti hi van assistir més de 160 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. 
 
 

� � � 
 
 
Seguretat – Llibertat – Europa  
 
Direcció 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
4 de febrer Les principals novetats de la proposta de reglament  

europeu de protecció de dades 
Josep CAÑABATE, UAB 

24 d’abril La nova llei de seguretat privada i la gestió de l’ espai 
públic 

 Maite CASADO, Generalitat de Catalunya 
13 de maig Món local i seguretat en temps de reformes 
 Tomás GIL MÁRQUEZ, UAB 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/seminariactualitzaciolste2013-2014.pdf
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Vers un nou equilibri entre Llibertat i Seguretat a l món d’avui  

Coordinador 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
11 de desembre La democràcia deliberativa segons Seyla Benhabib: e ls 

subjectes polítics i la construcció del diàleg a l’ espai 
públic 

 Montserrat CAMPOS QUESADA, UAB 
 
 

� � � � � 
 

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/llibertatseguretat2014.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 
Campanyes : Campanyes, Política i imatge 
Comunicació : Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans 
de comunicació 
Institucional : Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern 
 
10a edició curs 2013-2015  
25 d’octubre de 2013 - 31 d’octubre de 2014 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
18 estudiants matriculats 
 

� 
 
11a edició curs 2014-2016  
31 d’octubre de 2014 - 30 d’octubre de 2015 (finalització de la part presencial) 
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
14 estudiants matriculats 
 

� 
informació addicional 

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

� � � � � 

http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/docencia/masters/mmp-master-en-marketing-politic
http://www.icps.cat/archivos/Masters/MMP10programaCat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Masters/mmp11programacat.pdf
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DIPLOMATURES DE POSTGRAU (UAB) 
 
 
Postgrau en  
ANÀLISI I COMUNICACIÓ POLÍTICA  
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs. 
 
Curs 2013-2014  
Anàlisi, del 25 d’octubre al 20 de desembre de 2013 
Campanyes, del 21 de febrer al 12 d’abril de 2014 
Comunicació, del 25 d’abril al 28 de juny de 2014 
5 alumnes matriculats 
 

� 
 
Curs 2014-2015  
Anàlisi, del 31 d’octubre al 20 de desembre de 2014 
Actors, del 8 de gener al 20 de febrer de 2015 
Comunicació, del 21 de febrer al 25 d’abril de 2015 
5 alumnes matriculats 
 
 
 

Postgraus  
informació addicional 
http://www.icps.cat/docencia/postgraus 
 
 
Postgrau en   
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL  
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Forma part del Màster en Marketing Polític i s’articula en tres blocs 
 
Curs 2014  
Campanyes, del 21 de febrer al 12 d’abril  
Comunicació, del 25 d’abril al 28 de juny 
Institucional, del 18 de setembre al 31 d’octubre 
5 alumnes matriculats 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-analisi-i-comunicacio-politica
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/MMP10-PACPprogramaCat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pacp14-15programacat.pdf
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/docencia/postgraus/postgrau-comunicacio-politica-i-institucional
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pcpi14-15programacat.pdf
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Postgrau en  
COMUNICACIÓ EN EL GOVERN LOCAL  
 
Director: Gabriel COLOMÉ, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
S’articula en tres blocs 
 
Curs 2014  
Anàlisi, del 16 de gener al 27 de febrer  
Comunicació política, del 6 de març al 15 de maig 
Institucional, del 22 de maig al 3 de juliol 
4 alumnes matriculats 
 

 
� � � 

 
 

ESPECIALIZACIÓN EN CONSULTORÍA EN MARKETING POLÍTIC O 
 
Aquest postgrau, realitzat conjuntament pel Centro Interamericano de Gerencia 
Política de Miami i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, està adreçat a la 
formació de professionals per a dirigir i assessorar les campanyes polítiques i 
programes de comunicació de govern, adaptats als nous temps amb la 
incorporació de les noves tecnologies. 
 
 

� � � � � 

http://www.icps.cat/docencia/postgrados/postgrado-comunicacion-en-el-gobierno-local
http://www.icps.cat/docencia/postgrados/postgrado-comunicacion-en-el-gobierno-local
http://www.icps.cat/archivos/postgraus/pcgl2014-15-programacat.pdf
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ANUARI POLÍTIC DE CA
 
Anuari Polític de Catalunya 201
de Ciències Polítiques i Socials, 2014
 
Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals, l’I
(IGOP), i l’àrea de documentació de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
 
 

 
 
SONDEIG D’OPINIÓ 
Sondeig d’opinió Catalunya 201

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un 
sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. El 
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 novembre
el treball de camp corresponent al sondeig d’aquest a
una mostra de 1.200 entrevistats.
Les bases de dades del Sondeig
2014) són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de 
l’ICPS, per a un tractament estadístic lliure.
 
 

 

Institut de Ciències Polítiques i Socials  

ANUARI POLÍTIC DE CA TALUNYA  

Anuari Polític de Catalunya 201 3. núm. 7. Barcelona, Institut 
lítiques i Socials, 2014. 

Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques

i l’àrea de documentació de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

� � � 

 
Sondeig d’opinió Catalunya 201 4 

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 

Entre els mesos de novembre i de desembre de 2014 es realitzà
el treball de camp corresponent al sondeig d’aquest any per a

entrevistats. 
Les bases de dades del Sondeig d’Opinió Catalunya (1991 a 

) són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de 
l’ICPS, per a un tractament estadístic lliure. 

� � � 
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Barcelona, Institut 

Amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
tut de Govern i Polítiques Públiques 

i l’àrea de documentació de la Direcció d’Estudis 

Des de 1989 i de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un 
sondeig 

recull les actituds i les opinions polítiques de la ciutadania i 
conforma una de les sèries històriques més antigues d’aquest 

tzà 
ny per a 

d’Opinió Catalunya (1991 a 
) són d’accés lliure i gratuït a través de la plana web de 

http://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2013.pdf
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya


Institut de Ciències Polítiques i Socials  MEMÒRIA 2014 
Publicacions On Line 

 

48 
 

COL·LECCIÓ GRANA  
 
32  
 
Ciutats i Persones 
RELACIONS DE GENERE ENTRE JOVES I ADOLESCENTS.  
Com intervenir quan hi ha violència?  
 
Maria FREIXANET MATEO (coord.)  
ALEMAN CALATAYUD, Míriam; BARRIENTOS CARRASCO, 
Sara; HORNO GOICOECHEA, Pepa; JIMÉNEZ PÉREZ, 
Edurne; MELA MORCILLO, Rosa; ROS I RAHOLA, Rosa; 
SÁNCHEZ MOY, Leticia i SANCHIS CAUDET, Rosa 
 
 
 � � � 
 
WORKING PAPERS 
 
Durant l’any 2014 s’han editat els següents números d’aquesta col·lecció: 
 
324 PLAZA, Joan Pere; GÜELL, Casilda; MEDINA, Iván 
 Analysis of the present (and impact) of Women in Bu siness 

Organizations in Contemporany Spanish Democracy. Th e impact of 
Spanish Law of Equality Reviewed  

 
325 JANASHVILI, Lela 
 Construyendo una nueva Europa. La europeización del  modelo de 

seguridad de Georgia  
 
326 MORATA, Francesc 
 Gobernanza y capacidades institucionales en la fron tera pirenaica  
 
327 MOLAS, Isidre 
 Sobre els orígens de la Ciència Política a Cataluny a 
 
328- RIBERA LLORENS, Ricard 
329 El funcionament de la coalició entre Iniciativa per  Catalunya Verds i 

Esquerra Unida i Alternativa (2002-2012)  
 
330 BARRIO, ASTRID 
 Convergència i Unió , del nacionalismo moderado al secesionismo: 

cambio de posición de los partidos nacionalistas y sistema de 
gobierno multinivel  

  

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp324.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp324.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp325.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp325.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp326.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp327.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp328-329.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp328-329.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp330.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp330.pdf
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331- RIDAO, Joan; ORIOL, Sandra 
332 La comunicació política en els governs de coalició a Catalunya 

(2003-2014). Un estudi de cas comparat entre els go verns tripartits i 
els de CiU  

 
333 NOFERINI, Andrea 
 La participació de les províncies a la Unió Europea . Estudi comparat 

dels casos de Barcelona, Estocolm, Hannover, Lódz i  Roma 
 
 

� � �  

http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp331-332.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp331-332.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp333.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp333.pdf
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QUADERNS DE L’ICPS  
 
Quaderns de l’ICPS són breus monografies que analitzen diversos aspectes de 
les actituds i el comportament polític de la ciutadania i que tenen com a un dels 
seus objectius principals la divulgació científica dels fenòmens polítics entre un 
públic ampli, no especialitzat, però interessat a tenir-ne un millor coneixement. 
Aquesta és una publicació trimestral en format digital, dirigida i realitzada pel 
Grup de recreca en Comportament Polític i Electoral del propi Institut, en 
col·laboració amb altres investigadors/es externs/es. 
 
Durant l’any 2014 s’han editat els següents números d’aquesta col·lecció: 
 
05 
Més partits i més polarització. Els canvis en la co mpetència electoral a 
Catalunya  
MEDINA, Lucía 
 
06 
Identitats d’elits polítiques i votants a Catalunya  
BERMÚDEZ, Sandra; CORDERO, Guillermo 
 
07 
Ha de ser Escòcia un país independent? El debat a d os mesos del 
referèndum  
LIÑEIRA, Robert 
 
08 
Per què Escòcia va votar ‘No’?  
LIÑEIRA, Robert 
 
 

� � � 
  

http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-quaderns-de-l-icps
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q05_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q05_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q06_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q07_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q07_cat.pdf
http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q08_cat.pdf
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MATERIALS CIP  
 
Els Materials CiP són l’espai de difusió propi del Grup de Recerca Ciutats i 
Persones. Des de l’any 2008, aquests materials donen sortida a estudis en 
profunditat i a articles breus sobre Gènere i/o sobre Municipalisme, les 
temàtiques insígnia d’aquest Grup de Recerca. Totes les publicacions són de 
caràcter no periòdic, amb un objectiu divulgatiu i són escrits pel propi Grup de 
Recerca o encarregats a persones externes expertes en la matèria. 
 
Durant l’any 2014 s’han dut a terme les següents ampliacions de materials: 

 

1. Informes : Working papers sobre gènere 

Mujeres sin hogar: aproximación teórica.a una situa ción de 
desprotección, vulnerabilidad y exclusión . Mireia Diáz Farré. 
Informe núm. 9 

La educación de las mujeres hacia el liderazgo polí tico. Eficacia 
y valor de la mentoría . María Luisa Rodríguez-Moreno.  
Informe núm. 10 

 

Els Informes són estudis i anàlisis en profunditat sobre aspectes concrets 
relatius a la desigualtat de gènere que opera a Catalunya.  
 
 

2. Articles feministes : Èxits i reptes feministes a la Catalunya d’avui 

 

Interés por la política y posiciones ideológicas de  
hombres y mujeres en Cataluña . Ricardo Ellis. Article 
feminista núm. 14. 
 
La perspectiva de gènere en la prevenció dels risco s 
laborals. El cas de les Administracions Públiques 
Catalanes . M. Carme Catalán. Article feminista núm. 15 

 
 
 
 

� � � � � 
 

 

http://www.icps.cat/publicacions/materials-cip
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i9diaz.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i9diaz.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i10rodriguezmoreno.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-i10rodriguezmoreno.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af14ellis.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af14ellis.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af15catalan.pdf
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-af15catalan.pdf
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WEB 
 
 
 
El nombre total de sessions iniciades
desembre de 2014 
següent manera: 
  
 
 

 
 
 
 

Mes I II III 
Sessions  18.114 13.084 13.423 
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sessions iniciades a la web dins el 2014

Institut de Ciències Polítiques i Socials  

El nombre total de sessions iniciades efectuades al web de l’ICPS de gener a 
 ha estat de 243.965, distribuides mensualment de la 

IV V VI VII VIII IX
12.712 16.349 19.830 26.225 19.120 23.235

 

sessions iniciades a la web dins el 2014

MEMÒRIA 2014 
Xarxes socials 

55 

efectuades al web de l’ICPS de gener a 
, distribuides mensualment de la 

 

IX X XI XII 
235 26.415 28.613 26.845 

sessions iniciades a la web dins el 2014

http://www.icps.cat/
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XARXES SOCIALS 
 

• Facebook  
 
A data de 31 de desembre de 2014 s’han comptabilitzat 659 “m’agrada” al perfil 
que l’ICPS té en aquesta xarxa social. 
 

• Twitter  
 
A data de 31 de desembre de 2014 s’han comptabilitzat 1.469 “seguidors” que 
estan informats dels tweets que l’ICPS emet. 
 

https://www.facebook.com/InstitutICPS
https://twitter.com/InstitutICPS
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